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Tepelná čerpadla systému vzduch/voda 

Tepelná čerpadla systému země/voda



Pohodu domova vytváří

řada vlivů. Z těch objektiv-

ních, lidskou vůlí neovlivni-

telných, je nejvýznamnější

teplo. Je to možná překva-

pivé, ale vědecké pokusy

ukázaly již v 60-tých letech,

že člověk snáze přežije

dlouhodobou izolaci, nedo-

statek světla i jiné nepřízni-

vé okolnosti, avšak podmín-

ka je jediná - musí mít

teplo. 

Proč tepelné čerpadlo?

Budete-li se tedy zamýšlet

nad tím, jak zajistit ve svém

nově plánovaném nebo

rekonstruovaném domě

teplo, budete se zabývat

tím nejdůležitějším. Hned

první úvahou o topení ve

Vašem domě je jaký zdroj

tepla využijete.

Moderní stavební a izolační

materiály, okna, dveře

a konstrukční prvky dávají

dnes vzniknout rodinným

domům s tepelnou ztrátou

méně než poloviční oproti

stejně velkým domům před

20 nebo 30 lety. A to Vám

umožní volit mezi několika

principy tepelného zdroje

a uvažovat nejen o ceně

jeho pořízení, ale i provoz-

ních nákladech a úsporách

v perspektivě 10 a více let,

tj. například o období, až

splatíte hypotéku a jediným
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Teplo pro váš domov

Energie budoucnosti
pravidelným nákladem

budou náklady na energii.

Tepelným zdrojem, který

dodává do domu několika-

násobně více energie, než

odebere z elektrické sítě

(a kterou zaplatíte) je tepel-

né čerpadlo. Ostatní ener-

gii, nutnou pro vytápění

a ohřev vody, si bere zdar-

ma z okolního prostředí -

ze země nebo ze vzduchu.

Dalším významným hledis-

kem je tedy i šetrnost

k životnímu prostředí, která

je dnes oceněna státní

podporou pro instalaci

tepelného čerpadla a která

může dosáhnout až 30%

z vložené investice. Podle

zdroje vstupní energie pro

tepelné čerpadlo jsou nej-

používanější systémy

země/voda (řada čerpadel

Stiebel Eltron WPF a WPC).

V tomto případě je získává-

na nízkopotenciální energie

ze země buď pomocí

nemrznoucí směsi proudící

v plastových trubkách ulo-

žených v zemi v hlubinných

vrtech o hloubce cca 50-

100 m nebo v plošném

provedení v hloubce cca.

1,2-1,5 m. V našich klima-

tických podmínkách je srov-

natelné i použití tzv. systé-

mu vzduch/voda (řada čer-

padel Stiebel Eltron WPL)

odebírajícím nízkopotenci-

ální energii z venkovního

vzduchu.

Tepelná čerpadla Stiebel

Eltron se mohou pochlubit

již 30-letou tradicí výroby.

Tyto značné zkušenosti jsou

uplatňovány při vývoji

a výrobě nových přístrojů.

Výrobky této značky proto

na světovém trhu patří

k absolutní špičce. 

O tom svědčí i hodnocení

nezávislé mezinárodní 

testovací agentury

Gütesiegel se sídlem ve

Švýcarsku. Tato agentura

hodnotí nejen technické

parametry výrobků, ale úro-

veň technické dokumenta-

ce, podporu montážních

firem, servis a mnoho dal-

ších kritérií. Kritéria 

byla stanovena společně

Proč tepelné čerpadlo
Stiebel Eltron ?
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národními organizacemi

zabývajícími se podporou

tepelných čerpadel

v Německu, Rakousku

a Švýcarsku (D-A-CH).

Firma Stiebel Eltron se 

jako jediná může pochlubit

tím, že všechna tepelná

čerpadla, která jsou ve 

výrobním programu, 

obdržela certifikát této

agentury.

Tato nálepka, dává zákazní-

kovi další signál o kvalitě

našich přístrojů.

Záruka 5 let na chladící

okruh tepelného čerpadla,

kterou firma poskytuje, je

podmíněna prvním uvede-

ním do provozu autorizova-

ným servisem. Toto první

uvedení do provozu spoje-

né s vyškolením obsluhy je

bezplatné.

Foto: HANSE HAUS, další informace
www.hanse-haus.de



4

Teplo příjemně a hospo

Tepelné čerpadlo je jediný

zdroj, který podstatnou

část energie čerpá z okol-

ního prostředí, takže při

jeho provozu platíme

pouze elektrickou energii,

pohánějící jeho motor.

Princip přenosu energie je

vcelku jednoduchý a popi-

suje ho následující oběh

vnitřního chladiva (média):

Teplo z okolního prostředí

(tzn. z venkovního vzduchu

o teplotě -20 ÷ +30°C

nebo ze zemních vrtů nebo

kolektorů o teplotě okolo

0 °C je přivedeno do první-

ho výměníku tepelného

čerpadla - výparníku. Zde

se jeho pomocí chladivo

o nízkém pracovním tlaku

ohřeje. Páry chladiva jsou

nasáty do kompresoru

a stlačeny. V tomto místě

tedy přidáváme elektrickou

energii ze sítě. Zde vzroste

silně teplota par chladiva.

Horké stlačené páry jsou

přivedeny do druhého

výměníku - kondenzátoru,

kde zkapalní, ochladí se

a předají tak teplo topné

soustavě. Cyklus končí na

expanzním ventilu, kde

zchlazené kapalné médium

prudce sníží tlak a tím se

silně ochladí. A může zpět

do výparníku převzít teplo

z okolního prostředí.

Účinnost tepelného čerpad-

la je vyjádřena tzv. topným

faktorem. Topný faktor je

koeficient, který říká, koli-

krát méně spotřebujeme

elektrické energie pro

motor tepelného čerpadla

než čerpadlo dodá pro

vytápění domu. Podle pro-

vedení čerpadla a provoz-

ních podmínek se průměr-

ně pohybuje mezi 3 až 5,

tj. z 1 kWh odebrané

z elektrické sítě vytvoříme

3 - 5 kWh tepla pro dům.

Princip tepelného čerpadla
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Tepelné čerpadlo již není luxus

dárně …

cena cena cena  přípojka komín přípojka topná investice náklady zvýšení ceny elektřiny roční celkové náklady úspora proti úspora návratnost návratnost proti

zdroje vrtů TUV tarif/ plynu soustava celkem na vytápění pro domácnost náklady za 15 let kapalnému proti proti plynu kapalnému 

tepla dimenze + TUV při D02 provozu plynu plynu (roky) plynu (roky)

WPL 13 271 044,- 46 300,- D55/ 25A 110 000,- 427 344,- 12 353,- 612 643,- 644 583,- 345 367,- 6,0 3,9

WPF 7 180 353,- 90 000,- 46 300,- D55/ 25A 110 000,- 426 653,- 10 110,- 578 308,- 678 918,- 379 702,- 5,6 3,8

ZP 35 000,- D02/ 25A 25 000,- 50 000,- 90 000,- 200 000,- 35 534,- 15 000,- 50 534,- 958 010,-

Propan 35 000,- D02/ 25A 25 000,- 50 000,- 90 000,- 200 000,- 55 482,- 15 000,- 70 482,- 1 257 226,-

Výpočet ročních nákladů proveden s pomocí portálu www.tzb-info.cz. 

Návratnost tepelného čerpadla lze snížit získáním státní podpory od Státního fondu životního prostředí (www.sfzp.cz) nebo v některých regionech i od elektrorozvodných

závodů (např. www.pre.cz, www.zce.cz).

Porovnání nákladů na vytápění a návratnosti tepelnými čerpadly, plynem a kapalným plynem

V úvaze, jaký zdroj tepla

zvolit, jsou vedle ekologic-

kého hlediska i dvě nejdů-

ležitější ekonomické otáz-

ky: cena pořízení a roční

provozní náklady.

Samozřejmě musíme

posoudit i dostupnost

nebo náklady na přípojky

různých forem energie

a také samotný dům, jeho

topnou soustavu i ostatní

spotřebiče, jako je ohřev

užitkové vody, případně

bazén. 

Nejdůležitější otázkou

obvykle je: vyplatí se to?

Ukažme si finanční stránku

na příkladu rodinného

domu s celkovou tepelnou

ztrátou 11 kW (vytápěná

plocha cca 180 m2).

Vytápět můžeme plynem

anebo tepelným čerpadlem

Srovnáváme-li různé způso-

by vytápění musíme uvažo-

vat vždy všechny součásti

technického zařízení domu

(jako přípojky plynu a elek-

třiny, komín apod). 

V tabulce jsou použity

následující přístroje:

WPL 13 je tepelné čerpadlo

vzduch - voda o topném

výkonu 8 kW, v bodě

A2/W35,

WPF 7 je tepelné čerpadlo

země voda, včetně vrtů

o tepelném výkonu 7 kW

v bodě B0/W35,

Plynový kotel je uvažován

obecně, v ceně obvyklé,

kombinovaný i s ohřevem

vody, s odvodem spalin do

komína.

Zdroj tepla, např. tepelné

čerpadlo je v tabulce 

oceněn včetně nutného

příslušenství, jako je 

akumulační zásobník, 

oběhová čerpadla, regulace

apod.

Topná soustava pro tepelné

čerpadlo musí být nízko-

teplotní, nejlépe plošná

(podlahová nebo stěnová),

její cena je proto vyšší, než

u plynového kotle, kde lze

počítat s radiátory.

Pokud je na pozemku

zaveden plyn, opticky to

vypadá, že přípojka je zdar-

ma. Ale není tomu tak -

cena plynové přípojky zvý-

šila kupní cenu celého

pozemku. Takže zde uve-

dený odhad 50.000,- Kč je

velmi střídmý.

Důležitá je i položka 

"zvýšení ceny elektřiny 

pro domácnost při D02".

Při použití tepelného čer-

padla znamená totiž sazba

za elektřinu D55 cenu 

1 Kč/ kWh po dobu 22 hod

denně pro celou domác-

nost (vaření, praní, osvětle-

ní). Tato položka v tabulce

vystihuje zvýšené náklady

na elektřinu v domácnosti,

pokud není dům vytápěn

tepelným čerpadlem.



Tepelná čerpadla vzduch 
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Inteligentně a hospodárně

Základní vlastnosti 

• použitelné pro teploty

venkovního vzduchu 

-20 - +30°C

• určené pro monova-

lentní i bivalentní pro-

voz

• s využitím vestavěného

elektrokotle, jako biva-

lentního zdroje použi-

telné pro domy s obyt-

nou plochou do cca

270 m2.

Kompaktní venkovní provedení tepelného čerpadla systému vzduch/voda  

Tepelná čerpadla vzduch

voda řady WPL potřebují pro

montáž překvapivě málo

místa. Nový výkonný scroll-

kompresor je velmi tichý.

Navíc je velmi účinný a zajiš-

ťuje příkladný topný faktor

po celý rok a tak i levnou

a efektivní dodávku tepla

pro dům. Ekologické chladi-

vo R407C umožňuje dobrý

zisk tepla i při venkovní 

teplotě -20°C. Tepelná čer-

padla řady WPL pracují

s výstupní teplotou vody

až 60°C, což je důležité jak

pro topení tak zejména pro

ohřev užitkové vody.
Tepelné čerpadlo WPL 18  venkovní provedení
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Typ

Rozměry V x Š x H (základní přístroj) mm

Hmotnost (základní přístroj) kg

Pracovní rozmezí venkovního vzduchu °C

Max. teplota výstupní vody °C

Použité chladivo

Užitné vlastnosti

Teplota vstupní strana °C

Teplota výstupní vody °C

Topný výkon kW

El. příkon kW

Výkonové číslo e

Maximální topný výkon zařízení kW

• možnost použití

v soustavách s radiáto-

ry nebo podlahovým

topením; provoz

v soustavách s podla-

hovým vytápěním je

však účinnější, vzhle-

dem k vyššímu top-

nému faktoru

• možnost ohřevu užit-

kové vody i při ven-

kovní teplotě 

-20°C na 60°C

• jednoduchá montáž

i při rekonstrukcích

WPL 13 

1116 x 1182 x 784

210

– 20 až +30

+60

R407C

+ 2

+ 35 + 50

8,0 7,7

2,5 3,0

3,3 2,6

16,8 16,5

WPL 18 

1116 x 1182 x 784

220

– 20 až +30

+60

R407C

+ 2

+ 35 + 50

11,6 11,2

3,4 4,4

3,4 2,5

20,4 20,0

WPL 23

1116 x 1182 x 784

225

– 20 až +30

+60

R407C

+ 2

+ 35 + 50

12,5 12

4,9 5,1

3,3 2,6

21,3 20,8

WPL 33

1116 x 1332 x 784

260

– 20 až +30

+60

R407C

+ 2

+ 35 + 50

20,1 18,8

6,1 8,1

3,3 2,3

28,9 27,6

Dodávají se v kompaktním

vnitřním nebo venkovním

provedení - pak je možno

výhodně využít bývalou

nebo plánovanou kotelnu

jinak. 

Veškeré díly jsou opatřeny

špičkovou povrchovou

úpravou, včetně pozinkování

již v základní dodávce,

takže odolávají nepřízní

počasí i po několik desítek

let.

Kompaktní vnitřní prove-
dení tepelného čerpadla

systému vzduch/voda 

WPL 13  vnitřní provedení

Technická data: Tepelná čerpadla vzduch/voda



Tepelná čerpadla země/

8

WPF - tepelné čerpadlo pro systémová řešení

Teplo ze země
a podzemní
vody je stálé,
spolehlivé
a zadarmo

Základní vlastnosti

• pět výkonů pro jedno

a dvougenerační domy

• možnost použití

v systémech voda/

voda nebo země/voda

• malé nároky na

prostor

• vestavěná ekvitermní

regulace WPMi

• oběhové čerpadlo

vytápění případně 

přípravy teplé vody

• 3-cestný ventil pro 

přípravu teplé vody

• stykač pro oběhové

čerpadlo zdroje

• vestavěný elektrokotel

o výkonu 8,8 kW

• možnost ohřevu 

užitkové vody 

v zásobníku SBB

• velmi tichý provoz

Tepelná čerpadla WPF jsou

ideálním přístrojem pro

náročnější aplikace.

Individuálně dle požadavku

objektu a zákazníka lze

doplněním o zvláštní příslu-

šenství jako jsou sady pro

připojení primárního okru-

hu systému země/voda

(vrty nebo plošné kolekto-

ry), akumulační zásobník,

zásobník teplé užitkové

vody, volit vhodnou konfi-

guraci soustavy.

Samo tepelné čerpadlo 

přitom obsahuje většinu

hlavních komponentů pro

zapojení do topné 

soustavy.

Jeho hlavními přednostmi

jsou vynikající výkonové

parametry, malé rozměry

a velice nízká hlučnost.

Kompaktní tepelné čerpadlo země/voda s půdními vrty

WPF 13
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voda

Teplo získáme ze země 

Technická data: Tepelná čerpadla země/voda

Typ

Rozměry V x Š x H (základní přístroj) mm

Hmotnost kg

Teplota zdroje energie země/voda 

Max. teplota výstupní vody °C

Použité chladivo

Užitné vlastnosti

Teplota vstupní strana °C

Teplota výstupní vody °C

Topný výkon kW

El. příkon kW

Výkonové číslo e

Maximální topný výkon zařízení kW

WPF 7

960 x 510 x 680 

130

-5 až 20°C

+ 15 až +60

R410A

±0

+ 35

7,8

1,8 

4,4

16,6

WPF 10

960 x 510 x 680 

140

-5 až 20°C

+ 15 až +60

R410A

±0

+ 35

9,9

2,2

4,5

18,7

WPF 13

960 x 510 x 680 

150

-5 až 20°C

+ 15 až +60

R410A

±0

+ 35

13,4

3,1

4,4

22,2

WPF 16

960 x 510 x 680 

160

-5 až 20°C

+ 15 až +60

R410A

±0

+ 35

16,1

3,6

5,1

24,9

WPF 5

960 x 510 x 680 

120

-5 až 20°C

+ 15 až +60

R410A

±0

+ 35

5,8

1,3

4,3

14,6

Teplo ze země můžeme 

získat v principu dvěma 

způsoby:

• ze zemních sond: vyvrtá-

me do země vrty o prů-

měru zhruba 130 mm,

zasuneme do nich speci-

ální tlakové plastové

hadice a naplníme teplo-

nosným médiem -

nemrznoucí ekologickou

směsí. Médium pak pře-

náší teplo ze země do

výparníku tepelného

čerpadla. Potřebná délka

bývá cca 180 m na

10 kW chladícího výko-

nu tepelného čerpadla

(tj. rozdílu mezi příko-

nem motoru a celkovým

topným výkonem)

• ze zemních kolektorů:

stejné hadice uložíme

vodorovně do hloubky

asi 1,5 m a 0,5 – 1 m

daleko od sebe.

Potřebná plocha bývá

cca 350 m2 na 10 kW

chladícího výkonu tepel-

ného čerpadla.

V každém případě musí

sondy nebo zemní kolekto-

ry navrhnout odborník, již

například proto, že o povo-

lení vrtat sondy je nutno

požádat příslušné instituce.

Teplo ze země má ovšem

významnou  přednost: jeho

množství, které nám může

země dát, se v průběhu roku

nemění a dosáhneme tak

vyššího topného faktoru.

*údaje v závorce jsou pro systém voda/voda

Kompaktní tepelné čerpadlo země/voda s plošným kolektorem
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Pro vyšší výkony: Modulární varianta WPF..M

Pro systém země/voda 

Modulární varianty

Systém tepelných čerpadel

řady WPF..M je velmi pružný

a široký. Kromě 4 velikostí

základního přístroje jsou

k dispozici i 3 velikosti 

zjednodušených přístrojů

řady WPF..M. Jsou určeny

jak k samostatnému 

provozu, tak zejména

k provozu v kaskádách.

Vysoce sofistikovaný řídící

systém regulátoru WPM II

může optimálně řídit 

kaskády až 6 tepelných 

čerpadel, tj. zajistit tepelný

výkon přes 100 kW.

Použitelnost čerpadel

WPF..M se tak rozšiřuje 

na domy s více byty, 

bazény a lázně, školy, 

hotely a další objekty.

Pro velké objekty

Technická data: Modulární varianty WPF 10/13/16 M

Typ

Rozměry V x Š x H (základní přístroj) mm

Hmotnost kg

Teplota zdroje energie země/voda (voda/voda)

Max. teplota výstupní vody °C

Použité chladivo

Užitné vlastnosti

Teplota vstupní strana °C

Teplota výstupní vody °C

Topný výkon kW

El. příkon kW

Výkonové číslo e

WPF 10 M

960 x 510 x 680 

110

-5 až 20°C (+7 až 20°C)

+ 15 až +60

R410A

Země/Voda

± 0

+ 35 

9,9

2,2

4,5

WPF 13 M

960 x 510 x 680 

120

-5 až 20°C (+7 až 20°C)

+ 15 až +60

R410A

Země/Voda

± 0

+ 35 

13,4

3,1

4,4

WPF 16 M

960 x 510 x 680 

125

-5 až 20°C (+7 až 20°C)

+ 15 až +60

R410A

Země/Voda

± 0

+ 35 

16,3

3,5

4,7
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Kaskáda 2 tepelných čerpadel WPF..SET

Pro domy s velkou tepel-

nou ztrátou nabízíme

modulární sestavy.

Rozmanité kombinace

umožňují výběr jemně

dělených výkonů kaskád.

Tak je i v přechodném

období možno přesně při-

řadit výkon kaskády tepel-

né ztrátě a dosahovat stá-

lého vysokého topného

faktoru.

Díky jednotnému kon-

strukčnímu uspořádání

řady WPF ..M nejsou kom-

binace žádný problém.

Provedení WPF..SET obsa-

huje 2 tepelná čerpadla

(např. WPF 20 SET = 2 x

WPF10 M), propojovací

potrubí, 2 oběhová 

čerpadla, 2 pojistné ventily

a regulaci WPMWII.

Základní vlastnosti

• 3 základní přístroje

umožňují 5 sestav se

shodným připojením

• vhodné pro provoz

voda a země/voda 

• široká paleta topných

výkonů do 35 kW pro

provoz země/voda

Modulační sestava WPF..SET

Typ WPF 20 SET WPF 23 SET WPF 26 SET WPF 29 SET WPF 32 SET

Rozměry V x Š x H (základní přístroj)mm 960 x 510 x 680 960 x 510 x 680 960 x 510 x 680 960 x 510 x 680 960 x 510 x 680

Rozměry V x Š x H (sestava) mm 960 x 1240 x 680 960 x 1240 x 680 960 x 1240 x 680 960 x 1240 x 680 960 x 1240 x 680

Hmotnost ca.kg 110 (x 2) 110 + 120 120 (x2) 125 + 130 125 (x 2)

Teplota zdroje energie země/voda (voda/voda) °C -5 až 20 (+ 7 až 20) -5 až 20 (+7 až 20) -5 až 20 (+7 až 20) -5 až 20 (+7 až 20) -5 až 20 (+7 až 20)

Max. teplota výstupní vody °C + 15 až + 60 + 15 až + 60 + 15 až + 60 + 15 až + 60 + 15 až + 60

Použité chladivo R410A R410A R410A R410A R410A

Užitné vlastnosti Země/Voda Země/Voda Země/Voda Země/Voda Země/Voda

Teplota vstupní strana °C ± 0 ± 0 ± 0 ± 0 ± 0

Teplota výstupní vody °C +35 +35 +35 +35 +35

Topný výkon kW 19,8 23,3 26,8 29,7 32,6

El. příkon kW 4,4 5,3 6,2 6,6 7,0

Výkonové číslo e 4,5 4,4 4,4 4,5 4,7

Technická data: Kaskády tepelných čerpadel WPF
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WPC, WPC cool - kompaktní tepelné čerpadlo země/voda 
s vestavěným zásobníkem pro přípravu teplé vody

Základní vlastnosti

• čtyři výkony pro jedno-

a dvougenerační domy

• možnost použití

v systému země / voda

• malé nároky na 

prostor

• vestavěná ekvitermní

regulace WPMi

• oběhové čerpadlo 

primárního okruhu

• oběhové čerpadlo

vytápění případně 

přípravy teplé vody

• 3-cestný ventil pro 

přípravu teplé vody

• vestavěný elektrokotel

o výkonu 8,8 kW 

• vestavěné filtry 

primární i sekundární

strany

• vestavěný zásobník

teplé vody 175 l

• součástí dodávky jsou

i pružné připojovací

tlakové hadice

• promyšlené 

a vyzkoušené 

transportní řešení

• WPC cool obsahuje 

navíc funkci

pasivního chlazení

Tento přístroj je kombinací

osvědčené techniky tepel-

ného čerpadla WPF s vesta-

věným kvalitním zásobní-

kovým ohřívačem vody 

- v rozměrově úsporném,

tichém a vzhledově 

atraktivním provedení.

V přístroji je oproti prove-

dení WPF vestavěno pri-

mární oběhové čerpadlo

a 2 filtry (primární a topná

strana). Ve spodní části pří-

stroje je umístěn 200 l

zásobníkový ohřívač vody

s vestavěným velkoplošným

trubkovým velkoplošným

výměníkem.

Maximální teplotou topné

vody až 60°C toto řešení

umožňuje rychlý a plynulý

ohřev vody až na teplotu

cca.53°C. Ohřev na vyšší

teplotu až 60°C je možný

pomocí vestavěného 

bivalentního zdroje 

(elektrokotel 8,8 kW).

U nejvýkonnějšího typu

WPC 13 tak trvá ohřev

vody tepelným čerpadlem

z 15 na 50°C přibližně 45

minut.

Objem nádrže poskytuje

vysoké množství smísené

Kompaktní tepelné čer
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Typ WPC 5/WPC 5 cool WPC 7/WPC 7 cool WPC 10/WPC 10 cool WPC 13/WPC 13 cool

Rozměry Š x V x H (základní přístroj) mm 2100 x 600 x 650 2100 x 600 x 650 2100 x 600 x 650 2100 x 600 x 650

Hmotnost kg 275 285 295 305

Teplota zdroje energie -5 až 20°C -5 až 20°C -5 až 20°C -5 až 20°C

Teplota výstupní vody °C +15 až +60 +15 až +60 +15 až +60 +15 až +60

Zásobník teplé vody l 162 162 162 162

Použité chladivo R410A R410A R410A R410A

Užitné vlastnosti

Teplota vstupní strana °C ±0 ±0 ±0 ±0

Teplota výstupní vody °C +35 +35 +35 +35

Topný výkon kW 5,8 7,8 9,9 13,4

Chladící výkon WPC cool* kW 3,8 5,2 6,0 8,5

El. příkon kW 1,3 1,8 2,2 3,1

Výkonové číslo e 4,3 4,4 4,5 4,4

Maximální topný výkon zařízení kW 14,6 16,6 18,7 22,2

* při jmen. průtoku 15 °C výstupní nemrznoucí směsi, 23 °C vratná teplota chladící okruh

Technická data: Tepelná čerpadla země/voda WPC a WPC cool

padlo země/voda

vody. Ocelová nádrž 

s vnitřním emailovým 

povrchem je opatřena 

ekologicky nezávadnou

tepelnou izolací z pěnové-

ho polyuretanu s velmi 

nízkými tepelnými ztrátami.

Skříň přístroje je opatřena

kvalitním krytem s vestavě-

nou protihlukovou 

a tepelnou izolací. 

Montáž je díky shora 

přístupným hydraulickým

přípojkám, sériově zakon-

čeným tlumiči chvění 

(tlakové hadice) rychlá 

a snadná.

Tepelné čerpadlo nevyža-

duje žádnou údržbu

a montáž a servis jsou

usnadněny snadným přístu-

pem ke všem součástkám

z čelní strany. Díky tomu

není při umístění přístroje

nutný volný prostor z boč-

ních stran ani zezadu, 

což snižuje nezbytnou

zastavěnou plochu na 

pouhých 0,39 m2.

WPC cool

Tento přístroj je modifikací

tepelného čerpadla WPC

a obsahuje navíc výměník

a 3-cestný přepínací ventil.

WPC cool tak umožňuje

kromě vytápění a přípravy

vody i funkci pasivní chlazení.

Podmínkou je však kombi-

nace s plošným topným

systémem přizpůsobeným

pro funkci chlazení a tope-

ní (při současném použití

přídavné regulace FEK, 

hlídající rosný bod) nebo

s fancoil jednotkami.

p p p

oběhové 
čerpadlo 
zdroje

oběhové 
čerpadlo
vytápění a TUV

vana 
kondenzátu

zásobník 
TUV

3-cestný přepínací 
ventil (vytápění 
– příprava TUV)

elektrické 
topné těleso

kompresor 
Scroll

expanzní 
ventil

tepelný 
výměník

kontrolní 
příruba
s anodou

nastavitelné
nožičky

WPC
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Regulace tepelného čerpadla WPM II a bazénový modul MSM

Funkce v přehledu

Dálkové ovládání FE 7

• Řízení 2 topných okruhů

a přípravy teplé užitkové

vody

• Spínání druhého tepelné-

ho zdroje pro teplou užit-

kovou vodu a vytápění

• Pomocí 3-vodičové dato-

vé sběrnice rychlá instala-

ce a rozšíření systému

směšovacím modulem

MSM

• možnost připojení 9 čidel

teploty jako indikace

požadované / skutečné

hodnoty

• možnost zapojení 7 růz-

ných oběhových čerpadel

v závislosti na potřebě

• Zadávání mezí ochrany

před zamrznutím sousta-

vy a tepelného čerpadla

• Minimální rezerva chodu

hodin 10 hodin

• Automatické zapínání

čerpadel proti zablokování

• Uložený seznam chyb

s přesnou indikací chybo-

vého kódu s datem

a časem na displeji

• Rychlá a přesná diagnóza

chyb pomocí analýzy

soustavy včetně kontroly

teploty tepelného čer-

padla a periférie bez pou-

žití přídavného přístroje.   

• Nastavení hodinových

programů pro všechny

vytápěcí okruhy a okruhy

TUV

• Integrovaný solární dife-

renční regulátor nebo

měření množství tepla

• Rozhraní RS 232 pro

nastavení a kontrolu

pomocí PC

S použitím dálkového

ovládání FE 7 je možno

změnit požadovanou 

teplotu místnosti pro

topný okruh 1 nebo pro

topný okruh 2 o   5 °C

a provozní režim (progra-

mový, trvale denní nebo

trvale útlumový).

Na hospodárnost provozu

má zásadní vliv regulace

zařízení. Regulace 

tepelného čerpadla WPM II

splňuje nejčastější požadav-

ky na řízení soustavy

s tepelným čerpadlem.

Přístroj je sériově vestavěn

v tepelných čerpadlech

typu WPC a WPF. Pro 

typy WPF..M a WPL je

dodávána samostatně

v rozvaděčovém (WPMS II)

nebo nástěnném (WPMW

II) provedení. Přehledný 

displej s komunikací 

v češtině usnadňuje 

nastavení a provoz 

regulace.
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Akumulační zásobníky SBP 100, SBP 200 E, SBP 400 E, SBP 700 E, SBP 700 E SOL 

Pro většinu instalací tepelných

čerpadel jsou akumulační nádrže

SBP o objemech 100, 200 a 700

litrů vhodné, 

pro systém vzduch/voda dokonce

nezbytné (odmrazování výparní-

ku). Nádrže s kvalitní tepelnou

izolací omezují 

taktování tepelného čerpadla a

prodlužují tak jeho životnost.

Akumulační nádrže zároveň

pokrývají potřebu tepla 

v době blokování nízkého tarifu.

Krátce a stručně
• SBP 100,200, 400 a 700 s objemem

přizpůsobeným výkonům 

dodávaných tepelných čerpadel

• jednoduchá kombinace s jinými 

topnými systémy

• bezproblémový provoz 

u kombinovaných topných soustav

• SBP 700 E SOL vybavený 

trubkovým výměníkem 2 m2

nabízí optimální spojení se solárním

systémem určeným i pro podporu

vytápění

• certifikovaný dvouvrstvý email (sklo)

na vnitřním povrchu

Zásobníkové ohřívače vody SBB 150 WPF, SBB 300 WP, SBB 400 WP SOL

Vysoce kvalitní zásobníkové 

ohřívače vody typu SBB jsou 

plochou výměníků speciálně

určeny pro použití s tepelnými

čerpadly. Ocelové nádrže se 

speciálním vnitřním emailovým

povrchem jsou opatřeny 

ekologicky nezávadnou tepelnou

izolací s velmi nízkými tepelnými

ztrátami.

Krátce a stručně
• vhodné pro více odběrných míst

• velké množství teplé vody, krátká

doba ohřevu

• tepelné výměníky vhodné pro 

kombinaci s tepelnými čerpadly

• ekologicky nezávadná tepelná 

izolace

• velmi nízké tepelné ztráty

• jednoduchá instalace

• provedení SBB 400 WP SOL nabízí

díky výměníku o ploše 1,4 m2

optimální spojení se solárním 

systémem

• certifikovaný dvouvrstvý email

(sklo) na vnitřním povrchu



Příprava 
teplé vody

• přístroje na vařící
vodu

• průtokové ohřívače

• malé zásobníky vody

• závěsné zásobníky
vody

• stojaté zásobníky
vody

• armatury

• tepelná čerpadla
na přípravu TUV

Elektrické 
vytápění

• akumulační kamna

• regulace

• prostorové termo-
staty

• konvektory

• rychloohřívače

• infrazářiče

• protizámrazové
ochrany

• osoušeče rukou

Klimatizace

• mobilní klimatizace

• klimatizace systému
SPLIT

• klimatizace systému
MULTISPLIT

• klimatizační systém
HYDRIMA *

Ventilační 
jednotky

• ventilační bytové
jednotky pro jednu
místnost a centrální
jednotky s tepelným
výměníkem
vzduch/vzduch

• centrální ventilační
jednotky s tepelným
výměníkem
vzduch/vzduch příp.
tepelným čerpadlem

Solární zařízení

• ploché kolektory

• trubicové kolektory

• kompaktní instalační
skupiny

• zásobníky vody pro
solární systémy

Tepelná 
čerpadla

• tepelná čerpadla
vzduch/voda

• Tepelné čerpadla
země/voda 

• tepelná čerpadla
voda/voda

• regulace pro tepelná
čerpadla

• příslušenství tepel-
ných čerpadel

Centrální 
vytápění

• elektrické centrální
vytápění

• průtokové kotle

• výkonné průtokové
ohřívače

• regulace vytápění
příslušenství

* není běžně dodáváno pro Českou a Slovenskou republiku

* *

Roku 1924 založil Dr. Theodor Stiebel v Berlíně svůj první

závod na výrobu přístrojů pro elektrický ohřev vody a určil

filozofii firmy: Stát v čele technického vývoje a výrobní 

kvality v daném oboru. Důsledné naplňování stanoveného

cíle dokumentuje vlastnictví 47 mezinárodních patentů již

v roce 1945. Od počátku bylo cílem maximální využití

energie (první elektrický průtokový ohřívač, první elektrický

boiler s účinnou tepelnou izolací na světě). Jméno Stiebel

Eltron se od padesátých let stalo synonymem pro 

spolehlivou přípravu teplé užitkové vody. Firma dosáhla

dalšího rozmachu mimo jiné výrobou přístrojů na vařící

vodu do palubních kuchyněk dopravních letadel. Přibylo

i elektrické vytápění a další výbava pro technické zařízení

budov. Když se v sedmdesátých letech objevila první 

tepelná čerpadla použitelná v rodinných domech nesla

opět značku Stiebel Eltron. Od té doby technický rozvoj

značně pokročil a současně vystoupily do popředí 

požadavky ekologické. Tepelná čerpadla se stala tématem

dne a Stiebel Eltron je dnes jedním z nejvýznamnějších

dodavatelů na náročné evropské trhy. V roce 1991 založil

Stiebel Eltron dceřinou společnost v České a Slovenské

republice a nabízí zde širokou paletu produktů 

koncernového výrobního programu. K dobrému jménu

společnosti přispívá, mimo tradiční nejvyšší kvality výrobků,

i spolehlivé zázemí servisu a rozsah služeb. 

Stiebel Eltron spol. s r. o., K Hájům 946, 155 00 Praha 5, Česká republika
telefon: +420 2 5111 6111, +420 2 5111 6130, fax: +420 2 3551 2122 

e-mail:info@stiebel-eltron.cz, http://www.stiebel-eltron.cz, www.tepelna-cerpadla.cz

Stiebel Eltron, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, Slovenská republika
telefon: +421 2 5823 3252, telefon/fax: +421 2 5823 3256

e-mail: info@stiebel-eltron.sk

Váš nejbližší prodejce:


