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WPL 23 cool
TEPELNÉ ČERPADLÁ VZDUCH-VODA VÝROBOK Č.: 223402

Vysoký výkon pre akýkoľvek typ objektu

Je jedným z najuniverzálnejších modelov spomedzi tepelných čerpadiel vzduch-

voda: zariadenie zabezpečí efektívne vykurovanie bez ohľadu na to, pre akú

budovu je navrhované.Aj pri vonkajších teplotách -20 °C dosahuje tepelné

čerpadlo vysoké teploty na vstupe. Z tohto dôvodu je ideálne vhodné aj pre

rekonštrukcie.

Vysoko flexibilné a univerzálne využitie

Ak by ste chceli vykurovať väčšiu budovu alebo menšie komerčné jednotky, máte

možnosť prepojiť niekoľko jednotiek a znásobiť tak výkon.Ešte všestrannejšie

použitie má variant s dodatočnou funkciou chladenia.Vďaka špeciálnemu modulu

vzduchových rozvodov je možné tieto modely v prípade potreby nainštalovať aj v

interiéri.

Najdôležitejšie znaky

Tepelné čerpadlo vzduchvoda na vykurovanie a chladenie pre vnútornú alebo
vonkajšiu inštaláciu

Zariadenie je optimálne vhodné pre rekonštrukcie

Vysoký výkon a dobré výkonové číslo aj pri nízkej vonkajšej teplote

Úspora nákladov vďaka efektívnemu odmrazovaniu tepelného čerpadla
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Typ WPL 23 cool

Obj. č. 223402

Technické údaje

Trieda energetickej účinnosti tepelného čerpadla W35 A+

Trieda energetickej účinnosti tepelného čerpadla W55 A+

Trieda energetickej účinnosti zostavy (tepelné čerpadlo +
regulátor) W35

A+

Trieda energetickej účinnosti zostavy (tepelné čerpadlo +
regulátor) W55

A+

Tepelný výkon pri A7/W35 (EN 14511) 14,45 kW

Tepelný výkon pri A2/W35 (EN 14511) 14,14 kW

Tepelný výkon pri A-7/W35 (EN 14511) 12,27 kW

Výkonové číslo pri A7/W35 (EN 14511) 3,52

Výkonové číslo pri A2/W35 (EN 14511) 3,23

Výkonové číslo pri A-7/W35 (EN 14511) 2,91

SCOP (EN 14825) 3,475

Hladina zvukového výkonu (EN 12102) 65 dB(A)

Hladina akustického výkonu vonkajšej inštalácie (EN 12102) 65 dB(A)

Hranica použitia tepelného zdroja min./max. -20...40 °C

Hranica použitia na strane vykurovania max. 60 °C

Výška 1116 mm

Šírka 784 mm

Hĺbka 1182 mm

Hmotnosť 220 kg

Menovité napätie kompresora 400 V
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Menovité napätie núdzového/prídavného vykurovania 400 V

Menovité napätie riadenia 230 V

Chladivo R407 C

Opláštenie potrebné pre vnútornú alebo vonkajšiu inštaláciu je dostupné v rámci príslušenstva.Stenové priechodky a vzduchové
hadice pre vnútornú inštaláciu je potrebné objednať zvlášť a sú k dispozícii v rozličných vyhotoveniach v rámci príslušenstva.
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Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle +421 52 7127 151

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html


