List s technickými údaji

WPC 05 cool
TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ-VODA

Tepelné čerpadlo země-voda WPC cool je jedním z nejúčinnějších tepelných
čerpadel na trhu. Jeho nový design zdůrazňuje nejen vizuální standardy. Malými
rozměry a dělitelností lze je snadno instalovat i ve zúžených prostorech. Jelikož
se jedná o zásobník teplé vody o objemu 200 litrů s integrovaným výměníkem
tepla, postačí k velkému komfortu topení malá úložná plocha. Dodatečnou výhodu
úspory místa také poskytuje integrace vysoce účinných oběhových čerpadel
a komfortně ovládaný regulátor tepelného čerpadla WPM 3. WPC cool rovněž
zajišťuje i v teplých měsících – zcela efektivně – mimořádně příjemné klima. Svou
sílu k topení a chlazení odebírá přímo ze země.

Nejdůležitější znaky
Kompaktní přístroj s funkcemi topení, chlazení a přípravy teplé vody
Tepelný výkon 5,82 kW u B0/W35
Zvýšení účinnosti použitím vestavěných vysoce účinných oběhových čerpadel
Zvlášť komfortní při instalaci, jelikož chladicí okruh a modul zásobníku lze pro
přepravu oddělit
S regulátorem tepelného čerpadla WPM 3 ke komfortní obsluze
Řízení je možné prostřednictvím domácí sítě
Příkladná účinnost pro nízké náklady na energie
Výhoda úspory místa v důsledku kompaktního, vysoce integrovaného řešení
Možné do teploty topné vody + 65 °C

Č. PRODUKTU: 232932
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Typ

WPC 04 cool

WPC 05 cool

WPC 07 cool

Číslo obj.

232931

232932

232933

Tepelný výkon při B0/W35 (EN 14511)

4.77 kW

5.82 kW

7.50 kW

4,50

4,80

4,84

Třída energetické účinnosti tepelného čerpadla W35

A+++

A+++

A+++

Třída energetické účinnosti tepelného čerpadla W55

A++

A++

A++

A

A

A

4,925

5,325

5,325

43,00 dB(A)

45,00 dB(A)

48,00 dB(A)

Jmenovité napětí kompresoru

400 V

400 V

400 V

Jmenovité napětí nouzového/přídavného topení

400 V

400 V

400 V

Plocha výměníku

2,10 m²

2,10 m²

2,10 m²

Jmenovitý objem

175 l

175 l

175 l

Výška

1,917 mm

1,917 mm

1,917 mm

Šířka

600 mm

600 mm

600 mm

Hloubka

703 mm

703 mm

703 mm

Hmotnost

248 kg

251 kg

264 kg

Topný faktor při B0/W35 (EN 14511)

Technická data

Třída energetické účinnosti přípravy teplé vody u zátěžového
profilu XL
SCOP (EN 14825)
Hladina akustického výkonu W35 (EN 12102)
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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.

