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Artyku  promocyjny

NOWOCZESNE INSTALACJE

Jeszcze kilka lat temu powietrzne pompy cie-
p a stanowi y margines sprzeda y rynku pomp 
ciep a. Dzi  zyska y na popularno ci i – jak 
pokazuj  badania rynku – notuj  wysokie 
wzrosty sprzeda y. Dlaczego? Poniewa  pom-
py powietrzne uzyskuj  coraz wy sze wspó -
czynniki efektywno ci i nie wymagaj  wyko-
nywania odwiertów, co sumarycznie znacz co
wp ywa na redukcj  kosztów inwestycyjnych.

Nowo ci  w ofercie STIEBEL ELTRON 
jest inwerterowa, kompaktowa pompa ciep a
powietrze/woda WPL 15/25 AC(S) do usta-
wienia na zewn trz budynku, na pod o u. 
Przeznaczona jest do centralnego ogrzewa-
nia (pod ogowego, grzejnikowego), podgrzewu 
wody u ytkowej, posiada funkcj  ch odzenia 
aktywnego. Zastosowanie energooszcz dnej 
technologii inwerterowej umo liwia p yn-
ne dostosowanie mocy grzewczej do aktual-
nego zapotrzebowania na ciep o, co sprawia, 
e eksploatacja powietrznej pompy ciep a ni-

gdy nie by a tak efektywna i tania. Jest przy-
stosowana do automatycznego ogrzewania 
wody grzewczej do maksymalnej tempera-
tury zasilania +65°C. Z tego wzgl du pom-
pa jest odpowiednia do zastosowania w no-
wych i modernizowanych domach. Zakres 
temperaturowy stosowania dla dolnego ró-
d a: powietrze o temperaturze –20°C do +40°C. 
Wykorzystanie takich rozwi za  jak: elek-
troniczny zawór rozpr ny, dodatkowy wy-
miennik ciep a „ekonomizer” czy mi dzyw-
trysk pary powoduje, e pompa ciep a spe nia 
rygorystyczne wymagania stawiane nowo-
czesnym urz dzeniom grzewczym, co po-
twierdza najwy sza klasa efektywno ci ener-
getycznej A++!!

Zaawansowana technologia inwerterowa. 
Co to jest?
W pompach ciep a WPL 15/25 AC(S) zosta-
a zastosowana najnowocze niejsza spr ar-

ka typu scroll – Power inwerter. Jest sterowa-
na zale nie od aktualnego zapotrzebowania 
na ciep o (p ynnie regulowana wydajno  po-

przez zmian  pr dko ci pracy spr arki), co za-
pewnia wysok  wydajno  systemu i znaczne 
zmniejszenie zu ycia energii elektrycznej. Np. 
je li samochody mia yby tylko dwa tryby pra-
cy, tj. pe n  moc lub pe ne hamowanie, to nie 
by oby ani wygodne, ani skuteczne, ani eko-
nomiczne. W konwencjonalnych pompach cie-
p a nadal tak to dzia a: mo na je w czy  lub 
wy czy . Pompy z technologi  inwerterow
zawsze dostarczaj  tyle energii, na ile aktual-
nie wyst puje zapotrzebowanie. Jest to rozwi -
zanie bardziej energooszcz dne i komfortowe: 
zmniejsza emisj  ha asu w okresach przej cio-
wych (w czasie wiosny i jesieni). To dlatego, 
e wentylator i spr arka dzia aj  z mniejsz

moc  i s  w zwi zku z tym jeszcze bardziej 
ciche ni  zwykle. Technologia inwerterowa 
pozwala na uzyskanie wysokich wspó czyn-
ników efektywno ci sezonowej SPF. Nale y
zaznaczy , e wspó czynnik SPF (Seasonal 
Performance Factor) jest najbardziej obiektyw-
nym parametrem okre laj cym efektywno
pompy ciep a. Jest on liczony jako stosunek 
wyprodukowanego w trakcie roku ciep a do 
energii elektrycznej zu ytej w analogicznym 
okresie. Obliczany w ten sposób wspó czyn-
nik SPF uwzgl dnia zmieniaj c  si  tempe-
ratur  zewn trzn  wody grzewczej i dolnego 
ród a – powietrza atmosferycznego.

Model All Inclusive
Nowa spr arka Copeland Scroll™ ZHW, 
zastosowana w pompach ciep a WPL 15/25 
AC(S), wyposa ona jest w najnowocze niej-
szy silnik bezszczotkowy z magnesami sta-
ymi pary dobrany do wysokowydajnego fa-

lownika. Zapewnia to nam m.in. najwy sz
efektywno  w ca ym zakresie charakterystyk 
pracy i pr dko ci, wysok  temperatur  czyn-
nika grzewczego, niezawodno  oraz spe nie-
nie wymaga  zgodno ci elektromagnetycznej 
(EMC), a tak e zak óce  elektromagnetycznych 
(EMI) obowi zuj cych w systemach miesz-
kaniowych. Dzi ki mi dzywtryskowi pary 
mo liwe jest osi gni cie wy szych wspó -
czynników efektywno ci sezonowych, a tak-
e wy szych mocy grzewczych i wy szych 

temperatur zasilania.

Pompy ciep a ze znakiem jako ci EHPA-Q
Oznaczenie pompy ciep a znakiem jako ci 
EHPA-Q potwierdza, e spe nia ona wysokie 
wymagania postawione przez Europejskie 
Stowarzyszenie Pomp Ciep a (EHPA). W ich 
zakres wchodzi m.in. pozytywna ocena z te-

stów przeprowadzanych wed ug okre lonych 
procedur dokonanych zgodnie z wymagania-
mi Norm Europejskich EN 14511 (w zakresie 
wspó czynnika efektywno ci COP), EN 16147 
(w zakresie wydajno ci ciep ej wody u ytko-
wej) oraz EN 12102 (w zakresie pomiaru ha a-
su i wyznaczania poziomu mocy akustycznej). 
Ponadto pompy ciep a musz  przej  badania 
testowe dotycz ce bezpiecze stwa oraz pracy 
w skrajnych warunkach. 

Czy gabaryty maj  znaczenie?
Owszem, bowiem nie ka dy dom ma du  dzia -
k . Pompa WPL 25 AC(S) wa y tylko 175 kg, 
ma niespe na 1,5 szeroko ci i metr wysoko ci. 
Zaawansowana technologia zamkni ta w nie-
wielkiej, kompaktowej obudowie sprawia, e
urz dzenie z atwo ci  zmie ci si  na ma ej 
powierzchni ko o domu. Ten fakt zosta  doce-
niony na niemieckim rynku: pompa otrzyma-
a wyró nienie German Design Award 2015.

Najwy sza klasa efektywno ci
Etykieta najwy szej klasy efektywno ci ener-
getycznej A++ przy temperaturach zasila-
nia czynnika grzewczego 35°C i 55°C po-
twierdza, e pompy ciep a WPL 25 AC(S) s
gwarancj  wysokiej jako ci i efektywno ci. 
U ytkownikom zapewniaj  korzy ci w d u-
giej perspektywie czasu. Pompa WPL 15/25 
AC(S) jest dost pna do ko ca roku w promo-
cji Dotacja 3000. 
Szczegó y na stronie www.stiebel-eltron.pl
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