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Pompa ciep a WPL classic to mono-
blokowa, inwerterowa pompa ciep a
typu powietrze-woda, która w swo-

jej kompaktowej obudowie oferuje a  trzy 
funkcje: ogrzewanie, ch odzenie pomiesz-
cze  oraz podgrzewanie wody u ytkowej.
 Zastosowanie technologii inwerterowej 
powoduje, e pompa ciep a sterowana jest 
zale nie od aktualnego zapotrzebowania 
na ciep o (p ynnie regulowana wydajno
poprzez zmian  pr dko ci pracy spr ar-
ki oraz wentylatora), co zapewnia wysok
wydajno  systemu i znaczne zmniejszenie 
zu ycia energii elektrycznej. Potwierdzaj
to uzyskane wysokie warto ci wspó -
czynników efektywno ci sezonowej SPF. 
Technologia inwerterowa to nie tylko roz-
wi zanie bardziej energooszcz dne, ale tak-
e bardziej komfortowe – zmniejsza emisj

ha asu w okresach przej ciowych (w cza-
sie wiosny i jesieni). To dlatego, e wentyla-
tor i spr arka dzia aj  z mniejsz  moc  i s
w zwi zku z tym jeszcze bardziej ciche ni
zwykle.

Wysoka wydajno  i efektywno  – COP 
do 3,97 przy A2/W35 wg EN 14511 – to efekt 
zastosowania najnowocze niejszych tech-
nologii i rozwi za  in ynierskich. I-COOL 
Technology – inteligentne ch odzenie in-
wertera – odbywa si  poprzez uk ad hydrau-
liczny pompy ciep a. W porównaniu z ch o-
dzeniem przez powietrze zastosowany 
uk ad pozwala zoptymalizowa  i bardziej 
efektywnie ch odzi  inwerter. Strumie
przep ywu czynnika ch odz cego jest kon-
trolowany i regulowany przez specjalny za-
wór co sprawia, e ch odzenie realizowa-
ne jest tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. 
Dodatkowo odprowadzane z inwertera cie-
p o jest przekazywane do systemu ogrze-
wania, a nie bezpowrotnie „wyrzucane” do 
rodowiska. 
ABC design – Anti-Block-Condensate – 

uniemo liwia zablokowanie odp ywu kon-
densatu, powstaj cego przy rozmra aniu 
pompy ciep a, i tym samym zamro enie pa-
rownika. W dolnej p ycie pompy ciep a ob-
szar parownika jest otwarty. 

SILENT MODE to dodatkowy tryb pracy 
pozwalaj cy bardzo cich  eksploatacj , np. 
w nocy. 

Urz dzenia posiadaj  Certyfikat 
Keymark, który jest uzupe nieniem niedaw-
no wprowadzonego systemu etykietowania 
– systemu etykiet efektywno ci energetycz-
nej ErP. Decyduj c si  na urz dzenia, które 
legitymuj  si  certyfikatem Keymark mamy 
pewno , e wybieramy produkty które:

przesz y szereg testów wydajno ci prze-
prowadzonych przez zewn trzne jednostki 
testuj ce, w oparciu o obowi zuj ce normy 
europejskie EN 14511, EN 15879 i EN 16147,

przesz y Zak adow  Kontrol  Produkcji,
podlegaj  regularnemu nadzorowi certy-

fikowanych produktów w zakresie produk-
cji i kontroli zarz dzania jako ci , co jest 
gwarancj  wysokiej jako ci, efektywno ci 
i zapewnia u ytkownikowi korzy ci w d u-
giej perspektywie czasu. 

Pompy ciep a serii WPL classic oferowa-
ne s  w czterech zestawach WPL 17 ACS 
plus Set 1 i Set 2 oraz WPL 17 ACS plus 
Set 1 S i Set 2 S. Zestawy s  dedykowa-
ne do domów o powierzchni oko o 120 do 
250 m2. Przy zakupie dowolnego pakietu 
wraz z monta em obowi zuje jedynie 8% 
podatku VAT. U ytkownik otrzymuje 3-let-
ni  gwarancj  podstawow , któr  mo na 
przed u y  o kolejne 2 lata oraz darmowe 
pierwsze uruchomienie systemu. W okre-
sie obowi zywania gwarancji nie zacho-
dzi potrzeba dokonywania p atnych prze-
gl dów. 

Pomp  WPL Classic b dzie mo na 
zobaczy  podczas tegorocznych Targów 

INSTALACJE w Poznaniu, w dniach 
23–26.04.2018 r. Zapraszamy na stoisko 

nr 118, pawilon 5, sektor D. 

Nowoczesna, powietrzna pompa ciep a STIEBEL ELTRON
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