7 ogrzewanie
Do obiektów o większym zapotrzebowaniu na moc STIEBEL ELTRON oferuje
układy kaskadowe pomp ciepła. Pompa WPF o mocach od 20 do 60 kW
pracuje w systemie solanka/woda. Produkt wyróżnia się konstrukcją i obudową
wykonaną na najwyższym poziomie jakościowym, jest przeznaczony
do obiektów o dużym zapotrzebowaniu ciepła: bloków, apartamentowców,
pomieszczeń przemysłowych. Koncepcja „kontenerowa” pompy WPF pozwala
na budowę kaskad, których poszczególne moduły stawiane są jeden na drugim
lub jeden obok drugiego. Maksymalna ilość w kaskadzie – 6 sztuk, co pozwala
osiągnąć ok. 400 kW mocy.
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Pompy ciepła STIEBEL ELTRON są przystosowane do pracy monowalentnej
lub biwalentnej z kotłem lub kolektorem słonecznym.
Produkty są wykonane z dużą dbałością o szczegóły, efektywne energetycznie
i dobierane dla Inwestora dokładnie według potrzeb.
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www.pompaciepla.com.pl

STIEBEL ELTRON należąca do liderów producentów
sprężarkowych pomp ciepła dostarcza na rynek polski
komfortowe systemy związane z energią odnawialną
(pompy ciepła, kolektory słoneczne), centralnym
ogrzewaniem, przygotowaniem ciepłej wody użytkowej
oraz z małą i średnią wentylacją z odzyskiem
ciepła – zarówno dla odbiorców indywidualnych
jak i instytucjonalnych.
Wybierając pojedyncze rozwiązanie lub kompletny system
mogą być Państwo pewni najwyższej jakości oferowanych
produktów. Wszystkie systemy są bardzo oszczędne
i ekologiczne, a co za tym idzie efektywne i ekonomiczne
w eksploatacji.
Dzięki zastosowaniu pomp ciepła możemy przy
jednorazowym wydatku finansowym uzyskać kilka
korzyści: zaspokojenie potrzeb energetycznych domu,
możliwie niskie koszty eksploatacyjne, długą żywotność,
c.o. i c.w.u., wymuszoną wentylację, rekuperację,
chłodzenie i likwidację szkodliwych substancji.
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Każdy system grzewczy jest doskonale kontrolowany przez najnowocześniejszą
technikę regulacyjną STIEBEL ELTRON. Wszystko jedno, czy instalujemy
pojedyncze urządzenie, czy rozbudowany system z różnymi źródłami energii
– wszystkie automatyki pracują idealnie, natychmiast reagując na każde
żądanie i ustawienie parametrów. Prosta obsługa w języku polskim i szeroki
zakres dostępnych funkcji to komfortowe rozwiązanie nawet dla najbardziej
wymagających Użytkowników.
Uzupełnieniem oferty jest usługa monitoringu pracy pomp ciepła przez
DCO Activ GSM – niewielki elektroniczny konwerter sygnału, który odbiera sygnał
z automatyki pompy (informacje o stanie pompy), przetwarza i przekazuje
do modułu GSM.
DCO daje możliwość zwrotnego wysłania informacji lub zmiany ustawień
parametrów w regulatorze pompy ciepła znajdującej się w miejscu zamieszkania
klienta, bez konieczności fizycznej ingerencji serwisu.
W 2007 roku w Holzminden (Niemcy) koncern STIEBEL ELTRON otworzył największą w Europie środkowej fabrykę pomp ciepła.
Inwestycja warta ponad 10.000.000 Euro to olbrzymie hale produkcyjne. Podczas planowania inwestycji wzięto pod uwagę ekonomikę produkcji oraz jakość użytych materiałów –
w wysokim stopniu przyjaznych dla środowiska. Projekt hali oparty jest na standardzie niskoenergetycznym, co dla budowli tego rzędu wielkości jest niespotykane. Ciepło uzyskiwane
z procesów produkcyjnych jest odzyskiwane do ogrzewania obiektu.
STIEBEL ELTRON posiada w swojej ofercie wszystkie trzy grupy systemów sprężarkowych pomp ciepła pomp: powietrze/woda, solanka/woda oraz woda/woda. Urządzenia czerpią blisko
70% energii z powietrza, gruntu lub wody gruntowej. Stosowanie wyłącznie ekologicznych czynników roboczych R 410A, R 407A, R 134A oraz stabilny współczynnik efektywności przez
cały okres eksploatacji, czynią pompy ciepła realną, alternatywną metodą ogrzewania, znacznie wyróżniającą się na tle pozostałych, np. kotłów gazowych czy olejowych.

Zastosowanie popularnych pomp ciepła WPL…E powietrze/woda o mocach
od 10 do 33 kW jest niezwykle korzystne w obiektach o całorocznym
zapotrzebowaniu na ciepło, w obiektach o dużym wydatku zużytego powietrza
wentylacyjnego (pływalnie, duże obiekty publiczne, zakłady produkcyjne...)
w branży hotelarskiej oraz na polach kempingowych. Pompy można montować
zarówno w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz. Wersja WPL…Cool z funkcją
chłodzenia jest uzupełnieniem oferty. Chłód oddawany jest w pomieszczeniu
przez system klimakonwektorów lub kasetonów sufitowych.

INFORMACJE DODATKOWE
Firma STIEBEL ELTRON Polska została wielokrotnie wyróżniona statuetką Złotego
Instalatora dla Najlepszych, m. in.:
W roku 2003 – „za organizację kształcenia i szkolenia specjalistów
branżowych w zakresie pomp ciepła”
W roku 2005 – „za stworzenie sprawnie działającego serwisu pomp ciepła
wraz z monitoringiem”.
W roku 2008 – pompy ciepła STIEBEL ELTRON zostały wyróżnione
Złotym Laurem Konsumenta.

