Artykuł promocyjny

Pompy ciepła WPF…basic solanka-woda
teraz w 5-ciu atrakcyjnych pakietach

Dla Inwestorów indywidualnych zdecydowanych zamontować w swoim domu nowoczesny,
ekologiczny system grzewczy firma STIEBEL
ELTRON Polska przygotowała atrakcyjną ofertę
5 pakietów promocyjnych z nowymi pompami
ciepła WPF…Basic. Urządzenie występuje w typoszeregu o mocach: 5,7, 10,13 i 16 kW i pod tym
kątem zostały skonfigurowane kompletne pakiety zawierające markowy osprzęt.
Pompa WPF…Basic jest potężnym dostawcą
energii użytkowej potrzebnej do ogrzania budynku (ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe)
i wody użytkowej. Urządzenie działa na bazie
sprężarki SCROLL z wbudowaną grzałką elektryczną 8,8 kW jako dodatkową dostępną mocą
grzewczą. Grzałka umożliwia eksploatację w systemie biwalentnym monoenergetycznym i pozwala na osiąganie wysokich temperatur wody użyt-

kowej oraz zapewnia ochronę przed legionellą.
Pompa pracuje w systemach solanka-woda lub
woda-woda. Realna temperatura zasilania +60°C.
Zakres temperaturowy stosowania dla dolnego
źródła (na wejściu do urządzenia): solanka: -5°C
do +20°C, woda: +7°C do+20°C. Elementy obudowy zewnętrznej wykonane z blachy stalowej
cynkowanej ogniowo i lakierowanej lakierem
piecowym. Pompa charakteryzuje się kompaktowym wykonaniem, do ustawienia wewnątrz
budynku. W wyposażeniu standardowym (zabudowane w urządzeniu) są: elektroniczna pompa
obiegowa służąca do ładowania zbiornika buforowego c.o. oraz zasobnika c.w.u., trzydrogowy
zawór przełączający, grupa bezpieczeństwa składająca sie z zaworu bezpieczeństwa 3 bar, manometru 4 bar i automatycznego odpowietrznika.
Zakres dostawy obejmuje również regulator po-

godowy: WPMi do instalacji z zasobnikiem buforowym c.o. i zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, posiadający dodatkowo funkcje chłodzenia
pasywnego lub aktywnego (niezbędny osprzęt
dodatkowy WPAC1, FE7 lub FEK).
Jako jedyna na rynku pompa ciepła WPF…Basic
została wyposażona w Managera
Energii: system
zliczania energii
(bez wbudowania
przepływomierzy
oraz zewnętrznych liczników
energii elektrycznej). Regulator WPMi podaje informacje o energii przekazanej do systemu
ogrzewania, c.w.u., podaje ilość zużytej energii
przez sprężarkę, grzałkę elektryczną. Dane podawane są dla ostatniej doby, jak i sumarycznie
od początku uruchomienia urządzenia.
Klienci mają do wyboru 3 pakiety z pompami o mocy 5, 7, i 10 kW, z wiszącymi zasobnikami buforowymi SBP 100 komfort, zasobnikami c.w.u. SBB 300 WP Basic oraz pozostałym
osprzętem.
Kolejne 2 pakiety z pompami o mocach 13
i 16 kW wyposażone są w zasobnik buforowy
SBP 200 E, zasobnik c.w.u. SBB 302 WP oraz
osprzęt dodatkowy.
Wszystkie pakiety zostały skonfigurowane
dla domów jednorodzinnych o standardowym
zapotrzebowaniu na ciepło. Zawierają markowy osprzęt dodatkowy oraz bardzo atrakcyjne
ceny za komplet.
Zakup dowolnego pakietu jest premiowany
atrakcyjnym upominkiem.
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