Відновлювана енергія

ТЕПЛОВІ НАСОСИ ПОВІТРЯ | ВОДА

Енергія з повітря

›

Використовуйте безкоштовну енергію
завдяки тепловим насосам повітря|вода.
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STIEBEL ELTRON
МИ ПОВНІ ЕНЕРГІЇ.
Ми перетворюємо наші ідеї в інновації. Будучи компанією з високим інженерним
потенціалом, ми зосереджені на оптимальних технічних рішеннях. Ми поєднуємо
чудові продукти з новаторськими системними рішеннями тому, що ми хочемо брати
активну участь у формуванні майбутніх методів відновлюваної енергетики.

Продукція STIEBEL ELTRON багато
років відрізняється високою надійністю,
високою якістю та тривалістю роботи.

Розробка
ефективних
електричних
пристроїв,
що
виробляються нами, постійно працює з 1924 року. У нашій
діяльності ми можемо покладатися на знання понад 3 000
чоловік, зайнятих у всіх відділах, від виробництва до
реалізації. Результатом їх роботи є асортимент, що містить
більше 2000 продуктів у галузі відновлюваної енергетики,
постачання гарячої води, кондиціонування повітря та
опалення
приміщень.
Завдяки
наявним
сьогодні
комунікаційним та інформаційним можливостям ми можемо
запропонувати понад 30000 системних рішень, які
допоможуть підготувати Ваш будинок до майбутніх потреб.
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Електрика - енергоносій майбутнього
Час великих енергетичних гігантів закінчується. Децентралізоване постачання енергії
та відновлювані джерела стане нормою для майбутнього постачання енергії. Зростаюча
частка людства бачить переваги використання індивідуально виробленої відновлюваної
енергії.

Незалежність
від
викопного
палива
мета
трансформації енергії. Ринок викопного палива падає: він
надто шкідливий для клімату та менш доступний.
Альтернативою є джерело електрики від сонця, вітру та
води, що робить електроенергію найбільш перспективним
енергоносієм. Тому логічно вживати заходів для того, щоб
найбільший "споживач енергії" в домашньому господарстві
- система опалення - пристосувався до споживання
електроенергії. Майже 90% енергії, що використовується в
житловому будинку, використовується для опалення та
отримання гарячої води. Енергетична трансформація
будівель від традиційних до поновлюваних джерел енергії
має сенс і майбутнє.

Визнаючи ознаки часу.
STIEBEL ELTRON відчуває себе співзалежним за
трансформацію енергії, отже, ініціатива Будинку
майбутнього: проект Energy(е). Як інноваційний
постачальник рішень для опалення з досвідом роботи
більше 90 років, ми знаємо, що прийшов час для
енергозберігаючих стабільних та безпечних рішень, які
ми можемо відповідально залишити майбутнім
поколінням.

Для життя тепло так само важливо, як повітря, яким ми
дихаємо. Завдяки інноваційній технології тепловий насос є
простим у використанні.
Наші теплові насоси використовують енергію повітря і
перетворюють її в тепло, яке ми використовуємо для
центрального опалення та підготовки гарячої води. Він
працює навіть в холодні дні!
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Повітря є повним енергії.
Спеціально ізольований акустичний вентилятор подає зовнішнє повітря на
тепловий насос, встановлений всередині або за межами будівлі. Теплообмінник
відновлює енергію з повітря, яку потім тепловий насос перетворює в корисне
тепло для Вашого будинку. Навіть за дуже низьких температур до -20 ° С
тепловий насос "повітря-вода" є ефективним та економічним та має високий СОР.
Висока температура подачі (+65° ) досягається без підтримки додаткового
нагрівача.

›

Інвертор гарантує плавне регулювання
потужності, адаптоване до поточного попиту
на теплову енергію
› Вища продуктивність при частковому
навантаженні
› Дуже тиха робота
› Найсучасніші технології
STIEBEL ELTRON
› Широкий діапазон використання від - 20ºC
до + 40ºC
› Вища ефективність та потужність опалення

Розподілена продуктивність - повна ефективність
Якщо б автомобілі мали лише два режими роботи, тобто
повна потужність або повне гальмування, це було б ані
зручно, ані ефективно, ані економічно. У звичайних
теплових насосах вона все ще працює так: їх компресор
може бути включений або вимкнений. Цей режим роботи
коротко вказується "On-Off". І тут виходить модель
теплового насоса повітря|вода STIEBEL ELTRON з
інверторною технологією. Вони завжди забезпечують
потужність, яка потрібна на даний момент. Це не тільки
більша енергоефективність, а також зменшення звукового
тиску в перехідні періоди - навесні та восени. Це тому, що
вентилятор та компресор працюють з меншою
потужністю і, отже, навіть тихіше, ніж зазвичай.

Інверторна технологія

›

Дискомфорт

Температура в приміщенні
Тепловий комфорт

›
Дискомфорт

Цільова цінність

Пристрої On - Off

Каталог теплових насосів,
які задовольнять будь-який об'єкт.
Завдяки більш високим коефіцієнтам ефективності (клас енергоефективності A ++), низьким
інвестиційним витратам та нескладній установці, теплові насоси «повітря-вода» за останні
роки стали дуже популярними в новостворених об'єктах, а також в модернізованих будівлях.
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Сторінка 08: інверторний

Сторінка 10: інверторний

Модель

HPA-O 6/8 CS Plus

HPA-O 7/13 C(S)

Клас енергоефективності

A++/A++

A++/A++1)

Одно- і двоповерхові будинки

+

+

Житлові будинки

+

Нежитлові будівлі
Нові будівлі | Модернізація

+|+

+

Опалення | Охолодження

+|-

+

Зовнішня установка

+

+

Сонячна установка

+

+

Встановлення у вузьких місцях

+

+

Поєднання з іншими джерелами
тепла

+

+

Внутрішня установка

Примітка для енергоефективності: наведені дані відповідають офіційним вимогам до нагрівачів (Регламент ЄС № 811/2013), що набрали
чинності з вересня 2015 року. Дані базуються на стандартах EN 14511 та EN 14825. Категорії ефективності, позначені 1), будуть
еквівалентними класу A +++, починаючи з вересня 2019 року.
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ЗБЕРІГАННЯ ЕНЕРГІЇ - ПОДЯКА ВИКЛЮЧНОЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
Наші теплові насоси повітря | вода мають відмінну енергоефективність,
A++/A++1) (температура потоку 55°C /35°C).

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

A++/A++

Сторінка 11

Сторінка 12

Сторінка 13: інверторний

Сторінка 14

WPL E

WPL cool

WPL 33 HT

WPL 47 | 57

A+/A+

A+/A+

A+/A+

A+/A+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+ |+

+ |+

+ |+

+

+ |+

+ |–

+

+

+

+

n|-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1)
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HPA-O 6/8 CS Plus
ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГІЯ ГАРАНТУЄ НАЙКРАЩІ ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕВАГИ

Класифікація HPA-O CS Plus встановлює стандарт у сегменті початкового рівня, коли
.
мова йде про новостворені будинки з однією сім'єю. Завдяки мінімальному робочому
шуму, його можна використовувати навіть у вузьких місцях. Сучасна інверторна
технологія забезпечує високу ефективність.

Комфортні переваги, які реалізують практично всі бажання.
Висока температура потоку забезпечує відмінне гаряче водопостачання у
будь-який час, а функція охолодження створює приємну атмосферу життя в
спекотні дні.
Набір HPA класичний. Оптимально підібрано.
Набори варіюються від повних системних рішень до гнучких варіантів
дизайну у поєднанні з будь-яким буфером і резервуаром для гарячої води
від STEBLEL ELTRON. Значна частина необхідної системної технології вже
інтегрована. Таким чином забезпечується швидкий та простий монтаж.

Переваги для Вашого будинку
> Вбудований тепловий насос для опалення та охолодження
> Мінімальний робочий шум, який може бути додатково
зменшений функцією беззвучного режиму
> Висока ефективність завдяки технології інвертора
> Високий рівень комфортності гарячого водопостачання при
великому змішаному об'ємі води через високу температуру
подачі

f! і

PLUS
Модель
Клас енергоефективності
Теплова потужність при А2/WЗ5 (EN 14511)
COP при А2/WЗ5 (EN 14511)
Теплова потужність при А-7/WЗ5 (EN
14511) COP при А-7/WЗ5 (EN 14511)
Рівень звукової потужності (EN 12102)
Рівень звукової потужності на відст. 5м
Максимальна температура теплоносія
Висота
Ширина
Глибина
Вага

ZuЬ.hiir8J'fanfo,rlich

HPA-O 3 CS Plus

HPA-O 4 CS Plus

HPA-O 6 CS Plus

HPA-O 8 CS Plus

А+/А++

А+/А++
2,59
З,72
4,06
2,72
52

А+/А++
4,30
З,97
6,00
2,90
57
35
60
812
1152
524
91

А+/А++
5,73
З,97
7,80
2,92
57
35
60
812
1152
524
91

kW 2,08

З,75

kW З,20

2,81
dB(A) 52
dB(A) зо
•с 60
mm 740
mm 1022
mm 524
kg 62

зо

60
740
1022
524
62
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HPA-O 7/13 C(S)
ІНВЕРТОРНА ТЕХНОЛОГІЯ

HPA-O 7/13 C(S) Тепловий насос "повітря-вода" для встановлення за
межами будівлі призначений для використання в галузі централізованого
опалення, гарячого водопостачання і охолодження. Високі температури
теплоносія, до + 65 ° С дозволяють використовувати насос для установки
в класичних радіаторах.
Інверторний тепловий насос - більша ефективність і низький рівень шуму
Використання енергозберігаючої інверторної технології дозволяє плавно
адаптувати теплову енергію до теплового попиту, що робить роботу
повітряного теплового насоса ефективною та економною.

HPA-O 7 C(S)

Переваги для Вашого будинку

› Енергозберігаюча інверторна технологія забезпечує високу температуру
подачі навіть у зимові дні
› Підходить для густонаселених територій завдяки компактній
конструкції та низькому рівню шуму

› Також можна підключити до сонячної установки
› Вбудована функція охолодження
› Високий рівень енергоефективності A ++, навіть при
температурі подачі 55 ° С

Модель

HPA-O 7 C(S) HPA-O 13 C

Клас енергоефективності, середній клімат, W55 / W35
Теплова потужність при P2 / W35 (EN 14511)
kW
kW
Теплова потужність при P-7 / W35 (EN 14511)
Потужність охолодження при макс. P35 / W7.
kW
COP при P2 / W35 (EN 14511)
COP при P-7 / W35 (EN 14511)
Коефіцієнт ефективності охолодження при макс. P35 / W7.
Рівень звукової потужності (EN 12102)
dB(A)
Межа застосування для джерела тепла мін.
°C
Ліміт застосування джерела тепла макс.
°C
Максимальна температура потоку
°C
Висота / ширина / глибина
mm

234759
A++/A++ 1)
4,23
6,86
7,50
3,88
2,83
2,41
55
-20
40
65
900/1270/593

234760
A++/A++ 1)
8,33
12,86
13,50
4,17
2,93
2,38
56
-20
40
65
1045/1490/593

Примітка для енергоефективності: наведені дані відповідають офіційним вимогам до нагрівачів
(Регламент ЄС № 811/2013), що набрали чинності з вересня 2015 року. Дані базуються на
стандартах EN 14511 та EN 14825. Категорії ефективності, позначені 1), будуть еквівалентними
класу A +++, починаючи з вересня 2019 року.

WPL E
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КРАЩА ЕФЕКТИВНІСТЬ В РІЗНИХ УМОВАХ

Переваги установки теплового насоса WPL E застосовуються практично
до кожного типу будівель та всіх видів систем. Навіть при -20 ° С
ці насоси досягають + 60 ° С, що робить їх оптимальним вибором
для оновлення старих будинків та їх систем
Є щось більше
Окрім необмеженої кількості додатків, ця модель також може бути
встановлена в каскадних системах. У більших житлових будинках або
менших комерційних об'єктах вихідна потужність може бути збільшена
шляхом
об'єднання декількох теплових насосів WPL E в каскад (максимум 6 шт.).

WPL 18 E

Переваги для Вашого будинку

›
›

Ідеально підходить для модернізації будівлі
Висока продуктивність і відмінний COP навіть при низьких
зовнішніх температурах

›
›

Економія завдяки ефективному розморожуванню
Два монтажних варіанти: всередині та ззовні будівлі

Модель

WPL 13 E

WPL 18 E

227756

227757

WPL 23 E

227758
Клас енергоефективності,
середній клімат, W55 / W35
A+/A++
A+/A++
A+/A+
9,72
13,21
Теплова потужність при P-7/W35 (EN 14511)
kW6,77
Теплова потужність в P2 / W35 (EN 14511)kW 8,09
11,30
15,73
COP при P-7/W35 (EN 14511)
3,20
3,27
3,14
COP при P2/W35 (EN 14511)
3,76
3,73
3,62
Рівень звукового тиску на
відстані 1 м у вільному
dB(A) 54
54
54
полі застосування для джерела тепла мін.°C -20
Межа
-20
-20
Ліміт застосування джерела тепла макс. °C 40
40
40
Мінімальна температура потоку
°C 15
15
15
Максимальна температура потоку
°C 60
60
60
Висота / ширина / глибина
(зовнішня установка)
mm 1434/1240/1280 1434/1240/1280 1434/1240/1280
Примітка для енергоефективності: наведені дані відповідають офіційним вимогам до
нагрівачів (Регламент ЄС № 811/2013), що набрали чинності з вересня 2015 року. Дані
базуються на стандартах EN 14511 та EN 14825. Категорії ефективності, позначені 1),
будуть еквівалентними класу A +++, починаючи з вересня 2019 року.
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WPL cool
НАША МОДЕЛЬ " ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"

Вбудована функція активного охолодження робить насос WPL
моделлю "все включено" серед насосів "повітря | вода". Дозволяє
змінити цикл від нагрівання до режиму охолодження. Отже, WPL Cool
відповідає всім вимогам сучасних будівель.

Також доступна для внутрішньої установки
Теплові насоси WPL E cool також є ідеальним
рішенням для внутрішньої установки. Компактний
модуль WPIC з вбудованим контролером WPM 3
містить всі необхідні компоненти для оптимального
підключення теплового насоса.

WPL cool з повітряним модулем WPIC 3

Переваги для Вашого будинку

›
›

Ідеально підходить для новозбудованого та модернізованого будинку

›
›

Комплексна активна функція охолодження

Висока продуктивність і відмінний COP навіть при низьких зовнішніх
температурах
Два монтажних варіанти: всередині та ззовні будівлі

Модель
Клас енергоефективності, середній
клімат, W55 / W35
Теплова потужність у P-7 / W35 (EN 14511)
kW
Теплова потужність в P2 / W35 (EN 14511)
kW
Потужність охолодження при P35 / W7
kW
COP при P-7/W35 (EN 14511)
COP при P2/W35 (EN 14511)
Коефіцієнт ефективності охолодження при P35 / W7
Рівень звукового тиску на відстані 1 м
у вільному полі
dB(A)
Межа застосування для джерела тепла мін.
°C
Ліміт застосування джерела тепла макс.
°C
Мінімальна температура потоку
°C
Максимальна температура потоку
°C
Висота / ширина / глибина
(внутрішня установка)
mm

WPL 13 cool WPL 18 cool WPL 23 cool WPIC 3
223400

223401

223402

A+/A+
6,60
8,10
6,70
3,00
3,38
2,40

A++/A++
9,60
11,28
9,20
3,20
3,72
2,40

A+/A++
13,00
14,82
12,50
3,10
3,50
2,10

54
-20
40
15
60

54
-20
40
15
60

54
-20
40
15
60

234343

1182/800/1240 1182/800/1240 1182/800/1240 637/1240/800

Примітка для енергоефективності: наведені дані відповідають офіційним вимогам до нагрівачів
(Регламент ЄС № 811/2013), що набрали чинності з вересня 2015 року. Дані базуються на стандартах EN
14511 та EN 14825. Категорії ефективності, позначені 1), будуть еквівалентними класу A +++, починаючи
з вересня 2019 року.

WPL 33 HT

Теплові насоси повітря | вода

РОЗУМНИЙ ВИБІР ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ

Тепловий насос WPL 33 HT з подвійним протоком розроблений спеціально для
модернізації. Розвинена технологія дозволяє досягти температури подачі 75 ° C,
необхідної для установки радіатора, навіть при низьких зовнішніх температурах.
Завдяки цьому енергоефективність та комфорт використання знаходяться на
високому рівні.

Повністю багатофункціональний
WPL 33 HT був розроблений з максимальною гнучкістю для оптимального
пристосування до найрізноманітніших додатків. Він може бути встановлений
всередині або за межами будівлі, його можна поєднувати з іншими
джерелами тепла, наприклад, з сонячною системою.

WPL 33 HT зовнішня установка

Переваги для Вашого будинку

›

Технологія інвертора регулює потужність опалення до
фактичного теплового попиту

›
›
›
›

Високоякісні компоненти та технології
Дуже тиха робота
Високий комфорт гарячої води
Ідеально підходить для модернізації житлових будинків

Модель
Клас енергоефективності, середній клімат, W55 / W35
Теплова потужність у P-7 / W35 (EN 14511)
Теплова потужність в P2 / W35 (EN 14511)
COP при P-7/W35 (EN 14511)
COP при P2/W35 (EN 14511)
Рівень звукової потужності (EN 12102)
Мінімальна температура потоку
Максимальна температура потоку
Межа застосування для джерела тепла мін.
Ліміт застосування джерела тепла макс.
Висота / ширина / глибина (зовнішня установка)

kW
kW

dB(A)
°C
°C
°C
°C
mm

WPL 33 HT
229938
A+/A+
12,38
7,45
2,47
3,47
58
15
75
-20
30
1434/1280/1390

Примітка для енергоефективності: наведені дані відповідають офіційним вимогам до
нагрівачів (Регламент ЄС № 811/2013), що набрали чинності з вересня 2015 року. Дані
базуються на стандартах EN 14511 та EN 14825. Категорії ефективності, позначені 1),
будуть еквівалентними класу A +++, починаючи з вересня 2019 року.
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WPL 47 | 57
ЕНЕРГЕТИЧНІ ПАКЕТИ ДЛЯ НАЙБІЛЬШИХ ЗАВДАНЬ

Серія теплових насосів WPL 34, 47, 57 призначена для будівель з великим
попитом на енергію, таких як, наприклад, багатоквартирні будинки
або комерційні будівлі. Контролер дозволяє тепловому насосу
працювати з іншими джерелами тепла в двоконтурній системі.

Каскад за розміром
Комбінація насосів у каскадній системі дає можливість ідеально підібрати
систему до даної будівлі. Це рішення особливо корисно для модернізації
об'єктів та гарантує раціональні інвестиційні витрати.

WPL 47 | 57

Переваги для Вашого будинку

›
›
›
›

Температура потоку до + 60 ° С
Зовнішній випарник захищений від пошкоджень
Підходить для каскадних систем
Можливість роботи з додатковим джерелом тепла

Модель

WPL 34

WPL 47

WPL 57

228835
228836
228837
Клас енергоефективності,
середній клімат, W55 / W35
A+/A+
A+/A++
A+/A+
Теплова потужність в P2 / W35 (EN 14511)k W19,23
26,46
29,92
Теплова потужність у P-7 / W35 (EN 14511)k W 15,50
22,10
23,90
COP при P2/W35 (EN 14511)
3,29
3,53
3,28
COP при P-7/W35 (EN 14511)
2,70
3,10
2,70
Рівень звукової потужності (EN 12102)dB(A) 67
67
69
Мінімальна температура потоку
°C 15
15
15
Максимальна температура потоку
°C 60
60
60
Межа застосування для джерела тепла мін.°C -20
-20
-20
Ліміт застосування джерела тепла макс. °C 40
40
40
Висота / ширина / глибина
(зовнішня установка)
mm 1485/1860/20401485/1860/20401485/1860/2040
Примітка для енергоефективності: наведені дані відповідають офіційним вимогам до
нагрівачів (Регламент ЄС № 811/2013), що набрали чинності з вересня 2015 року. Дані
базуються на стандартах EN 14511 та EN 14825. Категорії ефективності, позначені 1),
будуть еквівалентними класу A +++, починаючи з вересня 2019 року.
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ВІДКРИВАЮЧИ МОЖЛИВОСТІ
Наш широкий асортимент аксесуарів дозволяє Вам налаштувати всі пристрої окремо до
власних вимог та на власну зручність. Ці пристосування застосовуються як для керування
одним пристроєм, так і декількома. STIEBEL ELTRON пропонує все, що є від одного
виробника. З цієї причини всі компоненти ідеально поєднуються один з одним, забезпечують
тривалий термін служби системи опалення. Більш детальну інформацію про асортимент
аксесуарів для продуктів STIEBEL ELTRON див. www.stiebel-eltron.com або зверніться до
місцевого торгового партнера.
Менеджер теплового насосу
Керування усіма процесами теплового насосу.
Модуль управління WPM або WPMW 3 має можливість
керувати усією системою STIEBEL ELTRON.

Дистанційний регулятор охолодження
Контролювати охолодження просто.
Кімнатний регулятор FET застосовується до модуля
управління WPM (як аксесуар) дозволяє контролювати
бажану температуру охолодження та контролює точку
роси (при охолодженні підлогою чи стінами), дозволяє
активувати функцію ECO, та показує актуальні
температурні дані в будинку та зовні.

Дистанційний регулятор
Все, що важливе під контролем
Кімнатний регулятор FE7 (як аксесуар) дозволяє
контролювати температуру в будинку. Завдяки цьому
можна змінювати робочі режими теплового насосу.

Ваш місцевий діловий партнер:

КОНТАКТИ:
79000, Україна,
м. Львів, вул. Генерала
Курмановича 2, офіс 409
82200, Україна,
м. Трускавець, вул. Мазепи 23
+38 067 178 98 48 +38 099 279 28 87

Правова інформація | Незважаючи на ретельний розвиток цього каталогу, ми не можемо гарантувати 100% правильності інформації, що
міститься в ній. Опис обладнання та його функцій не є обов'язковими. Завдяки постійному розвитку в нових версіях продуктів, деякі
функції можуть змінюватися або замінюватися іншими. Для отримання інформації про поточні характеристики обладнання, будь ласка,
зверніться до Технічного департаменту або наших торгових представників. Ілюстрації в каталозі надаються лише як приклади. Ілюстрації
можуть містити компоненти, аксесуари та додаткове обладнання, які не є частиною стандартного обладнання. Передрук, також у
фрагментах, лише за згодою видавця.
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