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Ring „MI”: OZE - pompy ciepła powietrze-woda
powietrze-woda, pompa, ciepła, chłodzenie, ogrzewanie, COP

StiebelEltron
Stiebel Eltron posiada bogatą ofertę pomp ciepła, która przeznaczona jest zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak również obiektów
użyteczności publicznej. Największe w Europie Środkowej hale produkcyjne znajdują się w
Dolnej Saksonii, w Niemczech. Made in Germany.
Panuje przekonanie, że powietrzne
pompy ciepła najlepiej sprawdzają się
w przypadku modernizacji systemów
grzewczych, a dość masywne gabaryty
nie zawsze idealnie komponują się z
zewnętrznym otoczeniem budynku.
Nowa pompa ciepła powietrze-woda
WPL 10 AC marki Stiebel Eltron jest
dedykowana szczególnie do nowych
obiektów. Stylowe, doskonałe wzornictwo oraz małe gabaryty doskonale pasują do każdego projektu budowlanego. Urządzenie służy do automatycznego ogrzewania wody grzewczej do
temperatury zasilania 60°C. Zakres
temperaturowy stosowania dla dolnego źródła (na wejściu do urządzenia):
powietrze o temperaturze do -18°C.
Urządzenie zostało przystosowane do
ogrzewania podłogowego i grzejnikowego oraz przygotowania ciepłej wody
użytkowej. Pompę wyposażono w
elektroniczny zawór rozprężny zapewniający odpowiednie przegrzanie par
czynnika przy zmiennych warunkach
temperaturowych źródła ciepła. Pompa ma fabrycznie wbudowane elementy zabezpieczające (czujnik wysokiego
ciśnienia, czujnik niskiego ciśnienia,
zabezpieczenie przed zamarzaniem)
oraz ogranicznik prądu rozruchowego.
System zabezpieczenia przed zamarzaniem wody grzewczej w systemie
zapewnia wysoki współczynnik niezawodności. Przy temperaturze skraplacza na poziomie 8°C wbudowane zabezpieczenie przeciwmrozowe włącza
pompę obiegową w obiegu pompy ciepła. Jeżeli temperatura w zasobniku
buforowym obniży się do 5°C, pompa
ciepła włączy się automatycznie. Pom-
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pa WPL 10 AC/ACS jest przystosowana do chłodzenia aktywnego budynku
poprzez odbieranie ciepła z systemu

grzewczego. Urządzenia WPL mogą
pracować w kaskadach (maksymalnie
6 sztuk w kaskadzie dla c.o. z zastosowaniem regulatorów WPMWII i
MPMSII, maks. 2 sztuki w kaskadzie
dla chłodzenia z zastosowaniem regulatora WPMWII). Fabrycznie wbudowana w urządzenie grzałka elektryczna
o mocy 8,8 kW umożliwia eksploatację
w systemie biwalentnym monoenergetycznym i pozwala na
osiąganie
wysokiej
temperatury
c.w.u.
Odmrażanie parownika realizowane jest poprzez odwrócenie
obiegu termodynamicznego. W systemach biwalentnych maksymalna temperatura wody grzewczej, przepływającej przez urządzenie będące w stanie
spoczynku, nie może przekraczać
75°C. Sterowanie odbywa się poprzez
zewnętrzny regulator pogodowy za poPytanie do...
Czy popularność powietrznych
pomp ciepła ma szansę wzrosnąć
w 2013 r. biorąc pod uwagę
stosunkowo niskie koszty instalacji?

średnictwem złącza - BUS. Układ
chłodniczy jest hermetycznie zamknięty. Pompa jest fabrycznie testowana pod kątem wycieków oraz ochrony i pełnego bezpieczeństwa czynnika
chłodniczego R407C.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych nabywców, producent
zadbał nie tylko o parametry techniczne, ale również o nowy i oryginalny wygląd. Pompa WPL 10 AC/ACS otrzymała nową, kompaktową, niewielką gabarytowo obudowę do ustawienia na
zewnątrz budynku. Użytkownik ma
możliwość prostego postawienia pompy na podłożu lub zawieszenia na konsoli naściennej (waga tylko 120 kg).
Dzięki wewnętrznym, wykonanym z
aluminium, kanałom powietrznym oraz
kształtom łopatek znajdujących się w
wentylatorze osiowym osiągnięto wyjątkowo niski poziom ciśnienia akustycznego. Metalowa obudowa pompy
jest wykonana z emaliowanej stali zabezpieczonej przed korozją, ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor Alpine White. Grill z termoobiegiem,
uchwyty i pokrywa wykonane są z odpornego na promieniowanie UV tworzywa sztucznego z aluminium, które
zabezpiecza urządzenie przed ewentualnymi trudnymi warunkami atmosferycznymi. Stiebel Eltron oferuje do
każdej pompy ciepła Managera Energii - nowoczesne oprogramowanie kontrolujące rzeczywistą
pracę. System automatycznie zlicza energię, bez konieczności wbudowywania dodatkowych przepływomierzy oraz zewnętrznych liczników energii elektrycznej. Regulator WPM II podaje informacje o energii przekazanej
do systemu ogrzewania, c.w.u., określa
ilość zużytej energii przez sprężarkę,
grzałkę elektryczną. Dane podawane są
dla ostatniej doby oraz sumarycznie od
początku uruchomienia urządzenia.
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