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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.

Багато років продукти STIEBEL ELTRON 

відрізняється своєю високою надійністю, 

високою якістю і довговічністю.

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.



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.

Електроенегія - носій енергії 
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.
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"Звично, що родючий грунт може дати Вам: пахучі

трави, свіжі овочі та красиві квіти. Але, найцікавіше, що 

навіть взимку можна використовувати тепло від 

грунту. Це тому, що наш тепловий насос витягує з землі 

протягом цілого року енергію для опалення та 

приготування теплої води."



A++/A++1)ENERGY
EFFICIENCY

КОМФОРТНІ ТЕПЛОВІ НАСОСИ РОЗСІЛ|ВОДА- ПЕРЕГЛЯД

Ст. 06: з бойлером Ст. 10 Ст. 11: каскадне Ст .12: висока потужність

Model WPC WPC 
cool

WPF 
basic

WPF 
M

WPF 
Set

WPF 
20-66

WPF 
27 HT

A++/
A++1)

A++/
A++1)

A+/
A++1)

A++/
A++1)

A++/
A++1)

A++/
A++1)

A++/
A++ 

Клас енергоефективності при В55|В35

Будинки одно- i 
багатоквартирні | житлові будинки + | + + | + + | + + | +

Нежитлові будівлі + + +

Нові будинки | Модернізовані + | + + | + + | + + | + + | + + | +
+ | – + | –
+ +

+ | +

+ + + + +

Комбінація з іншими джерелами енергії + + + +

Примітка щодо енергоефективності: наведені дані відповідають офіційним вимогам до обігрівачів приміщень (постанова UE nr 
811/2013), що набрали чинності з вересня 2015 року. Дані базуються на стандартах EN 14511 i EN 14825. Класи енергоефективності 
означені 1) будуть еквівалентні з класом A+++ , від вересня 2019.

Використай тепловий потенціал 
твоєї нерухомості
Навіть під час сильного морозу, рівень температури ґрунту, глибоко під землею, є 

стабільний. Покращені ґрунтові теплові насоси використовують це явище і досягають 

КПТ (коефіцієнт перетворення тепла) вище 5,0. Коли температура повітря  опускається 

нижче 0°С, то з 1 кВт електричної енергії далі генерується 5 кВт теплової енергії. 

Тепловий колектор монтується глибоко в ґрунті, а простір який займають свердловини 

не займає багато місця.

ДОСКОНАЛА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
Наші теплові насоси розсіл | вода мають найвищий клас енергетичної 
ефективності, до A++/A++1) (температура подачі теплоносія 55°C /35°
C).

Теплові насоси розсіл | вода 04 | 05

Опалення | Охолодження

Вбудований бойлер теплої води

Монтаж внутрішній | зовнішній
Поєднання з сонячними колекторами

+ | – + | – + | – + | – + | – + | +

+ | +
+ | +

+ | +

+ | – + | – + | – + | –

+ | – + | –





Примітка щодо енергоефективності: наведені дані відповідають офіційним вимогам до обігрівачів приміщень (постанова UE nr 811/2013), 
що набрали чинності з вересня 2015 року. Дані базуються на стандартах EN 14511 i EN 14825. Класи енергоефективності означені 1) 
будуть еквівалентні з класом A+++ , від вересня 2019.

Модель WPC 04 WPC 05 WPC 07 WPC 10 WPC 13 WPC 04 
cool

WPC 05 
cool

WPC 07 
cool

WPC 10 
cool

WPC 13 
cool

232926 232927 232928 232929 232930 232931 232932 232933 232934 232935
Клас енергоефективності.
Помірний клімат W55/W35

A++/
A++ 1)

A++/
A++ 1)

A++/
A++ 1)

A++/
A++ 1)

A++/
A++ 1)

A++/
A++ 1)

A++/
A++ 1)

A++/
A++ 1)

A++/
A++ 1)

A++/
A++ 1)

Висота mm 1917 1917 1917 1917 1917 1917 1917 1917 1917 1917
Ширина mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Глибина mm 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703
Вага (пуста) kg 243 246 259 277 283 248 251 264 283 288
Фреон робочий R410 A R410 A R410 A R410 A R410 A R410 A R410 A R410 A R410 A R410 A
Теплова потужність при Р0/В35 (EN 14511) kW 4,77 5,82 7,50 10,31 13,21 4,77 5,82 7,50 10,31 13,21
СОР при Р0/В35 (EN 14511) 4,52 4,79 4,85 5,02 4,83 4,52 4,79 4,85 5,02 4,83
Потужність охолодження при Р15/В23 kW 3,00 3,80 5,20 6,00 8,50
Максимальна температура теплоносія°C 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

200 літрів ідеально підходить для установки в невеликих, тісних приміщеннях. Він займає 
всього 0,42 м2. Використання найсучасніших технологій дозволило отримати найвищий 
коефіцієнт енергоефективності на ринку: СОР 5.02!

WPC (coo l)

Комфорт і зручність у холодні і теплі дні.
Тепловий насос WPC Cool з функцією охолодження використовує 
постійну температуру ґрунту, щоб забезпечити приємне охолодження в 
приміщенні в спекотні дні.

Не тільки гарний вигляд.
Вбудований контроллер теплових насосів з дисплеєм з 
підсвічуванням і сенсорною панеллю "TouchWheel" 
доповнює передовий дизайн та забезпечує зручну 
роботу пристрою.

Користь для Вашого будинку

› Краща ефективність забезпечує низькі витрати 
опалення

› Економія простору: компактний  інтегрований 
насос займає лише  0,42m2

› Вбудована функція охолодження в
версії WPC cool

› Вбудований 200-літровий бойлер гарячої води з 
ефективною теплоізоляцією

› Гаряча вода завдяки високій температурі 
теплоносія 65°C

Теплові насоси розсіл | вода 06 | 07

КОМПАКТНІСТЬ - з вбудованим бойлером теплої води
Повністю функціональний тепловий насос з вбудованим бойлером гарячої води ємністю



WPF basic

Модель WPF 5 
basic

WPF 7 
basic

WPF 10 
basic

WPF 13 
basic

WPF 16 
basic

230944 230945 230946 230947 230948
Клас енергоефективності.   
Помірний клімат W55/W35 A+/A++ 1) A+/A++ 1) A+/A++ 1) A+/A++ 1) A+/A++ 1)

Висота mm 960 960 960 960 960
Ширина mm 510 510 510 510 510
Глибина mm 680 680 680 680 680
Вага kg 107,5 113,5 120,5 128,5 131
Фреон робочий R410 A R410 A R410 A R410 A R410 A
Теплова потужність при 
Р0/В35 (EN 14511) kW 5,88 7,64 9,7 12,59 16,64
СОР при Р0/В35 (EN 14511) 4,33 4,50 4,37 4,42 4,16
Максимальна 
температура теплоносія °C 60 60 60 60 60

Користь для Вашого будинку

› Дуже хороше співвідношення ціни та якості обладнання
› Конструкція і елементи корпусу оснащені звукоізоляцією
› Сучасний дизайн
› 
› 

Оптимальне використання енергії Вбудований циркуляційний 
насос з класом енергоефективності А

Економія грошей при ефективному використанні енергії? Це можливо за доступною ціною
з теловим насосом WPF серії basic, який є відмінною альтернативою високо 
інтегрованим грунтовим тепловим насосам. Пристрій, оснащений вбудованим 
циркуляційним насосом для бака накопичувача та бойлера для гарячої води, 
триходовим клапаном та електричним теном 8,8 кВт, готовий до монтажу. Завдяки 
компактному дизайну, він може бути чудово адаптований до стислих умов будівлі.

Базова модель, гнучкі рішення.
Багато різних варіантів поєднання основного насосу WPF з бойлерами 
STIEBEL ELTRON дозволяють адаптувати систему опалення до різних потреб.

ВЕРСІЯ BASIC З ВЕЛИКИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ОЩАДНОСТІ

Примітка щодо енергоефективності: наведені дані відповідають офіційним вимогам до 
обігрівачів приміщень (постанова UE nr 811/2013), що набрали чинності з вересня 2015 
року. Дані базуються на стандартах EN 14511 i EN 14825. Класи енергоефективності 
означені 1) будуть еквівалентні з класом A+++ , від вересня 2019.

WPF basic



WPF M

Модель WPF 10 M WPF 13 M WPF 16 M
185349 182135 220894

Клас енергоефективності.   
Помірний клімат  W55/W35 A+/A++ 1) A++/A++ 1) A+/A++ 1)

Висота mm 960 960 960
Ширина mm 510 510 510
Глибина mm 680 680 680
Вага (пуста) kg 112 120 125
Фреон робочий R410 A R410 A R410 A
Теплова потужність при 
Р0/В35   (EN 14511) kW 10,02 12,98 16,99
СОР при Р0/В35 (EN 14511) 4,49 4,57 4,35
Максимальна 
температура теплоносія °C 60 60 60

Користь для Вашого будинку

› Співвідношення ціни та якості обладнання
› Різні варіанти потужностей та каскадне виконання 

дозволяють розширити спектр можливих застосувань
› Температура теплоносія: до 60°C дозволяє 

використання в системах з традиційними радіаторами

› Тиха робота

WPF M

WPF Set: В два рази більше потужності.
Комплект, що складається з двох модульних теплових 
насосів WPF M, повністю обладнаний усіма необхідними 
елементами управління та гідравліки. Система дозволяє 
регулювати потужність відповідно до конкретних потреб, що 
особливо підходить для комерційного сектора.

Універсальність застосування теплових насосів серії WPF М дійсно захоплююча. З невеликих
систем призначених для окремих сімейних будинків до 100 кВт теплової енергії для 
опалення великих багатоповерхових будинків завдяки комбінації насосів у каскадній 
системі, максимум до 6 одиниць.

АДАПТОВАНІ ДО ПОТРЕБ, ВЕЛИКИХ І МАЛИХ БУДІВЕЛЬ.

Примітка щодо енергоефективності: наведені дані відповідають офіційним вимогам до 
обігрівачів приміщень (постанова UE nr 811/2013), що набрали чинності з вересня 2015 
року. Дані базуються на стандартах EN 14511 i EN 14825. Класи енергоефективності 
означені 1) будуть еквівалентні з класом A+++ , від вересня 2019.

Теплові насоси розсіл | вода 10 | 11
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WPF 20-66

Модель WPF 20 WPF 27 WPF 35 WPF 40 WPF 52 WPF 66 WPF 27 HT
233003 233004 233005 233006 233007 233008 233009

Клас енергоефективності.   
Помірний клімат  W55/W35 A++/A++ 1) A++/A++ 1) A++/A++ 1) A++/A++ 1) A++/A++ 1) A++/A++ 1) A++/A++
Висота mm 1154 1154 1154 1154 1154 1154 1154
Ширина mm 1242 1242 1242 1242 1242 1242 1242
Глибина mm 860 860 860 860 860 860 860
Вага (пустий) kg 345 367 391 415 539 655 409
Фреон робочий R410 A R410 A R410 A R410 A R410 A R410 A R134a
Теплова потужність при Р0/В35   (EN 14511) kW 21,5 29,69 38,04 43,1 55,83 67,10 27,41
СОР при Р0/В35 (EN 14511) 4,66 4,85 4,78 4,67 4,81 4,56 4,34
Максимальна температура теплоносія °C 60 60 60 60 60 60 75

Примітка щодо енергоефективності: наведені дані відповідають офіційним вимогам до обігрівачів приміщень (постанова UE nr 811/2013), 
що набрали чинності з вересня 2015 року. Дані базуються на стандартах EN 14511 i EN 14825. Класи енергоефективності означені 1) 
будуть еквівалентні з класом A+++ , від вересня 2019.

Користь для Вашого будинку

› Призначені для великих житлових комплексів, 
комерційних та промислових будівель

› Можливість дистанційного керування роботою теплового 
насосу

› Можливість монтажу один на одному або один біля 
другого

› Тиха робота теплового насосу

Каскадні системи теплових насосів дозволяють оптимально адаптувати потужність системи до
актуальної теплопотреби. Конструкція "контейнерних" теплових насосів WPF дає змогу 
побудувати каскади, окремі модулі які монтуються одна на одній. Максимальна кількість 
каскаду - 6 штук, дозволяє досягти 400 кВт теплової енергії. Цей ефективний зв'язок 
ідеально підходить для велиих житлових комплексів, комерційних та промислових будівель.

КОЛИ ПОТРІБНО БІЛЬШЕ ПОТУЖНОСТІ... - модульна версія великої потужності.

Ідеальне поєднання для приготування гарячої води
Комбінація з WPF 20-66 у каскаді з насосом WPF 27 HT є ідеальним рішенням 
для підігріву гарячої води. Високі температури теплоносія (до + 75 ° С) 
забезпечують високий рівень комфорту для гарячої води та дозволяють 
використовувати теплові насоси WPF у системах опалення високої температури, 
наприклад, з традиційними радіаторами.

Теплові насоси розсіл | вода 12 | 13



Аксесуари
 
 

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

Керування усіма процесами теплового насосу.
Модуль управління WPM або WPMW 3 має 
можливість керувати усією системою STIEBEL 
ELTRON.

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. середовища.

Менеджер теплового насосу

Дистанційний регулятор  охолодження

Дистанційний регулятор 

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.



Німецька технічна думка є спільним 
знаменником нашої міжнародної 
структури.
Продукція та рішення STIEBEL ELTRON представлені на багатьох ключових ринках 

світу. У рамках нашої міжнародної структури є три виробничі підприємства, 24 

дочірні компанії та професійні представники у більш ніж 120 країнах. Завдяки 

високій якості нашої продукції та адаптації її до місцевих ринків ми виробляємо 

понад 40 відсотків всього товарообігу на міжнародному рівні. 

УСПІХ НА ПЯТИ КОНТИНЕНТАХ

Продукція та рішення STIEBEL ELTRON представлені на багатьох ключових ринках світу. Знак марки STIEBEL 
ELTRON підтверджено трьома сертифікатами: ISO 9001 для управління якістю, ISO 14001 для управління навколишнім 
середовищем та ISO 50001 для управління енергією.

Ayutthaya

TianjinPoprad

Eschwege

Holzminden

Виробництва
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Правова інформація | Незважаючи на ретельну перевірку цього каталогу, ми не можемо гарантувати 100% правильності інформації, 
що міститься в ньому. 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 відділу 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.

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

www.alternetica.com.ua 
info@alternetica.com.ua
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