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Ekonomicky efektívny prechod  
 na obnoviteľné energie.

STIEBEL ELTRON sa od vývoja produktu po jeho výrobu neustále spolieha na vlastné know-

how. Výsledkom toho sú efektívne a inovatívne riešenia pre ohrev vody, vykurovanie, 

vetranie a chladenie. Vďaka nášmu širokému sortimentu produktov nájdeme vždy vhodné 

riešenie, ktorým už dnes pripravíme vašu nehnuteľnosť na požiadavky budúcnosti.

Naše myslenie a konanie sa riadi zásadou dlhodobej udržateľnosti 
a energetickej účinnosti. Týmto spôsobom garantujeme, že 
ako spoľahlivý partner budeme stáť po boku našich zákazníkov 
a zamestnancov aj v budúcnosti. Už celé desaťročia je STIEBEL ELTRON 
dôveryhodným a spoľahlivým partnerom pre všetkých zástupcov 
realitného priemyslu. Najmä pokiaľ ide o energeticky účinné 
a udržateľné systémové riešenia technických zariadení budov. 

Od správneho výberu produktu cez plánovanie a návrh systému 
až po uvedenie zariadenia do prevádzky sme ako kompetentný 
poradca vždy k dispozícii našim zákazníkom v realitnom sektore. 
Poskytujeme komplexné služby týkajúce sa všetkých aktuálnych 
tém v oblasti technických zariadení budov, ktoré hýbu realitným 
priemyslom.

STIEBEL ELTRON.  

Naším základným princípom 

sú komplexné služby.
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 STIEBEL ELTRON  
je plný energie.

Ako rodinný podnik zameraný na inovácie sledujeme pri výrobe a vývoji 

našich produktov jasnú víziu – zabezpečiť ekologické, efektívne a komfortné 

technické zariadenia budov pre váš domov. Pretože budúcnosť patrí zeleným 

technológiám.

Od roku 1924 vyvíjame vysoko efektívne produkty a nasledujeme 
jasnú víziu s naším presvedčením využívať elektrický prúd ako 
primárnu energiu. Elektrický prúd, ktorý sa dnes čoraz viac získava 
z obnoviteľných zdrojov energie.

Jasnú víziu pre zelenú technológiu prezentujeme aj v našej centrále 
v meste Holzminden – a to budovou komunikačného centra Energy 
Campus, našou vlajkovou loďou pre trvalo udržateľné staviteľstvo, 
efektívne z hľadiska zdrojov energie. Toto školiace a komunikačné 
centrum v sebe zjednocuje architektonickú a komunikačnú 
kvalitu. Predstavuje energeticky plusovú budovu, ktorá vyrobí viac 
energie, ako sama spotrebuje. Tým napĺňame prísľub našej značky 
„Full of energy“ (Plný energie) a vytvárame priestor, v ktorom je možné 
zažiť STIEBEL ELTRON na vlastnej koži.

Investície 

do udržateľného domova 

sa oplatia.



„Stavby budúcnosti budú v sebe vzájomne 

kombinovať udržateľnosť a energetickú 

účinnosť. Všade, kde to bude možné, budú 

dosahovať plusový energetický štandard. 

Budova Energy Campus je priekopníkom 

v rámci tohto druhu stavieb.“

Energy Campus - naše laboratórium pre budúcnosť.
Centrálnym stavebným prvkom v rámci distribúcie tepla a chladu 
v budove Energy Campus je technológia tepelných čerpadiel od 
STIEBEL ELTRON. Ako zdroj energie slúži podzemná voda, ktorej využitie 
je symbolicky zinscenované vodnou nádržou nachádzajúcou sa pred 
budovou. Celistvý koncept dopĺňa optimalizovaný plášť budovy, ako 
aj fotovoltické články integrované vo fasáde a na streche budovy s 
výkonom približne 120 kWp. Teplo alebo chlad vyprodukované pre účely 
školiaceho centra sa využívajú v maximálnej možnej miere – reálne 
laboratórium pre postupný prechod na obnoviteľné zdroje energie. 
Elektrický prúd získaný vďaka slnečnej energii sa využíva ako pre 
technológiu tepelných čerpadiel, tak aj pre prevádzku a vybavenie v 
priestoroch budovy Energy Campus. 

Energetické koncepty budúcnosti realitou dneška. 
Budova je elektrárňou aj čerpacou stanicou pre elektromobily zároveň 
a prezentuje myšlienku sieťových štruktúr. Potrebná energia sa získava 
z troch zdrojov energie – podzemnej vody, vzduchu a slnka, a pomocou 
tepelných čerpadiel sa využíva na vykurovanie, chladenie, vetranie 
a ohrev vody v budove. Okrem toho sa na prevádzku budovy používa 
aj vlastná elektrina získaná z fotovoltických panelov.

Aj tepelné čerpadlá, ktoré sa využívajú v rámci školení v školiacom 
centre, sú neoddeliteľnou súčasťou energetickej koncepcie budovy. 
Väčšina takto získanej energie sa využíva na prevádzku budovy Energy 
Campus. V školiacich miestnostiach je preto možné odprezentovať 
rôzne trvalo udržateľné riešenia v reálnej prevádzke.

Vzbudili sme váš záujem? Získajte bližšie informácie o našom 
školiacom a komunikačnom centre Energy Campus na našej stránke 
www.stiebel-eltron.sk/energycampus.

04 | 05Energy Campus



Ohrev vody

Vykurovanie

Decentrálny ohrev vody v bytových domoch presvedčí 

v mnohých ohľadoch. Naše riešenia ušetria náklady za 

pravidelné kontroly. Aj z hľadiska účinnosti a emisií CO2 dosahuje 

decentrálna príprava teplej vody mnohokrát oveľa lepšie výsledky. 

 › Jasná výhoda – decentrálny ohrev vody

Vykurovacie systémy založené na obnoviteľných energiách, 

ako sú tepelné čerpadlá, umožňujú z dôvodu nižších 

prevádzkových nákladov vyšší zisk pre prenajímateľa - bez 

toho, aby predstavovali vyššiu finančnú zátaž pre nájomcu.

Použitím tepelných čerpadiel sú už dnes splnené budúce 

požiadavky vyplývajúce z Nariadenia o šetrení energie (EnEV). 

Sú vhodným riešením z hľadiska dlhodobej bezpečnosti 

investície.  

 › Vyšší čistý zisk vďaka nízkym nákladom na energie

Bytové domy

Bytová výstavba zahŕňa rôzne druhy bývania, staršie budovy aj novostavby, nájomné 

byty ako aj byty v súkromnom vlastníctve. Jedno však majú spoločné - vždy je 

treba dodržať určité všeobecné stavebné normy a predpisy, ako aj normy týkajúce 

sa energetickej hospodárnosti budov. Napríklad od 1.1.2021 je legislatívna povinnosť 

zaradiť novostavby bytových domov do energetickej triedy A0.



Vetranie

Chladenie

Vetracie systémy zabezpečujú nielen dostatočný prísun 

čerstvého vzduchu, ale dokážu rekuperovať až 90% tepla 

z odvádzaného  vzduchu. Inštalácia riadeného vetrania je tiež 

žiadaná s ohľadom na budúcnosť stavby. Čím je obvodový plášť 

budovy nepriepustnejší, tým dôležitejšia je regulovaná výmena 

vzduchu, aby sa zabezpečila potrebná výmena vzduchu čo 

má priamy vplyv na zdravie obyvateľov a zachovanie hodnoty 

samotnej nehnuteľnosti. 

 › Vysoký komfort a zachovanie zdravej nehnuteľnosti

STIEBEL ELTRON ponúka rôzne možnosti, ako 

pomocou tepelného čerpadla v lete za nízku cenu 

schladiť obytný priestor. Rozlišujeme dva spôsoby.

Pasívne chladenie - pri pasívnom chladení sa nízka teplota 

podzemnej vody alebo pôdy prenáša prostredníctvom výmenníka 

tepla do vykurovacieho systému. Kompresor tepelného 

čerpadla nie je zapnutý, tepelné čerpadlo zostáva „pasívne“. 

Aktívne chladenie - pri aktívnom chladení sa chladiaca kapacita 

tepelného čerpadla prevádza do vykurovacieho systému. 

Kompresor tepelného čerpadla je zapnutý, tepelné čerpadlo 

je „aktívne“.

 › Cenovo výhodné riešenia
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Komfortné prietokové ohrievače vody

Centrálne vetracie jednotkyMini prietokové ohrievače vody

LWA 252
 › Kompaktný prístroj s funkciami vetranie 
a ohrev vody

 › Tepelná izolácia s nízkymi tepelnými 
stratami

 › Tepelné čerpadlo odoberá teplo 
odvádzanému vzduchu a ukladá ho 
do pevne integrovaného 300-litrového 
zásobníka

Ohrev vody 
v bytovom dome

PER
 › Plne elektronická regulácia výkonu 
s technológiou 4i pre maximálnu 
energetickú účinnosť a na stupeň 
presnú požadovanú teplotu

 › Podsvietený dvojfarebný multifunkčný 
displej

 › Vrátane rádiového diaľkového 
ovládania s dosahom až 25 m

 › Režim ECO pre mimoriadne úspornú 
prevádzku

 › Vhodný na dohrev predohriatej vody

PEO
 › Elektronická regulácia výkonu  
s technológiou 3i pre maximálnu 
energetickú účinnosť a na stupeň 
presnú požadovanú teplotu

 › Podsvietený dvojfarebný LCD displej
 › Zabudovaný diagnostický systém
 › Rýchla a jednoduchá montáž

EIL
 › Hydraulicky riadený mini prietokový 
ohrievač vody na zásobovanie 
umývadla s maximálnou účinnosťou

 › Možná je prevádzka s tlakovou a 
beztlakovou armatúrou

 › Rýchla inštalácia PROFI-RAPID 
 › Teplá voda bez čakania vďaka 
rýchlemu a bezúdržbovému 
ohrevnému systému holým drôtom

LWA 100
 › Kompaktný prístroj pre použitie  
v bytoch s funkciami vetranie a ohrev 
vody

 › S krycou doskou pre vzduchové 
prípojky

 › Nasávanie vzduchu v mieste inštalácie 
priamo cez kryciu dosku

 › Automatické vetranie nezávislé  
od správania sa obyvateľov bytu

 › Jednoduché vyúčtovanie prevádzkových 
nákladov



Malé a nástenné zásobníkové ohrievače vodyBytové výmenníkové stanice

Získajte viac odborných 

informácií o našich 

produktoch z oblasti 

ohrevu vody.

ZAREGISTRUJTE SA 
DO PARTNERSKEJ ZÓNY
STIEBEL ELTRON

PSH Universal EL
 › Nástenný elektrický ohrievač vody  
v hranatom vyhotovení na zásobovanie 
viacerých odberných miest

 › S možnosťou individuálneho 
nastavenia jednookruhovej alebo 
dvojokruhovej prevádzky (pripojenie 
v čase nízkej tarify) alebo prevádzky 
bojlera

 › Úsporná prevádzka vďaka voliteľným 
ECO funkciám, funkcia rýchloohrevu a 
indikátor teploty

ESH U-N Trend
 › Beztlakový ohrievač vody pre rýchle 
zásobovanie odberného miesta bez 
čakania

 › Pripojovací kábel so zástrčkou   
s ochranným kontaktom

 › Funkcia Thermostop na zabránenie 
energetickým stratám pri armatúrach s 
reguláciou teploty 

 › Tepelná bezpečnostná poistka  
s možnosťou resetu

TWS
 › Vysoko hygienická a prevádzkovo 
bezpečná príprava teplej vody na báze 
prietoku

 › Nízke náklady na údržbu - bez 
povinnosti kontroly na základe 
nariadenia o pitnej vode

 › Šetrí miesto vďaka minimálnym 
rozmerom

 › Pre rýchlu montáž sú všetky potrebné 
komponenty vopred zmontované 

 › Vysoký komfort prípravy teplej vody 
vďaka regulácii TFS
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Tepelné čerpadlá vzduch - voda

 Tepelné čerpadlá zem-voda, voda-voda a tepelné čerpadlá na prípravu teplej vody

Vykurovanie
v bytovom dome  

WPL 19/24 I (5–80 kW)1)

 › Tepelné čerpadlo vzduch-voda pre 
vnútornú inštaláciu do starších objektov

 › Inverterová technológia - regulovaný 
počet otáčok kompresora pre optimálne 
prispôsobený vykurovací výkon

 › Medzivstrekovanie vodnej pary  
pre vysokú teplotu vykurovacej vody  
pri nízkych vonkajších teplotách

 › Rozšírená oblasť použitia aj pre 
rekonštrukcie vďaka vysokej teplote 
vykurovacej vody po celý rok

HPA-O 13 C Premium (10–85 kW)1)

 › Tepelné čerpadlo vzduch-voda pre 
vonkajšiu inštaláciu 

 › Inverterová technológia - regulovaný 
počet otáčok kompresora pre optimálne 
prispôsobený vykurovací výkon

 › Medzivstrekovanie vodnej pary pre vysokú 
teplotu vykurovacej vody pri nízkych 
vonkajších teplotách

 › Nízka prevádzková hlučnosť vďaka 
plynulému prispôsobeniu počtu 
otáčok ventilátora a zapuzdrenému 
vykurovaciemu okruhu

 › Aktíve chladenie vďaka reverznej 
cirkulácii pre príjemnú klímu   
v miestnosti v letných mesiacoch

WPL-S 18-47 HK Premium (30–240 kW)1)

 › Tepelné čerpadlo vzduch-voda typu 
split

 › Ideálne vhodné pre bytové domy  
a nebytové priestory vďaka vysokému 
výkonu a vysokej teplote vykurovacej 
vody

 › Nízke emisie hluku v exteriéri 
vďaka splitovej vonkajšej jednotke 
bez kompresora v horizontálnom 
prevedení

 › Vďaka kaskádovému zapojeniu pokryje 
vysoké nároky na výkon

 › Aktívne chladenie vďaka reverznej 
cirkulácii

SHP-F 300 Premium
 › Možnosť využitia tepla z odpadového 
vzduchu

 › Predohrev pre centrálny zdroj 
zásobovania pitnou vodou

 › Efektívny ohrev vody po celý rok
 › Až do 70 % nižšia spotreba energie na 
prípravu teplej vody

WPE-I 33–87 H 400 Premium (33–1 392 kW)2)

 › Tepelné čerpadlo zem-voda pre 
flexibilné použitie

 › Prispôsobuje sa spotrebe tepla v budove 
vďaka inverterovej technológii

 › Vhodné na kaskádové zapojenie pri 
nárokoch na vysoký výkon 

 › Vynikajúci komfort ohrevu vody 
 
WPF 20–66 (20–162 kW)2)

 › Možnosť stohovať dva prístroje pri 
obmedzených priestorových možnostiach

 › Vysoká spoľahlivosť vďaka robustnej 
kompresorovej konštrukcii

1) Tepelný výkon pri A2/W35 (EN 14511).     2) Tepelný výkon pri B0/W35 (EN 14511).    3) Tepelný výkon pri B0/W35 (EN 14511).

HPG-I 04-15 S/CS Premium (4-15kW)3)

 › Tepelné čerpadlo zem-voda na 
vykurovanie pre vnútornú inštaláciu, 
voliteľná možnosť chladenia

 › Optimálny výkon a maximálna 
efektivita vďaka inverterovej 
technológii

 › Vysoké teploty vykurovacej vody 
do 75 °C pre energeticky efektívne 
vykurovanie a veľké množstvo 
zmiešanej vody

 › So stanicou podzemnej vody GWS je 
možné tepelné čerpadlo využiť aj ako 
systém voda-voda



Získajte viac odborných 

informácií o našich 

produktoch z oblasti 

vykurovania.

ZAREGISTRUJTE SA 
DO PARTNERSKEJ ZÓNY
STIEBEL ELTRON

Systémové zásobníky

SBP
 › Určený na použitie s veľkými 
tepelnými čerpadlami

 › Kombinovateľný s ďalšími dvomi 
zdrojmi tepla a dvomi elektrickými 
ohrievacími telesami (BGC)

 › Pripojenie pre príruby DN 80 pre 
tepelné čerpadlo a vykurovací okruh

 › Otvor príruby 280 mm so slepou 
prírubou pre prípadné použitie WTW, 
WTFS alebo elektrickej vykurovacej 
príruby FCR

 › SBP 1000/1500 E SOL so solárnym 
výmenníkom tepla

SBS
 › Prietokový zásobník na prípravu teplej 
vody a na hydraulické oddelenie 
objemových prietokov tepelného 
čerpadla a vykurovacieho okruhu

 › Hygienická príprava teplej vody  
v prietokovej prevádzke

 › Prevedenie SOL s integrovaným 
solárnym výmenníkom tepla

STH Plus
 › Akumulačný zásobník pre vykurovacie 
systémy s tepelnými čerpadlami

 › Slúži na hydraulické oddelenie 
objemových prietokov tepelného 
čerpadla a vykurovacieho okruhu

 › Efektívny spôsob prevádzky vďaka 
nízkym tepelným stratám

 › Koncepcia izolácie umožňuje použitie 
pre vykurovaciu a chladiacu prevádzku

 › Jednoduchšia preprava vďaka 
odnímateľnému oplášteniu
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Centrálne vetracie jednotky s rekuperáciou tepla

Decentrálne (lokálne) vetracie jednotky

Vetranie 
v bytovom dome

VRC-W 400 (E)
 › Centrálna vetracia jednotka   
pre optimálnu kvalitu vzduchu

 › Ventilátor s konštantným objemovým 
prietokom umožňuje vyvážený prietok 
vzduchu a zabezpečí tak efektívnu 
prevádzku

 › Integrovaný register predohrevu pre 
vyváženie objemového prietoku v zime

 › Integrované spätné získavanie vlhkosti 
(v entalpickom prevedení)

 › Ergonomicky navrhnutá ovládacia 
jednotka pre jednoduché ovládanie

VLR 70 L Trend EU
 › Decentrálna (lokálna) vetracia 
jednotka s rekuperáciou tepla vhodná 
pre novostavby a rekonštrukcie

 › Vysoko výkonný výmenník tepla  
z hliníka, nenáročný na údržbu

 › Vysoká kvalita vzduchu a dlhá 
životnosť vďaka použitiu dvoch filtrov 
pre ventilátor

 › Ideálne pre alergikov – zariadenie 
je štandardne vybavené filtrami na 
jemný prach a na peľ



Získajte viac odborných 

informácií o našich 

produktoch z oblasti 

vetrania.

ZAREGISTRUJTE SA 
DO PARTNERSKEJ ZÓNY
STIEBEL ELTRON
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Ohrev vody

Vykurovanie

Komerčné a administratívne budovy |
Priemyselné objekty

Pri navrhovaní komerčných a administratívnych budov sa kladie dôraz na oblasť energetickej 

účinnosti a minimalizácie nákladov na spotrebu. Pre tieto budovy a objekty platí od 

1.1.2021 legislatívna povinnosť zaradenia do energetickej triedy A0.

Decentrálny ohrev vody v komerčných, administratívnych

a priemyselných budovách presvedčí v mnohých ohľadoch. 

Naše riešenia ušetria náklady za pravidelné kontroly. Aj 

z hľadiska účinnosti a emisií CO2 dosahuje decentrálna 

príprava teplej vody mnohokrát oveľa lepšie výsledky. 

 › Jasná výhoda  – decentrálny ohrev vody

Vykurovacie systémy založené na obnoviteľných energiách, 

ako sú tepelné čerpadlá, umožňujú z dôvodu nižších 

prevádzkových nákladov vyšší zisk pre prenajímateľa - bez 

toho, aby predstavovali vyššiu finančnú zátaž pre nájomcu.

Použitím tepelných čerpadiel sú už dnes splnené budúce 

požiadavky vyplývajúce z Nariadenia o šetrení energie (EnEV). 

Sú vhodným riešením z hľadiska dlhodobej bezpečnosti 

investície.    

 › Vyšší čistý zisk vďaka nízkym nákladom na energie



Chladenie

Sušiče rúk

STIEBEL ELTRON ponúka rôzne možnosti, ako 

pomocou tepelného čerpadla v lete za nízku cenu 

schladiť obytný priestor. Rozlišujeme dva spôsoby.

Pasívne chladenie - pri pasívnom chladení sa nízka teplota 

podzemnej vody alebo pôdy prenáša prostredníctvom výmenníka 

tepla do vykurovacieho systému. Kompresor tepelného 

čerpadla nie je zapnutý, tepelné čerpadlo zostáva „pasívne“. 

Aktívne chladenie - pri aktívnom chladení sa chladiaca kapacita 

tepelného čerpadla prevádza do vykurovacieho systému. 

Kompresor tepelného čerpadla je zapnutý, tepelné čerpadlo 

je „aktívne“.

 › Cenovo výhodné riešenia

Vysokorýchlostné sušiče rúk vysušia ruky za pár sekúnd 

- a to pri nízkom inštalovanom príkone. Inými slovami, dosahujú 

vysokú mieru účinnosti, ktorá je doplnená infračervenou 

bezdotykovou elektronikou. Ak sa ruky vzdialia viac ako 

12 cm od výstupu vzduchu, prístroj sa automaticky vypne. 

Vďaka minimálnej vzdialenosti od steny a nárazuvzdornému 

krytu odolajú tieto prístroje akémukoľvek nárazu. Elektronické 

sušiče rúk sú navyše ekonomicky výhodnejšie ako papierové 

alebo textilné utierky.

 › Rýchle, efektívne a mimoriadne odolné
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Mini prietokové ohrievače vody

Malé ohrievače vody a sušiče rúk

Ultronic S
 › Extrémne krátka doba sušenia < 15 sek.
 › Suší rýchlosťou vzduchu viac ako 300 km/h
 › Moderný dizajn
 › Kompatibilná montáž na stenu, hodí 
sa do existujúcich otvorov vyvŕtaných 
pre zariadenia HTE a HTT

 › Energeticky účinný a ekologický
 › Hygienický, pretože sušenie prebieha 
bez kontaktu rúk so zariadením

 › Vyrobené v Nemecku

Ohrev vody v komerčných 
a administratívnych budovách

EIL
 › Hydraulicky riadený mini prietokový 
ohrievač vody na zásobovanie 
umývadla s maximálnou účinnosťou

 › Možná je prevádzka s tlakovou a 
beztlakovou armatúrou

 › Rýchla inštalácia PROFI-RAPID 
 › Teplá voda bez čakania vďaka 
rýchlemu a bezúdržbovému 
ohrevnému systému holým drôtom

ESH Trend
 › Malé elektrické beztlakové ohrievače 
vody na prípravu teplej vody všade 
tam, kde sú nutné časté odbery teplej 
vody v menšom objeme

 › Súčasťou zariadenia je bezpečnostný 
termostat, poistka proti zamrznutiu 
vody a poistka proti prehriatiu 
ohrievača

 › Ohrievače vody zabezpečujú 
primerané množstvo zmiešanej teplej 
vody pri krátkej dobe ohrevu



Vykurovanie - tepelné čerpadlá typu vzduch-voda, zem-voda a voda-voda

Získajte viac 

odborných informácií 

o našich produktoch 

z oblasti ohrevu vody, 

vykurovania a chladenia.

ZAREGISTRUJTE SA 
DO PARTNERSKEJ ZÓNY
STIEBEL ELTRON

Vykurovanie a chladenie v komerčných 
a administratívnych budovách

WPL-S 18-47 HK Premium (30–240 kW)1)

 › Tepelné čerpadlo vzduch-voda typu 
split pre vykurovanie a chladenie

 › Ideálne vhodné pre komerčné objekty 
vďaka vysokému výkonu a vysokej 
teplote vykurovacej vody

 › Nízke emisie hluku v exteriéri 
vďaka splitovej vonkajšej jednotke 
bez kompresora v horizontálnom 
prevedení

 › Vďaka kaskádovému zapojeniu pokryje 
vysoké nároky na výkon

 › Aktívne chladenie vďaka reverznej 
cirkulácii

 › Vysoká účinnosť zariadenia po celý rok 
pre nízke prevádzkové náklady

WPE-I 33–87 H 400 Premium (33–1 392 kW)2)

 › Tepelné čerpadlo zem-voda pre 
flexibilné použitie

 › Prispôsobuje sa spotrebe tepla v budove 
vďaka inverterovej technológii

 › Vhodné na kaskádové zapojenie pri 
nárokoch na vysoký výkon 

 › Vynikajúci komfort ohrevu vody 
 
WPF 20–66 (20–162 kW)2)

 › Možnosť stohovať dva prístroje 
pri obmedzených priestorových 
možnostiach

 › Vysoká spoľahlivosť vďaka robustnej 
kompresorovej konštrukcii

HPG-I 04-15 S/CS Premium (4-15kW)3)

 › Tepelné čerpadlo zem-voda na 
vykurovanie pre vnútornú inštaláciu, 
voliteľná možnosť chladenia

 › Optimálny výkon a maximálna 
efektivita vďaka inverterovej 
technológii

 › Vysoké teploty vykurovacej vody 
do 75 °C pre energeticky efektívne 
vykurovanie a veľké množstvo 
zmiešanej vody

 › So stanicou podzemnej vody GWS je 
možné tepelné čerpadlo využiť aj ako 
systém voda-voda

1) Tepelný výkon pri A2/W35 (EN 14511).    2) Tepelný výkon pri B0/W35 (EN 14511).    3) Tepelný výkon pri  B0/W35 (EN 14511).
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Ohrev vody

Vykurovanie

Nákupné centrá | Malé komerčné objekty

Či už ide o nákupné centrum, alebo outletové centrum, všetky komerčné objekty si vyžadujú 

optimálne plánovanie, úspornú prevádzku a absolútnu bezpečnosť systému. To platí ako 

pre novostavby, tak aj pre rekonštruované objekty.

Decentrálny ohrev vody v nákupných centrách a malých 

komerčných objektoch presvedčí v mnohých ohľadoch. 

Naše riešenia ušetria náklady za pravidelné kontroly. Aj 

z hľadiska účinnosti a emisií CO2 dosahuje decentrálna 

príprava teplej vody mnohokrát oveľa lepšie výsledky. 

 › Jasná výhoda  – decentrálny ohrev vody

Vykurovacie systémy založené na obnoviteľných energiách, 

ako sú tepelné čerpadlá, umožňujú z dôvodu nižších 

prevádzkových nákladov vyšší zisk pre prenajímateľa - bez 

toho, aby predstavovali vyššiu finančnú zátaž pre nájomcu.

Použitím tepelných čerpadiel sú už dnes splnené budúce 

požiadavky vyplývajúce z Nariadenia o šetrení energie (EnEV). 

Sú vhodným riešením z hľadiska dlhodobej bezpečnosti 

investície.  

 › Vyšší čistý zisk vďaka nízkym nákladom na energie



Chladenie 

Sušiče rúk

STIEBEL ELTRON ponúka rôzne možnosti, ako 

pomocou tepelného čerpadla v lete za nízku cenu 

schladiť obytný priestor. Rozlišujeme dva spôsoby.

Pasívne chladenie - pri pasívnom chladení sa nízka teplota 

podzemnej vody alebo pôdy prenáša prostredníctvom výmenníka 

tepla do vykurovacieho systému. Kompresor tepelného 

čerpadla nie je zapnutý, tepelné čerpadlo zostáva „pasívne“. 

Aktívne chladenie - pri aktívnom chladení sa chladiaca kapacita 

tepelného čerpadla prevádza do vykurovacieho systému. 

Kompresor tepelného čerpadla je zapnutý, tepelné čerpadlo 

je „aktívne“.

 › Cenovo výhodné riešenia

Vysokorýchlostné sušiče rúk vysušia ruky za pár sekúnd 

- a to pri nízkom inštalovanom príkone. Inými slovami, dosahujú 

vysokú mieru účinnosti, ktorá je doplnená infračervenou 

bezdotykovou elektronikou. Ak sa ruky vzdialia viac ako 

12 cm od výstupu vzduchu, prístroj sa automaticky vypne. 

Vďaka minimálnej vzdialenosti od steny a nárazuvzdornému 

krytu odolajú tieto prístroje akémukoľvek nárazu. Elektronické 

sušiče rúk sú navyše ekonomicky výhodnejšie ako papierové 

alebo textilné utierky.

 › Rýchle, efektívne a mimoriadne odolné
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Mini prietokové ohrievače vody

Malé ohrievače vody, zariadenia na horúcu vodu a sušiče rúk

Ultronic S
 › Extrémne krátka doba sušenia < 15 sek.
 › Suší rýchlosťou vzduchu viac ako 300 km/h
 › Moderný dizajn
 › Kompatibilná montáž na stenu, hodí 
sa do existujúcich otvorov vyvŕtaných 
pre zariadenia HTE a HTT

 › Energeticky účinný a ekologický
 › Hygienický, pretože sušenie prebieha 
bez kontaktu rúk so zariadením

 › Vyrobené v Nemecku

ESH Trend
 › Malé elektrické beztlakové ohrievače 
vody na prípravu teplej vody všade 
tam, kde sú nutné časté odbery teplej 
vody v menšom objeme

 › Súčasťou zariadenia je bezpečnostný 
termostat, poistka proti zamrznutiu 
vody a poistka proti prehriatiu 
ohrievača

 › Ohrievače vody zabezpečujú 
primerané množstvo zmiešanej teplej 
vody pri krátkej dobe ohrevu

EIL
 › Hydraulicky riadený mini prietokový 
ohrievač vody na zásobovanie 
umývadla s maximálnou účinnosťou

 › Možná je prevádzka s tlakovou a 
beztlakovou armatúrou

 › Rýchla inštalácia PROFI-RAPID 
 › Teplá voda bez čakania vďaka 
rýchlemu a bezúdržbovému 
ohrevnému systému holým drôtom

Ohrev vody v nákupných centrách 
a v malých komerčných objektoch



Vykurovanie - tepelné čerpadlá typu vzduch-voda, zem-voda a voda-voda

Získajte viac 

odborných informácií 

o našich produktoch 

z oblasti ohrevu vody, 

vykurovania a chladenia.

ZAREGISTRUJTE SA 
DO PARTNERSKEJ ZÓNY
STIEBEL ELTRON

1) Tepelný výkon pri A2/W35 (EN 14511).     2) Tepelný výkon pri B0/W35 (EN 14511).    3) Tepelný výkon pri B0/W35 (EN 14511).

WPL-S 18-47 HK Premium (30–240 kW)1)

 › Tepelné čerpadlo vzduch-voda typu 
split pre vykurovanie a chladenie

 › Ideálne vhodné pre komerčné objekty 
vďaka vysokému výkonu a vysokej 
teplote vykurovacej vody

 › Nízke emisie hluku v exteriéri 
vďaka splitovej vonkajšej jednotke 
bez kompresora v horizontálnom 
prevedení

 › Vďaka kaskádovému zapojeniu pokryje 
vysoké nároky na výkon

 › Aktívne chladenie vďaka reverznej 
cirkulácii

 › Vysoká účinnosť zariadenia po celý rok 
pre nízke prevádzkové náklady

WPE-I 33–87 H 400 Premium (33–1 392 kW)2)

 › Tepelné čerpadlo zem-voda pre 
flexibilné použitie

 › Prispôsobuje sa spotrebe tepla v budove 
vďaka inverterovej technológii

 › Vhodné na kaskádové zapojenie pri 
nárokoch na vysoký výkon 

 › Vynikajúci komfort ohrevu vody 
 
WPF 20–66 (20–162 kW)2)

 › Možnosť stohovať dva prístroje 
pri obmedzených priestorových 
možnostiach

 › Vysoká spoľahlivosť vďaka robustnej 
kompresorovej konštrukcii

HPG-I 04-15 S/CS Premium (4-15kW)3)

 › Tepelné čerpadlo zem-voda na 
vykurovanie pre vnútornú inštaláciu, 
voliteľná možnosť chladenia

 › Optimálny výkon a maximálna 
efektivita vďaka inverterovej 
technológii

 › Vysoké teploty vykurovacej vody 
do 75 °C pre energeticky efektívne 
vykurovanie a veľké množstvo 
zmiešanej vody

 › So stanicou podzemnej vody GWS je 
možné tepelné čerpadlo využiť aj ako 
systém voda-voda

Vykurovanie a chladenie v nákupných 
centrách a malých komerčných objektoch
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Plánovanie a poradenstvo – 
premyslené do detailov rovnako 
ako naše produkty.

Bez ohľadu na to, či sa jedná o bytový dom, veľ ký obytný komplex, 
priemyselný alebo komerčný objekt – energeticky účinné zariadenia 
a systémy od spoločnosti STIEBEL ELTRON nájdu svoje uplatnenie 
všade. 

Dôkladné a kompetentné plánovanie s ohľadom na dlhoročné 
skúsenosti je zárukou prevádzkovej bezpečnosti a energetickej 
účinnosti navrhnutých systémov.

Od výberu vykurovacej, vetracej a klimatizačnej techniky po otázky 
týkajúce sa úspornosti – STIEBEL ELTRON vás pri navrhovaní vašich 
systémov podporí v mnohých oblastiach špecifickým poradenstvom. 
Výhody plánovania odborníkmi sú evidentné. Ponúkame komplexnú 
podporu, optimálny návrh systému a príslušných komponentov 
ako aj výber konkrétnych zariadení z nášho širokého sortimentu.

 › Výpočty vyplývajúce zo stavebných 
podkladov napr. výpočet tepelnej záťaže 

 › Návrh systémových riešení na mieru 

 › Zákaznícka podpora vo všetkých fázach 
projektu podľa špecifikácie daného projektu

 › Štúdia uskutočniteľnosti projektu a analýza 
ekonomických faktorov 

 › Príprava podkladov pre verejné súťaže  
alebo tvorbu komplexných cenových ponúk

Samotným produktom to ani zďaleka nekončí. STIEBEL ELTRON poskytuje podporu v mnohých 

oblastiach špecifickým poradenstvom pre konkrétne projekty. Široká škála služieb siaha 

od plánovania a projektovania jednotlivých systémov po štúdie ich uskutočniteľnosti 

a analýzu ekonomických faktorov.

DODÁVATELIA TEPLA / SLUŽBY V ENERGETIKE

Naše systémové riešenia sú zamerané na efektívne využitie 
tepla v rámci siete dodávateľov energie. V závislosti 
od profilu požiadaviek možno produkty a zdroje tepla navzájom 
kombinovať. Čoraz častejšie si elektrický prúd potrebný 
na svoju prevádzku vytvárajú elektrické tepelné čerpadlá sami 
(fotovoltika, KWK), čím sa dosahujú najnižšie možné ceny tepla. 
Ten, kto hľadá udržateľné riešenia, sa môže na nás spoľahnúť. 
Všetky dôležité údaje potrebné pre optimálne riadenie prevádzky 
a monitorovanie systémov sú prístupné cez internet.

RIEŠENIA PRE REKONŠTRUKCIU

Systémy pre diaľkové a lokálne vykurovanie, ako aj infraštruktúra 
rozvodov tepla nám často ukazujú hranice udržateľného 
plánovania pri rekonštrukcii objektov v oblasti bývania. 
Zníženie systémových teplôt a oddelenie systémov vykurovania
od systémov prípravy teplej vody sú dôležitými parametrami 
v rámci TGA v stavebnom fonde. V rámci spoločnej siete všetkých 
zúčastnených strán a spoločne s vami vyvíjame riešenia pre 
investorov a developerov.



Inteligentné ovládanie vykurovania.
Tepelné čerpadlá STIEBEL ELTRON ponúkajú vďaka modernému 
sieťovému prepojeniu ešte  väčší komfort pri ich ovládaní a údržbe. 
Pomocou zariadenia Internet Service Gateway (ISG web) je možné 
jednoducho zobraziť a upravovať jednotlivé údaje a nastavenia 
s využitím internetového prehliadača. Týmto spôsobom je možné 
jednoducho upovedomiť servisného technika v prípade, že nastanú 
problémy. Okrem online analýzy chýb umožňuje zariadenie 
jednoduchú optimalizáciu systému tepelného čerpadla na diaľku.

K zariadeniu sa pripojíte cez smartfón, tablet alebo počítač – 
či už z domu alebo na diaľ ku.
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Komplexný servis
- pre každý produkt.

Pre úspešnú spoluprácu je dôležité mať po svojom boku silného a kompetentného partnera – 

iba tak je možné podľa nášho názoru zaručiť excelentnú kvalitu a vysokú spokojnosť našich 

zákazníkov. Keďže naše výrobky plnia dôležité funkcie v rámci oblasti technických zariadení 

budov, je v prípade akýchkoľvek problémov rozhodujúce rýchle a čo najjednoduchšie 

riešenie.

Spoľahlivosť a schopnosť predvídať.
Našim zákazníkom ponúkame nielen spoľahlivé technické riešenia, 
ale môžu sa spoľahnúť aj na komplexné servisné služby pre 
celé produktové portfólio. Od odborného poradenstva a školení 
až po marketingovú podporu a servis zariadenia, STIEBEL ELTRON 
poskytuje podporu svojim partnerom a zákazníkom pri každom 
projekte.  

Všetky informácie o produktoch s príslušnými súbormi na stiahnutie, 
produktové katalógy, informácie o aktuálnych trendoch a servise 
zariadení nájdete na stránke www.stiebel-eltron.sk. 



STIEBEL ELTRON vám ponúka online podporu vo všetkých oblastiach nášho 

pôsobenia. Či už pracujete s počítačom, smartfónom, tabletom alebo 

notebookom – každodenný život vám uľahčia naše digitálne nástroje, 

od návrhu vetracieho systému cez prevádzku tepelných čerpadiel 

až po virtuálnu prehliadku Energy Campusu.

Pracujte so sadou nástrojov Toolbox.
Programy preberajú náročnú administratívnu prácu a 
šetria vám tým čas a peniaze. Vďaka dostupným online 
nástrojom môžu pri stretnutí so zákazníkom presvedčiť 
fundovanými odbornými znalosťami dokonca aj tí zamest-
nanci, ktorí nie sú príliš doma v danej oblasti.  Všetky 
nástroje sa ovládajú jednoducho a ponúkajú zmysluplnú 
podporu všade tam, kde je to potrebné. Sada nástrojov 
Toolbox od STIEBEL ELTRON slúži na jednoduchšiu ori-
entáciu a lepší prehľad. Škála digitálnych programov sa 
neustále optimalizuje a rozširuje. 

Online nástroje nájdete na stránke  
www.stiebel-eltron.sk/toolbox
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Poznámky



Poznámky

26 | 27



STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.
Hlavná 1, 058 01 Poprad

Sídlo oddelenia zákazníckych služieb: Široká 1920/2, 058 01 Poprad - Veľká

Ing. Michal Kaľavský, PhD.
mobil +421 917 823 408 | michal.kalavsky@stiebel-eltron.sk

Ing. Alžbeta Jendrichovská
mobil +421 905 431 346 | alzbeta.jendrichovska@stiebel-eltron.sk
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Vzbudili sme váš záujem?
Viac informácií nájdete na www.stiebel-eltron.sk alebo kontaktujte priamo našich zamestnancov oddelenia zákazníckych služieb.


