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Joanna Radzimirska

Gruntowe
pompy ciepła
Stiebel Eltron
– 3 typoszeregi dla…
3 różnych klientów

Firma Stiebel Eltron to renomowany producent nowoczesnych urządzeń
i systemów grzewczych. Wyjątkowo szeroka gama produktów pozwala
na optymalne zaopatrzenie każdej inwestycji budowlanej w źródło
ciepła idealnie dopasowane do oczekiwań i możliwości inwestora.
Niniejszy materiał przedstawia trzy typoszeregi gruntowych pomp ciepła:
podstawową pompę w ofercie WPF Basic, nową generację WPF Cool
z chłodzeniem pasywanym i pompy dużych mocy WPF 22-66 do pracy
kaskadowej i montażu kontenerowego.

Najbardziej popularna WPF Basic
Dla inwestorów indywidualnych zdecydowanych zamontować w swoim domu nowoczesny, ekologiczny system grzewczy firma
STIEBEL ELTRON Polska proponuje pompy ciepła WPF Basic. Urządzenie występuje w typoszeregu o mocach: 5, 7, 10, 13 i 16 kW. Pompa pracuje w systemie solanka-woda. Realna

temperatura zasilania 60°C. Zakres temperaturowy stosowania dla dolnego źródła (na wejściu do urządzenia): solanka: -5°C do 20°C.
Elementy obudowy zewnętrznej wykonane
z blachy stalowej cynkowanej ogniowo i lakierowanej lakierem piecowym. Wykonanie kompaktowe do ustawienia wewnątrz budynku.
WPF... Basic została wyposażona w Managera Energii: system zliczania energii (bez

WPF Basic

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
i grzałkę elektryczną. Dane podawane są
dla ostatniej doby, jak i sumarycznie od początku uruchomienia urządzenia.

Nowa seria pomp ciepła WPF Cool
Pompy ciepła WPF Cool to urządzenia nowej
generacji, na miarę XXI wieku. Główny argument przemawiający na ich rzecz to zintegrowane wysoko wydajne pompy obiegowe
solanki i ogrzewania oraz wysoki stopień zespolenia wielu komponentów składowych
w jednej, kompaktowej obudowie. Obok standardowych elementów konstrukcyjnych, jak
regulator pompy ciepła i agregat, zintegrowano w pompie naczynia wyrównawcze solanki

WPF Cool

i systemu grzewczego, zestaw montażowy, tłumiki drgań oraz izolację przyłączy. Wersja WPF
Cool ma wbudowany wymiennik ciepła.
Tak skonstruowana pompa ciepła to przede
wszystkim oszczędność czasu dla instalatora
podczas montażu – średnio ok. 6 godzin
w porównaniu do poprzedniego modelu
pompy ciepła WPF. Ponieważ elementy składowe są wbudowane i zsynchronizowane
oraz przygotowane do pracy – nie ma potrzeby oddzielnej ich instalacji i dopasowania
do pracy pompy. Ten istotny argument podwyższa niezawodność urządzenia i wyklucza
ewentualne błędy instalacyjne.
Nowe jest również modernistyczne i eleganckie wzornictwo pomp. Górna, ergonomiczna
pokrywa zapewnia bezpośredni dostęp do
regulatora pracy systemu oraz – po jej zdjęciu – do czytelnie uporządkowanych elementów elektrycznych. Z tyłu obudowy znajdują się uchwyty transportowe.
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Nowa pompa ciepła dostępna jest w dwóch
wariantach: WPF-E do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody oraz wersja WPF Cool
z dodatkową funkcją chłodzenia pasywnego. Oba typoszeregi występują w szerokim
zakresie mocy: 5, 7, 10, 13 i 16 kW,

Typoszereg WPF 20-66 do dużych
obiektów, do pracy kaskadowej
Pompa ciepła WPF wyróżnia się konstrukcją
i obudową wykonaną na najwyższym poziomie
jakościowym. Jest przeznaczona do obiektów
o dużym zapotrzebowaniu na ciepło: bloków,
apartamentowców, pomieszczeń przemysłowych. System tłumienia i amortyzowania kompresorów zadziwia swoją skutecznością. Mimo
swojej mocy urządzenie pozwala na pominięcie problemu hałasu przy planowaniu kotłowni.
Urządzenie 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 zewnętrz-
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Nazwa handlowa
Znamionowa moc cieplna*
[kW]
Moc chłodnicza* [kW]
Pobór mocy elektrycznej [kW]
Wsp. efektywności (COP) dla
ogrzewania*
Maks. temperatura zasilania
[°C]
Wymiary wys.×szer.×gł. [mm]
Waga [kg]
Rodzaj sprężarki
Czynnik chłodniczy
Podgrzewanie c.w.u.
Moc zabudowanej grzałki
elektrycznej [kW]
Poziom hałasu
w odległości 1 m [dB(A)]

Wyposażenie podstawowe

Wyposażenie dodatkowe
Cena netto producenta

WPF Basic
5,92

7,4

WPF-E Cool
10

12,8

WPF 20

16,9

5,8

7,8

9,9

13,4

16,1

21,88

5,2
1,8

6
2,2

8,5
3,1

10,1
3,6

4,53

4,4

4,5

4,4

4,5

4,8

5,92

1,68

2,21

2,95

3,91

3,8
1,3

4,46

4,54

4,35

4,32

4,39

4,3

60

60

60

960x510x680
107,5 113,5 120,5 128,5
scroll
R 410A
wolno stojący zasobnik

1319x598x658
170
scroll
R410A
wolno stojący zasobnik

1154x1242x860
345
scroll
R 410A
wolno stojący zasobnik

8,8

8,8

131

8,8
46

47

51

53

53

czujniki wysokiego i niskiego ciśnienia, czujniki temp. gazu przed i za sprężarką, zabezpieczenie przed zamarzaniem, ogranicznik
prądu rozruchowego, pompa obiegowa,
trzydrogowy zawór przełączający, grupa bezpieczeństwa, regulator pogodowy
WPMiw
4400 euro (WPF 5 Basic)

35

36

40

42

43

pompa obiegowa, 2 naczynia wzbiorcze 24 l: solanki i systemu grzewczego,
trzydrogowy zawór przełączający,
grupa bezpieczeństwa, blok izolowanych przyłączy elastycznych, regulator
WPMi, wymiennik płytowy chłodzenia
pasywnego
7700 euro (WPF 5 E Cool)

54
czujniki wysokiego i niskiego
ciśnienia, zabezpieczenie
przed zamarzaniem, ogranicznik prądu rozruchowego, sterowanie przyporządkowanej pompy obiegowej
WQA
regulator WPMWII
8700 euro (WPF 20)

* Dane dotyczą mocy (wg EN 14511, B0/W35°C)

nej wykonane z blachy cynkowanej ogniowo
i lakierowanej lakierem piecowym.
Do obiektów o większym zapotrzebowaniu na moc Stiebel Eltron oferuje układy kaskadowe pomp ciepła. Pozwalają one na
optymalne dostosowanie mocy systemu do
chwilowego zapotrzebowania. Koncepcja
„kontenerowa” pomp WPF pozwala na budowę kaskad, których poszczególne moduły
stawiane są w jednym na drugim. Maksymalnie liczba w kaskadzie – 6 sztuk, co pozwala
osiągnąć aż 400 kW mocy.
Zaletami kaskad są: bardzo niskie koszty eksploatacji przy częściowym zapotrzebowaniu na ciepło, zredukowanie ryzyka awarii

WPF 20
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całego systemu. Żywotność i niezawodność
systemu zwiększa się, stosując wyrafinowaną automatykę kontrolującą czas pracy poszczególnych jednostek.

Stiebel Eltron-Polska Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa
tel. 22 609 20 30,
faks 22 609 20 29
www.stiebel-eltron.pl
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