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WPL 47 Set A
TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH-VODA Č. PRODUKTU: 228836

Zvládněte velké úkoly s energetickými balíčky

Pokud potřebujete vysoký tepelný výkon, je pro vás nejvhodnější toto tepelné

čerpadlo vzduch-voda.Při kaskádovém zapojení se výkon přístroje sčítá a bez

problémů zásobuje i vícegenerační domy nebo komerční budovy.Váš odborník jej

zároveň přesně přizpůsobí komplexu budov nebo obytným jednotkám.

Vytváření smysluplných spojení

Tepelné čerpadlo umístěné ve venkovním prostoru je navíc otevřené pro další.Váš

odborník jej zkombinuje s dalšími zdroji tepla prostřednictvím regulátoru

tepelného čerpadla.Díky tomu můžete přístroj používat velmi variabilním

způsobem.

Nejdůležitější znaky

Tepelné čerpadlo vzduch-voda k venkovní instalaci pro vytápění

Velmi vysoký topný faktor pro vícegenerační domy a komerční budovy

Bezpečnost provozu zajišťuje výparník chráněný z vnější strany proti poškození

Vhodné pro bivalentní provoz s jiným zdrojem energie

Nízká konstrukční výška v poměru k vysokému topnému faktoru
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Typ WPL 47 Set A

Číslo obj. 228836

Technická data

Třída energetické účinnosti tepelného čerpadla W35 A++

Třída energetické účinnosti tepelného čerpadla W55 A+

Třída energetické účinnosti soustavy (tepelné čerpadlo +
regulátor) W35

A++

Třída energetické účinnosti soustavy (tepelné čerpadlo +
regulátor) W55

A+

Tepelný výkon při A7/W35 (EN 14511) 26,83 kW

Tepelný výkon při A2/W35 (EN 14511) 24,82 kW

Tepelný výkon při A-7/W35 (EN 14511) 21,68 kW

Topný faktor při A7/W35 (EN 14511) 3,94

Topný faktor při A2/W35 (EN 14511) 3,43

Topný faktor při A-7/W35 (EN 14511) 3,05

SCOP (ČSN EN 14825) 3,79

Hladina akustického výkonu (EN 12102) 69 dB(A)

Hranice použití tepelného zdroje min./max. -20 / 40 °C

Hranice použití na straně vytápění max. 60 °C

Výška 1485 mm

Šířka 1860 mm

Hloubka 2040 mm

Hmotnost 540 kg

Jmenovité napětí kompresoru 400 V

Jmenovité napětí vestavěného nouzového/přídavného vytápění 400 V



List s technickými údaji

Jmenovité napětí řízení 230 V

Chladivo R407 C

Barva bílá
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Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: 800 123 133

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám

poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k

instalaci zařízení.


