ENERGIA ODNAWIALNA

GRUNTOWE POMPY CIEPŁA

Wszechstronne możliwości
w instalacjach komercyjnych!

TECHNOLOGIA INWERTEROWA
› WPE-I 33-87 H 400 PREMIUM

› Kaskada do 16 urządzeń
› Modulacja mocy w zakresie
od 10 kW do 1,4 MW

› Systemowe rozwiązania
do grzania i chłodzenia

› Niska emisja dźwięku
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Gruntowe pompy ciepła do zastosowań komercyjnych

STIEBEL ELTRON
ponad 90 lat innowacji
STIEBEL ELTRON to firma z ponad 90-letnią historią we wdrażaniu innowacyjnych
technologii do grzania i chłodzenia obiektów. Naszą wiedzę i doświadczenie
koncentrujemy wokół wykorzystania energii odnawialnej z udziałem pomp
ciepła, które są zaliczane do najbardziej efektywnych i zaawansowanych
technologicznie urządzeń na rynku. Wykorzystując nasze pompy ciepła masz
pewność, że używasz nie tylko najwyższej jakości produktów, ale również
dbasz o środowisko i przyszłość kolejnych pokoleń.

WPE-I H 400 Premium:
zaprojektowane w Szwecji,
wykorzystywane na całym świecie.

Nowe gruntowe pompy ciepła WPE-I H 400 Premium to przełomowe
rozwiązanie dedykowane do zastosowań komercyjnych. Projektujemy,
produkujemy i testujemy je w jednym z najsurowszych zakątków
Europy, gdzie okres grzewczy trwa od września do maja, a temperatury
spadają nawet do ponad -30°C. Zakład produkcyjny STIEBEL ELTRON
w Szwecji posiada centrum badawczo-rozwojowe mieszczące się
na powierzchni 3000 m2. Dysponuje ono ultranowoczesną komorą
klimatyczną, w której dokonujemy symulacji pracy pomp ciepła
w najtrudniejszych warunkach klimatycznych.
Ale to nie wszystko, oprócz najwyższej jakości produkowanych
urządzeń, zapewniamy również wsparcie na najwyższym poziomie.
Kampus Energetyczny w centrali STIEBEL ELTRON w Holzminden to
flagowy projekt budownictwa pasywnego wykorzystujący do grzania
i chłodzenia pompy ciepła. Jest to również supernowoczesne centrum
szkoleniowe, gdzie regularnie zapraszamy naszych Partnerów na
teoretyczne i praktyczne seminaria dotyczące rozwiązań systemowych
STIEBEL ELTRON.
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Witaj w świecie najnowszych
rozwiązań technologicznych
Pompy ciepła WPE-I H 400 Premium otwierają niezwykłe możliwości w zakresie
ogrzewania i chłodzenia obiektów. Są one doskonałym uzupełnieniem
asortymentu STIEBEL ELTRON w dużych zakresach mocy i wykorzystują
unikalne rozwiązania dedykowane inwestycjom komercyjnym.

Modulowana moc grzewcza
Technologia inwerterowa
WPE-I H 400 Premium wykorzystują do pracy inwerterową sprężarkę
spiralną. Technologia inwerterowa dopasowuje dokładnie moc
grzewczą do zapotrzebowania obiektu i jest bardziej efektywna
energetycznie w porównaniu ze sprężarkami o stałej wydajności
typu ON/OFF.

› Maksymalna wydajność
› Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o ponad 30%
w porównaniu do sprężarki ON/OFF

› Niższa emisja dźwięku
› Oszczędna eksploatacja

Dodatkowy wymiennik gorącego gazu
Wykorzystanie technologii gorącego gazu
WPE-I H 400 Premium wyposażone są w dodatkowy wymiennik
gorącego gazu w układzie chłodniczym. Umożliwia on wykorzystanie
technologii gorącego gazu, a tym samym bardzo efektywne
przygotowanie ciepłej wody użytkowej podczas ogrzewania lub
chłodzenia obiektu.

› Równoległe przygotowanie ciepłej wody do wyższych temperatur
w trakcie ogrzewania lub chłodzenia

› Niższe koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej

Chłodzenie pasywne i aktywne
Jednoczesne grzanie i chłodzenie obiektu
WPE-I H 400 Premium dają możliwość chłodzenia pasywnego oraz
aktywnego. Chłodzenia pasywne wykorzystuje chłód gruntu, jeśli
dla chłodzonego obiektu nie jest on wystarczający, uruchamiany jest
chłód aktywny za pomocą sprężarki. Jednoczesne grzanie i chłodzenie
obiektu pozwala zredukować wydatnie koszty eksploatacyjne.

› Komfort dostępny przez cały rok
› Niższe koszty eksploatacyjne

Gruntowe pompy ciepła do zastosowań komercyjnych

Dlaczego wybrać
WPE-I H 400 Premium
do własnej inwestycji?

To właśnie inwestycje komercyjne i przemysłowe stawiają przed
pompami ciepła najwyższe wymagania. Żeby zapewnić najwyższe
standardy w zakresie efektywności energetycznej i funkcjonalności
dużych systemów, wyposażyliśmy WPE-I H 400 Premium
w rozwiązania stawiające je w czołówce najlepszych komercyjnych
gruntowych pomp ciepła świata!

Zaawansowana automatyka
Ogromne możliwości i komfortowa obsługa
Automatyka posiada zaawansowane algorytmy i umożliwia pełny
wgląd w pracę systemu: procesy grzania i chłodzenia, przygotowania
ciepłej wody oraz podgrzew wody basenowej. Zdalny nadzór nad
wszystkimi procesami możliwy jest za pomocą przyjaznego interfejsu
z dotykowym ekranem, który zapewnia komfort pracy z pompą ciepła.

› Nadzór pracy w kaskadzie do 16 urządzeń (do 1,4 MW)
› Pełny przegląd temperatur pracy układu chłodniczego
› Wykres krzywej grzewczej z 7-punktową regulacją
› Wizualizacja „koperty pracy” sprężarki
› Aktualizacja oprogramowania w trybie Plug&Play (USB)
› Współpraca z systemem zarządzania budynkiem BMS (Modbus)
› Przyjazny interfejs i dotykowy panel sterowania

Unikalna, kompaktowa konstrukcja
Elektroniczny zawór rozprężny
Dostarcza precyzyjnie odpowiednią ilość czynnika chłodniczego
do parownika w zależności od zapotrzebowania energetycznego
obiektu. Zapewnia tym samym wyższe współczynniki efektywności
energetycznej COP i oszczędność energii.
Modulowane pompy obiegowe
Modulowane pompy obiegowe dolnego i górnego źródła ciepła
zapewniają rzeczywiste dostosowanie się do warunków pracy
urządzenia. Jest to wyposażenie standardowe pomp ciepła
WPE-I H 400 Premium.
Skraplacz
Mikrokanałowe wymienniki ciepła (MPHE) poprawiają wymianę ciepła
i wydajność pompy ciepła. Ich rozmiary są mniejsze i wymagają mniej
czynnika chłodniczego, co z kolei prowadzi do mniejszej emisji CO2.
Konstrukcja zoptymalizowana akustycznie
Specjalnie zaprojektowana konstrukcja generuje najniższy poziom
dźwięku w tej klasie urządzeń.
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Zaawansowana technologia
na wielką skalę!
Gruntowe, inwerterowe pompy ciepła WPE-I H 400 Premium zastępują urządzenia STIEBEL ELTRON
ze sprężarkami typu ON/OFF w dużych zakresach mocy i oferują moc do 87 kW w jednym urządzeniu.
W układach kaskadowych może pracować do 16 pomp ciepła zapewniając moc aż do 1,4 MW! Technologia
inwerterowa zapewnia świetne dopasowanie mocy, maksymalną wydajność i niższą emisję dźwięku
zaś dodatkowy wymiennik gorącego gazu pozwala uzyskać wyższą temperaturę c.w.u. przy zachowaniu
wysokiej wydajności i niższych kosztów eksploatacji.
Technologia inwerterowa
Modulacja mocy w technologii inwerterowej
Sprężarki inwerterowe charakteryzują się ciągłym
dopasowywaniem mocy grzewczej do zapotrzebowania
obiektu. Pozwalają również na kontrolę dolnego źródła
ciepła, gdyż dostosowują również moc grzewczą pompy
ciepła do aktualnie dostępnej energii w dolnym źródle
ciepła. Ma to znaczenie np. w przypadku korzystania
z ciepła odpadowego o nieregularnej wydajności.
Technologia inwerterowa pozwala pogodzić duże
zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania w zimie,
z mniejszym zapotrzebowaniem na ciepłą wodę latem,
bez potrzeby stosowania dużych zbiorników c.w.u.

Komfort obniżony

Komfort cieplny

Komfort obniżony

› Ciągłe dopasowanie mocy grzewczej pompy ciepła

Temperatura zadana

do aktualnego zapotrzebowania obiektu oraz do
aktualnie dostępnej energii w dolnym źródle
› Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o ponad 30%
w porównaniu do sprężarki ON/OFF
› Miękki start i niski prąd rozruchowy
› Wysoka wydajność i oszczędność energii
› Niższa emisja dźwięku

Sprężarka ON/OFF
Sprężarka iwerterowa

Technologia gorącego gazu
Wykorzystanie technologii gorącego gazu
Podgrzew ciepłej wody użytkowej za pomocą gorącego
gazu w układzie chłodniczym pompy ciepła pozwala
uzyskać wyższe temperatury wody, niż to ma miejsce
w tradycyjnych rozwiązaniach. Technologia gorącego gazu
umożliwia równolegle przygotowanie c.w.u. w trakcie
ogrzewania/chłodzenia obiektu. Gruntowe pompy ciepła
WPE-I H 400 Premium wykorzystują tę technologię przy
użyciu dodatkowego wymiennika w układzie chłodniczym
za sprężarką. To standardowe wyposażenie zapewnia
wyższą temperaturę wody użytkowej przy zachowaniu
wysokiej efektywności COP pompy ciepła, a to z kolei
przekłada się na niższe koszty jej przygotowania.
[2"-2] Technologia gorącego gazu do podgrzewu wody użytkowej
do wysokich temperatur przy równoległej pracy pompy ciepła na
cele ogrzewania [2"-3]. Energia ta pozyskana jest z odnawialnego
źródła energii [4-1] do 5-krotnie mniejszej pracy sprężarki [1-2],
za którą płacimy.
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WPE-I 33-44 H 400 Premium

WPE-I 59-87 H 400 Premium

Cechy wyróżniające:
›	Dostępne w 4 zakresach mocy: 33, 44, 59, 87 kW
›	Praca w kaskadach do 16 urządzeń
o łącznej mocy do 1,4 MW
›	Technologia inwerterowa:
modulowana moc i wysoka wydajność
›	Dodatkowy wymiennik wykorzystujący
technologię gorącego gazu do równoległego
przygotowania ciepłej wody przy
wyższych temperaturach zasilania
›	Elektroniczny zawór rozprężny gwarantujący
wysoką efektywność energetyczną
›	Chłodzenie pasywne i aktywne
›	Wbudowane pompy obiegowe
dolnego i górnego źródła ciepła
›	Zaawansowana, intuicyjna automatyka

EFEKTYWNOŚĆ
ENERGETYCZNA

›	Interfejsy zapewniające ogromne możliwości
komunikacyjne, w tym integrację z systemem

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII DZIĘKI DOSKONAŁEJ KLASIE
EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

zarządzania budynkiem BMS
›	Kompaktowa konstrukcja zoptymalizowana

Gruntowe pompy ciepła WPE-I H 400 Premium posiadają bardzo
wysoką klasę efektywności energetycznej A+++/A+++
(temperatura zasilania 35 °C / 55 °C).

pod kątem niskiej emisją dźwięku

Model

Zakres mocy grzewczej przy B0/W35 (min./maks.)
kW
Współczynnik efektywności COP przy B0/W35 (EN 14511)
Poziom mocy akustycznej (EN 12102)
dB(A)
Maksymalna temperatura zasilania
°C
Wysokość
mm
Szerokość
mm
Głębokość
mm
Masa
kg

A+++/A+++

WPE-I 33
H 400 Premium

WPE-I 44
H 400 Premium

WPE-I 59
H 400 Premium

WPE-I 87
H 400 Premium

201412
10-33
4,73
41-56
65
1652
692
799
300

201413
11-44
4,60
41-56
65
1652
692
799
310

201414
14-59
4,50
46-61
65
1644
900
844
430

201415
21-87
4,71
46-63
65
1644
900
844
550
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Idealne rozwiązanie
do wszystkich typów obiektów
WPE-I H 400 Premium stworzone są do każdego rodzaju obiektów komercyjnych
i przemysłowych. To idealne rozwiązanie, zarówno do wielorodzinnego budownictwa
mieszkaniowego, zakładów produkcyjnych czy obiektów handlowych i użyteczności publicznej,
szpitali, hoteli i szkół. Bez względu na zastosowanie, najwyższe parametry pracy gwarantują
oszczędne grzanie, chłodzenie, a także wydajne przygotowanie ciepłej wody.

Obiekty nowo budowane
Obiekty nowo budowane wymagają wysokiej efektywności
energetycznej, zatem wybór przyszłościowego źródła
energii jest ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej.
WPE-I H 400 Premium może obejmować szeroki zakres
zastosowań w ramach jednego systemu, poczynając od
ogrzewania, zapewniania ciepłej wody użytkowej aż
do chłodzenia pracując w systemach 2 i 4 rurowych.
Niewątpliwie takie rozwiązanie zmniejsza koszty
inwestycji jak i późniejszą eksploatację w porównaniu
do kilku różnych systemów spełniających ten sam cel.

Obiekty modernizowane
Obiekty modernizowane wymagają dostosowania się do
istniejących systemów ogrzewania, a nawet współpracy
z istniejącymi źródłami energii. W tego typu obiektach
pompy ciepła WPE-I H 400 Premium zastępuje istniejący
system grzewczy, który może pozostać jako ewentualne
źródło szczytowe.

Gruntowe pompy ciepła do zastosowań komercyjnych

Przez 50 lat opracowaliśmy unikalne
technologie zapewniające funkcjonalną,
wydajną i oszczędną eksploatację.
Dzisiaj nasza innowacyjność dostępna
jest również w dużych inwestycjach.

Gruntowe pompy ciepła WPE-I H 400 Premium to nie tylko
energooszczędne urządzenia do grzania i chłodzenia, gwarantują
one również najwyższy komfort przygotowania ciepłej wody.
Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom te kompaktowe pompy ciepła
są niezwykle wszechstronne i wyróżniają wysoką wydajnością
oraz spełniają najwyższe wymagania w zakresie niezawodności.
W układach kaskadowych WPE-I H 400 Premium umożliwiają
bezproblemowe zasilanie bardzo dużych obiektów komercyjnych,
przemysłowych i wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Obiekty przemysłowe
Obiekty przemysłowe generują dużą ilość ciepła
odpadowego, które jest bezpowrotnie tracone. Pompy
ciepła WPE-I H 400 Premium mogą je odzyskać
i ponownie wykorzystać i tym samym zmniejszyć koszty
eksploatacyjne danego procesu technologicznego.
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Odkryj ogromne możliwości
naszych systemów!
Doskonałe produkty łączymy w przełomowe rozwiązania systemowe, dlatego wszystkie pompy ciepła STIEBEL ELTRON
można dostosować do indywidualnych potrzeb Inwestora – można je „uszyć na miarę”. Niezależnie od tego, czy
chodzi o regulację pojedynczego urządzenia, czy kompleksowego systemu – STIEBEL ELTRON oferuje wszystko
z jednej ręki! Dzięki temu wszystkie komponenty instalacji są do siebie doskonale dopasowane i gwarantują długą
żywotność oferowanych rozwiązań.
Automatyka
Nowoczesna, funkcjonalna i modułowa
Pompy ciepła WPE-I H 400 Premium wykorzystują zaawansowaną
automatykę WPM. Daje ona ogromne możliwości zarządzania
procesami grzania, chłodzenia pasywnego i aktywnego, przygotowania
ciepłej wody użytkowej, podgrzewu wody basenowej, a także pracy
kaskadowej z wykorzystaniem aż do 16 jednostek pomp ciepła!
Automatyka WPM łączy w sobie funkcjonalność, łatwość instalacji
i obsługi oraz możliwość bezproblemowej rozbudowy. Kolorowy,
dotykowy ekran z intuicyjnym menu pozwala odczytać wszystkie
parametry pracy pompy ciepła. System komunikacji MODBUS umożliwia
zdalne wykorzystanie systemu zarządzania budynkiem (BMS), a także
informowanie o stanach pracy systemu.

› Grzanie i chłodzenie pasywne i/lub aktywne w tym samym czasie
w systemach 2- jak i 4-rurowych.

› Równoległy podgrzew c.w.u. podczas grzania i/lub chłodzenia
do wyższych temperatur wykorzystując technologię gorącego gazu.

› Sterowanie do 5 obiegów ze zmieszaniem z ich indywidualną

definicją: grzewczy, chłodzący czy grzewczo-chłodzący. Każdy
z obiegów może w tym samym czasie pełnić w/w funkcje
(np. 2 obiegi chłodzą a 3 pozostałe grzeją obiekt).
› Podgrzew wody basenowej.
› Praca do 16 pomp ciepła w kaskadzie.
› Modulacja mocy grzewczej, chłodzącej pompy ciepła wraz
z pompami obiegowymi dolnego i górnego źródła ciepła.
› Dostosowanie mocy grzewczej, chłodzącej pompy ciepła
do dysponowanej mocy dolnego źródła ciepła (np. ciepła
odpadowego, które jest zazwyczaj zmienne).
› Komunikacja z systemami BMS dająca ogromne możliwości
zarządzania zapewniając wysoki komfort użytkowania obiektu.

Zbiorniki buforowe, zasobniki przepływowe
Zbiorniki do zastosowań komercyjnych!
Zbiorniki buforowe SBP dostosowane są do wymagań pracy pomp
ciepła średniej i dużej mocy, również w połączeniach kaskadowych.
Modele „cool” przeznaczone są do chłodzenia obiektu. Zasobniki
SBS przeznaczone są do higienicznego przepływowego podgrzewu
wody użytkowej na dużą skalę. Dzięki ich zastosowaniu zapominamy
o bakteriach Legionella i nie musimy ponosić dodatkowych
nakładów energetycznych na ich eliminację, jak to ma miejsce
w pojemnościowych podgrzewaczach wody użytkowej. Zbiorniki
buforowe SPB oraz zasobniki SBS zostały specjalnie zaprojektowane
do pracy z pompami ciepła w zakładach STIEBEL ELTRON.

Model

Pojemność nominalna
Wysokość z izolacją cieplną
Średnica
Masa

l
mm
mm
kg

Szeroki zakres pojemności dedykowany do dużych projektów
Jeśli planowany system wymaga zastosowania zbiorników
o niestandardowej lub większej pojemności, chętnie pomożemy.
Na życzenie w naszej ofercie dostępne są również wersje specjalne.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

SBS 1001 W
WDH 1001 SBS

SBS 1501 W
WDH 1501 SBS

SBP 1000 E
WDH 1000 SBP

SBP 1500 E
WDH 1500 SBP

229982 | 231927
941
2240
1010
175 | 185

229983 | 231928
1430
2265
1220
236 | 236

227564 | 231929
1006
2300
1010
172 | 182

227565 | 231930
1503
2220
1000
229 | 239

SBP (cool) – zbiornik buforowy wody grzewczej, wody lodowej przy wersji cool. WDH SBP (cool) – izolacja cieplna dla SBP (cool).
SBS – przepływowy podgrzewacz wody użytkowej. WDH SBS – izolacja cieplna dla SBS.

M

[3]

[1]

Dolne źródło ciepła
Gruntowy pionowy wymiennik ciepła

WPE-I H 400 Premium

[2]
M

[5]

Legenda
[1] Parownik – wymiennik dolnego źródła ciepła
[2] Skraplacz – wymiennik dolnego źródła ciepła
[3] Dodatkowy wymiennik gorącego gazu na cele podgrzewu wody użytkowej
do wyższych temperatur przy jednoczesnym ogrzewaniu obiektu
[4] Obieg grzewczy bezpośredni (np. ogrzewanie grzejnikowe)
[5] Obieg grzewczy ze zmieszaniem (np. ogrzewanie płaszczyznowe)
[6] Higieniczny podgrzew wody użytkowej w przepływie

Zbiornik buforowy SBP dla grzania

[4]

[6]

M

M

Możliwa rozbudowa do 5 obiegów
grzewczych ze zmieszaniem

Przepływowy zasobnik c.w.u. SBS

Gruntowe pompy ciepła do zastosowań komercyjnych

Przykład systemu:
grzanie, ciepła woda użytkowa
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M

WPE-I H 400 Premium

[1]

Dolne źródło ciepła
Gruntowy pionowy wymiennik ciepła

[4]

[3]

[6]

Legenda
[1] Parownik – wymiennik dolnego źródła ciepła
[2] Skraplacz – wymiennik dolnego źródła ciepła
[3] Dodatkowy wymiennik gorącego gazu na cele podgrzewu wody użytkowej
do wyższych temperatur przy jednoczesnym ogrzewaniu obiektu
[4] Wymiennik chłodzenia pasywnego
[5] Obieg grzewczy bezpośredni (np. ogrzewanie grzejnikowe)
[6] Obieg grzewczo-chłodzący ze zmieszaniem (np. ogrzewanie i chłodzenie
płaszczyznowe) wykorzystujący chłód pasywny z gruntowego wymiennika ciepła
[7] Higieniczny podgrzew wody użytkowej w przepływie

Zbiornik buforowy SBP dla grzania

M
M

M

[2]

[5]

[7]

M

Przepływowy zasobnik c.w.u. SBS

Ogrzewanie za pomocą obiegu nr 5 oraz
chłodzenie pasywne za pomocą obiegu nr 6,
a także podgrzew wody użytkowej za pomocą
wymiennika gorącego gazu może nastąpić
jednocześnie. Możliwa rozbudowa do 5
obiegów grzewczo-chłodzących (chłód pasywny)
ze zmieszaniem.

M

Przykład systemu: grzanie, c.w.u.,
chłodzenie pasywne

Dolne źródło ciepła
Gruntowy pionowy
wymiennik ciepła

[3]

[1]

WPE-I H 400 Premium

[2]

Zbiornik buforowy SBP dla grzania

[5]

M

[6]
[8]

Legenda
[1] Parownik – wymiennik dolnego źródła ciepła
[2] Skraplacz – wymiennik dolnego źródła ciepła
[3] Dodatkowy wymiennik gorącego gazu na cele podgrzewu wody użytkowej do wyższych temperatur przy jednoczesnym ogrzewaniu obiektu
[4] Wymiennik zrzutu niewykorzystanej energii podczas chłodzenia aktywnego do gruntu
[5] Obieg grzewczy bezpośredni (np. ogrzewanie grzejnikowe)
[6] Obieg grzewczo-chłodzący ze zmieszaniem (np. ogrzewanie i chłodzenie dynamiczne za pomocą klimakonwektorów) wykorzystujący chłód
pasywny w 1. kolejności z gruntowego wymiennika ciepła, a gdy będzie on nieskuteczny w 2. kolejności chłód aktywny przy użyciu pompy ciepła
[7] Higieniczny podgrzew wody użytkowej w przepływie
[8] Wymiennik chłodu pasywno-aktywnego

M

Zbiornik buforowy SBP
dla chłodzenia pasywno-aktywnego

M

[4]

M

M
M

[7]

M

Przepływowy zasobnik c.w.u. SBS

Ogrzewanie za pomocą obiegu nr 5
oraz chłodzenie pasywno-aktywne
za pomocą obiegu nr 6, a także
podgrzew wody użytkowej za pomocą
wymiennika gorącego gazu może nastąpić
jednocześnie. Możliwa rozbudowa do 5
obiegów grzewczo-chłodzących (chłód
pasywno-aktywny) ze zmieszaniem.

M

Gruntowe pompy ciepła do zastosowań komercyjnych

Przykład systemu: grzanie, c.w.u.,
chłodzenie pasywno-aktywne
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Wszechstronne możliwości
w instalacjach komercyjnych
Tworząc pompy ciepła WPE-I H 400 Premium myślimy nie tylko o unikalnych,
energooszczędnych urządzeniach do zastosowania w dużych instalacjach
komercyjnych. Jesteśmy firmą o ogromnym potencjale inżynierskim
i zapewniamy właściwe rozwiązanie na każdym etapie inwestycji.

Stworzone do zastosowań komercyjnych

› Dostępne w 4 zakresach mocy:
33, 44, 59, 87 kW

› Praca w kaskadach o mocy do 1,4 MW
› Zaprojektowane do każdego rodzaju
obiektów komercyjnych i przemysłowych:
nowo budowanych oraz modernizowanych
› Idealne rozwiązanie do: wielorodzinnego
budownictwa mieszkaniowego, zakładów
produkcyjnych, obiektów handlowych,
obiektów użyteczności publicznej,
szpitali, hoteli i szkół itp.

Wsparcie od projektu do realizacji

› Profesjonalne narzędzia i aplikacje
wspierające Inwestora i Projektanta

› Łatwy dostęp do bogatej bazy materiałów
i dokumentacji technicznej

› Analiza wymagań systemu i dobór
właściwego rozwiązania

› Indywidulane wsparcie projektowania
przy dużych inwestycjach

Unikalna konstrukcja

› Technologia inwerterowa:
modulowana moc i wysoka wydajność

› Wykorzystanie technologii gorącego

gazu do przygotowania c.w.u. przy wyższej
temperaturze i niższych kosztach
› Chłodzenie pasywne i aktywne
› Zaawansowana, intuicyjna automatyka
› Elektroniczny zawór rozprężny, modulowane
pompy dolnego i górnego źródła ciepła
› Kompaktowa konstrukcja zoptymalizowana
pod kątem niskiej emisją dźwięku

Gruntowe pompy ciepła do zastosowań komercyjnych

Wsparcie: jesteśmy przy Tobie,
od projektu do realizacji
Jednym z najważniejszych zadań dostawcy profesjonalnych systemów
grzewczych i chłodzących jest zapewnienie Inwestorowi wsparcia na
najwyższym poziomie. Posiadamy wiedzę i doświadczenie, którym chętnie
się dzielimy, pomagają nam w tym profesjonalne narzędzia i szczegółowa
dokumentacja techniczna. Jesteśmy przy Tobie od koncepcji, przez projekt,
aż po realizację i cały okres eksploatacji systemu.

Kilka kliknięć do najważniejszych dokumentów
Czy to poprzez komputer, tablet czy smartfon – dzięki profesjonalnym
narzędziom i aplikacjom STIEBEL ELTRON można szybko i łatwo
znaleźć niezbędne dokumenty. Wystarczy kilka kliknięć i jesteś
doskonale wyposażony!
Indywidualne wsparcie projektowe dużych inwestycji
Przygotujemy Twój projekt do potrzeb bezproblemowej realizacji
dalszych etapów inwestycji. Dokładna i szczegółowa analiza wymagań
gwarantuje właściwy dobór z uwzględnieniem specyfiki dużych
zakresów mocy.

www.stiebel-eltron.pl
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Autoryzowany Partner STIEBEL ELTRON:

Nota prawna | Pomimo starannego opracowania, poprawność informacji zawartych w niniejszej broszurze nie może być
zagwarantowana (np. oświadczenia o sprzęcie i funkcjach). Cechy wyposażenia opisane w niniejszej broszurze nie stanowią
gwarancji kontraktowej w odniesieniu do jakości naszych produktów. Poszczególne cechy wyposażenia mogły ulec zmianie lub
nawet zostać w międzyczasie pominięte ze względu na ciągły rozwój naszych produktów. Prosimy o kontakt z naszymi doradcami
technicznymi w celu uzyskania informacji na temat aktualnie obowiązujących cech wyposażenia. Ilustracje w broszurze są
tylko przykładami zastosowania. Ilustracje zawierają również części montażowe oraz osprzęt i wyposażenie specjalne, które
nie wchodzą w standardowy zakres dostawy. Przedruk i inne wykorzystanie treści broszur, nawet w fragmentach, tylko za
zgodą wydawcy.
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Jesteś zainteresowany naszymi rozwiązaniami?
Zapraszamy do odwiedzenia strony:
www.stiebel-eltron.pl

