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Ogrzewanie, podgrzewanie ciep ej wody 
u ytkowej, wentylacja oraz ch odzenie to 
procesy, które bezpo rednio przek adaj
si  na komfort pobytu w  naszym domu. 
Atrakcyjnym rozwi zaniem s  kompak-
towe, wielofunkcyjne centrale grzewcze 
LWZ z pomp  ciep a powietrze | woda: 
4w1. W jednym urz dzeniu otrzymujemy 
wszystkie niezb dne elementy potrzebne 
do uzyskania najwy szego komfortu poby-
tu w naszym domu. Wszystko obs ugujemy 
z jednego, nowoczesnego regulatora, a ten 
nadzoruje prac  wszystkich elementów 
centrali grzewczo-wentylacyjnej.

WSZYSTKO, 
CO POTRZEBUJE DOM 
Centrala grzewcza STIEBEL ELTRON to no-
woczesny i przede wszystkim prosty w ob-
s udze sposób ogrzewania domu i podgrze-
wania ciep ej wody. LWZ 404 SOL, bo o tym 
urz dzeniu konkretnie mowa, to centrala, 

cz ca w sobie technologie, które pozwala-
j  na obni enie kosztów ogrzewania domu 
i podgrzewania wody u ytkowej. Jej nie-
narzucaj cy si  design jest ponadczasowy, 
uniwersalny. Centrale LWZ oferuj  a  do 
czterech g ównych funkcji w jednym urz -
dzeniu. Tak wysoki poziom integracji jest 
zupe nie wyj tkowy.

OSZCZ DNE ZU YCIE 
ENERGII
Centrale grzewcze LWZ 404 SOL to kom-
paktowe urz dzenia ze zintegrowan  pom-
p  ciep a typu: powietrze-woda do przy-
gotowania ciep ej wody u ytkowej oraz 
z funkcjami ogrzewania, wentylacji 
i ch odzenia. Urz dzenia zosta y skon-
struowane z my l  o budynkach energo-

oszcz dnych oraz pasywnych, o powierzch-
ni mieszkalnej do 180 m2 i zapotrzebo-
waniu na ciep o wynosz cym oko o 4 kW 
(P-7|W35). Zapewniaj  oszcz dne zu ycie 
energii na ogrzewanie przy równoczesnym 
zapewnieniu sta ego dop ywu wie ego po-
wietrza, utrzymaniu prawid owej tempe-
ratury pomieszcze  i odpowiedniej do po-
trzeb ilo ci ciep ej wody u ytkowej o w a-
ciwej temperaturze, nie obci aj c przy 

tym naturalnego rodowiska cz owieka. 

ODZYSK CIEP A
Odzysk ciep a z powietrza odprowadzane-
go odbywa si  w wymienniku o specjalnej 
konstrukcji. Wymiana ciep a odbywa si
w 3. etapach: krzy owym, przeciwpr do-
wym i ponownie krzy owym. Dzi ki temu 
uzyskuje si  bardzo wysokie sprawno ci od-
zysku ciep a. Optymalny strumie  przep y-
wu powietrza zapewniaj  energooszcz dne 
wentylatory pr du sta ego. Dla zapewnienia 
odpowiedniej jako ci powietrza w urz dze-
niu zastosowana wymienne filtry. Zespó
pompy ciep a wyposa ony jest we wszyst-
kie niezb dne do prawid owej i bezpiecz-
nej pracy elementy jak: system kontroli i po-
miaru wysokiego oraz niskiego ci nienia, 
czujniki temperatur (czynnika roboczego, 
powietrza, systemu c.o. i c.w.u.) i zabezpie-
czenie przeciwmrozowe. 

WSPOMAGANIE SOLARNE
W przypadku szczególnie niskich tempera-
tur zewn trznych lub du ego zapotrzebo-
wania na ciep o pozosta a, brakuj ca cz
energii jest pokrywana za pomoc  wbudo-
wanego systemu dogrzewania elektrycz-
nego (wielostopniowej grza ki elektrycz-
nej 2,9/5,6/8,8 kW). Wbudowana automaty-
ka steruj ca uwzgl dnia temperatury: ze-
wn trzn , pomieszcze  oraz c.w.u. obs u-
guje dwa obiegi grzewcze oraz wentylatory 
zapewniaj c optymalne warunki ogrzewa-
nia i przygotowania c.w.u. oraz wentylacji. 
Automatyka dokonuje pomiaru ilo ci ciep a
przekazanego przez pomp  ciep a do syste-
mu ogrzewania i c.w.u. oraz zu ycia energii 
przez wbudowan  grza k  elektryczna. Ob-

s uga i programowanie systemu sterowania 
odbywa si  w j zyku polskim. Model LWZ 
404 SOL zosta  dodatkowo wyposa ony
w wymiennik ciep a do pod czenia kolek-
torów s onecznych. 

AKTYWNE CH ODZENIE 
BUDYNKU
Pojemno  zasobnika c.w.u. podgrzewanej 
przez pomp  ciep a w LWZ 404 SOL wy-
nosi 235 litrów. Zintegrowana automatyka 
steruj ca (zastosowana w j zyku polskim) 
uwzgl dnia temperatury: zewn trzn , po-
mieszcze  oraz c.w.u. Obs uguje dwa obie-
gi grzewcze oraz wentylatory zapewniaj c
optymalne warunki ogrzewania i przygoto-
wania c.w.u. oraz wentylacji. Centrale po-
siadaj  wbudowan  w ownic  do pod -
czenia kolektorów s onecznych. Model LWZ 
404 SOL zosta  przystosowany dodatkowo 
do aktywnego ch odzenia budynku.

G ÓWNE CECHY
Kompaktowa centrala grzewczo-wentyla-
cyjna z rekuperacj  i pomp  ciep a, do c.o., 
przygotowania c.w.u. i wentylacji, wyso-
ka sprawno  odzysku ciep a z wentyla-
cji a  do 90%, aktywne ch odzenie, pojem-
no  zasobników 235 litrów, panel obs ugo-
wy z indywidualnym doborem programów 
pracy, zintegrowany miernik ciep a dla c.o. 
i c.w.u.

SPRAWNA I INTUICYJNA 
CENTRALA GRZEWCZA 
LWZ 404 SOL to synonim nowoczesno ci, 
atwej obs ugi i ekologicznego podej cia do 

projektowania instalacji. Zaprojektowany 
w taki sposób by by  czytelny, zrozu-
mia y i intuicyjny. Obs ugiwany dos ow-
nie jednym palcem, a du y i pod wietla-
ny wy wietlacz graficzny z informacjami 
w postaci ikon i tekstu w j zyku polskim 
czyni  go niezwykle wygodnym w u y-
ciu. 
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Wielofunkcyjna centrala grzewcza z pomp
ciep a LWZ 404 SOL od STIEBEL ELTRON

Centralne ogrzewanie | Wentylacja | Ogrzewanie wody | Chłodzenie
LWZ zapewnia przez cały rok świetny komfort mieszkalny przy jednoczesnym bardzo małym zapotrzebowa-

niu na miejsce. A wszystko przy pierwszorzędnej sprawności.
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