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ARTYKU  PROMOCYJNY STIEBEL ELTRON

Pompa ciep a WPL ACS classic to 
monoblokowa, inwerterowa pom-
pa ciep a typu powietrze-woda, któ-

ra w swojej kompaktowej obudowie oferuje 
trzy funkcje: ogrzewanie i ch odzenie po-
mieszcze  oraz podgrzewanie wody u ytko-
wej. Zastosowanie technologii inwerterowej 
powoduje, e pompa ciep a sterowana jest 
zale nie od aktualnego zapotrzebowania na 
ciep o, co zapewnia wysok  wydajno  sys-
temu i znaczne zmniejszenie zu ycia ener-
gii elektrycznej. Potwierdzaj  to uzyskane 
wysokie warto ci wspó czynników efek-
tywno ci sezonowej SPF, które okre la-
j  efektywno  pompy ciep a. Urz dzenia 
s  oferowane w optymalnie skonfigurowa-
nych zestawach, które zapewniaj  wyso-
ki stopie  zintegrowania g ównych elemen-
tów systemu.

Miejsce monta u: pompy ciep a serii 
WPL classic s  przeznaczone do monta-
u na zewn trz budynku. Obudowa odpor-

na jest na dzia anie warunków atmosferycz-
nych. Kompaktowe wymiary i niska waga 
umo liwia instalacj  na gruncie lub na 
cianie przy wykorzystaniu dedykowanych 

uchwytów monta owych.

Pomieszczenie: wewn trz budynku in-
stalowany jest jeden z dedykowanych mo-
du ów hydraulicznych oraz niezb dna 
armatura. W przypadku wyboru zesta-
wu compact plus w pomieszczeniu zain-
stalowany zostanie modu  hydrauliczny 
HSBC 200, który posiada m.in. zintegrowa-
ny zasobnik c.w.u. o pojemno ci 168 litrów, 
zbiornik buforowy o pojemno ci 100 litrów, 
automatyk  pompy ciep a, grup  bezpie-
cze stwa c.o. z naczyniem przeponowym, 
pomp  obiegow  i zawór prze czaj cy 
c.o./c.w.u. oraz pomp  obiegu grzewcze-
go. Modu  HSBC 200 zajmuje tylko 0,54 m² 
powierzchni. Koszt budowy domu to ca. 
3500 z /m², wi c ka dy rozs dnie wykorzy-
stany m² w budynku to realne korzy ci dla 
Inwestora. 

Nowoczesny regulator WPMW3: pom-
py ciep a WPL classic wspó pracuj  z nowo-
czesnym regulatorem pogodowym WPMW3 
z czytelnym, pod wietlanym ekranem LCD. 
Regulator umo liwia pod czenie zewn trz-
nego modu u ISG Web, za pomoc  którego 
mo liwe jest zdalne sterowanie prac  pom-
py ciep a przy pomocy przegl darki inter-
netowej na komputerze PC b d  przy u y-
ciu tabletu lub smartfona.

Wysoka efektywno : zastosowanie i do-
bór najlepszych komponentów oraz techno-
logia inwerterowa pozwoli y na uzyskanie 
wysokich wspó czynników efektywno ci 
energetycznej COP oraz SPF. Dla u ytkow-
nika przek ada si  to wprost na niskie kosz-
ty eksploatacyjne systemu grzewczego.

Gwarancja: pompy ciep  obj te s  3-let-
ni  gwarancj  producenta Stiebel Eltron. 

W tym okresie nie ma konieczno ci wyko-
nywania okresowych przegl dów serwiso-
wych urz dzenia. 

Wysoce zaawansowana technologia: po-
twierdzeniem zaawansowanej technolo-
gii pomp ciep a serii WPL classic s  certy-
fikaty i dopuszczenia potwierdzaj ce, e
urz dzenia spe niaj  wszelkie obowi zu-
j ce rygorystyczne normy i przepisy, np. 
Certyfikat KEYMARK (The CEN Heat Pump 
KEYMARK).

Pompa jest dost pna w kompletnych ze-
stawach, które s  konfigurowane do potrzeb 
Inwestora i budynku.

Zapraszamy do sk adania zapyta  oferto-
wych na stronie internetowej. 
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