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Artyku  promocyjny

NOWOCZESNE INSTALACJE

Nowo ci  w segmencie pomp ciep a powie-
trze/woda jest WPL 17 ACS Classic: kompak-
towa pompa przeznaczona do wspó pracy 
z niskotemperaturowymi instalacjami grzew-
czymi. Idealnie nadaje si  do zasilania w cie-
p o wodnego ogrzewania pod ogowego oraz 
ogrzewania p aszczyznowego, a w sezonie let-
nim zapewnia aktywne ch odzenie budynku. 

Monoblokowa konstrukcja zapewnia herme-
tyczno  uk adu termodynamicznego, a mon-
ta  sprowadza si  do wykonania prostych pod-

cze  hydraulicznych i elektrycznych. Wysoka 
wydajno  i efektywno  (COP do 3,97 przy 
P2/W35 wg EN 14511) wynika z zastosowa-
nia najnowocze niejszej technologii inwerte-
rowej (dostosowanie mocy do aktualnych po-
trzeb), systemu sterowania oraz m.in. I-COOL 
Technology: inteligentnego ch odzenia inwer-
tera. Ch odzenie odbywa si  poprzez uk ad hy-
drauliczny pompy ciep a. Strumie  przep ywu 
czynnika ch odz cego jest kontrolowany i regu-
lowany przez zawór, a ch odzenie odbywa si
tylko wtedy, kiedy jest konieczne. Dodatkowo 
odprowadzane z inwertera ciep o jest przekazy-
wane do systemu ogrzewania, a nie bezpowrot-
nie „wyrzucane” do rodowiska. Funkcja ABC 
design (Anti-Block-Condensate) uniemo liwia 
zablokowanie odp ywu kondensatu, powstaj -
cego przy rozmra aniu pompy ciep a, a tym sa-
mym zamro enie parownika. W dolnej p ycie 
pompy ciep a obszar parownika jest otwarty. 
Funkcja Silent Mode to dodatkowy tryb pracy 
pompy, pozwalaj cy na bardzo cich  eksplo-
atacj  np. w nocy. Pompa ciep a WPL 17 ACS 
classic jest oferowana w dwóch pakietach: WPL 
17 ACS plus Set 1 oraz WPL 17 ACS plus Set 2,
które oprócz pompy ciep a zawieraj  wewn trz-
ny modu  hydrauliczny HM Trend oraz odpo-
wiednio w zasobnik c.w.u. (pakiet Set 1) lub za-
sobnik c.w.u. i bufor (pakiet Set 2). 

Kompletne pakiety to idealna propozycja dla 
osób poszukuj cych efektywnych i energoosz-
cz dnych rozwi za  dla swojego nowego lub 
modernizowanego domu. Zestawy Set 1 oraz 
Set 2 przeznaczone s  do instalacji w domach 
jednorodzinnych o powierzchni od oko o 120 m2

do 250 m2. Decyduj c si  na zakup dowolne-
go pakietu Stiebel Eltron wraz z us ug  mon-
ta u do podanych cen nale y doliczy  jedynie 
8-procentowy podatek VAT. Za zastosowaniem 
proponowanych rozwi za  przemawia tak e
3-letnia gwarancja podstawowa, któr  mo -

na przed u y  o kolejne 2 lata oraz darmowe 
pierwsze uruchomienie systemu. W okresie obo-
wi zywania gwarancji nie zachodzi równie
potrzeba dokonywania p atnych przegl dów. 

Pompy ciep a WPL classic posiadaj  Certyfikat 
Keymark, który jest potwierdzeniem, e urz -
dzenia:
• przesz y szereg testów wydajno ci przepro-
wadzonych przez zewn trzne jednostki testu-
j ce, w oparciu o obowi zuj ce normy europej-
skie EN 14511, EN 15879 i EN 16147;

• przesz y Zak adow  Kontrol  Produkcji;
• podlegaj  regularnemu nadzorowi certyfiko-
wanych produktów w zakresie produkcji i kon-
troli zarz dzania jako ci .
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Inwerterowa, powietrzna pompa ciep a WPL Classic 
w pakietach

WPL 17 ACS plus Set 2WPL 17 ACS plus Set 1
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