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  Szczególny nacisk na automatykę

Obudowa pompy ciepła wykonana jest  
z blachy stalowej cynkowanej ogniowo i jest 
lakierowana proszkowo na kolor biały. W czę-
ści frontowej urządzenia, w panelu wykona-
nym z aluminium, zabudowany jest dotykowy 
panel sterujący z czytelnym wyświetlaczem 
LCD, który umożliwia komunikację z wbudo-
waną w urządzenie nowoczesną automaty-
ką sterującą WPMi3. Automatyka umożliwia 

w pełni automatyczną regulację systemu za-
leżną od temperatury zewnętrznej oraz pełni 
funkcje zabezpieczające i diagnostyczne. 
Automatyka pompy ciepła steruje podgrze-
wem ciepłej wody użytkowej (w trzech stre-
fach czasowych obniżenia i podwyższenia 
temperatury dziennej i nocnej), pozwala na re-
gulację dwóch obiegów grzewczych: obie-
gu bezpośredniego (grzejnikowego) oraz obie-
gu z zaworem mieszającym, z przypisaniem 
oddzielnych krzywych grzewczych, oddzielnej 

Klasa Energetyczna A++/A+ dla W35/W55 

Pompa ciepła  
WPC solanka/woda  
z COP 5,02 potwierdzonym 
certyfikatem Q

  Artur Karczmarczyk

Pompa ciepła WPC 
04/05/07/10/13 (cool) to 
kompaktowa pompa ciepła typu 
solanka/woda z wbudowanym 
zasobnikiem ciepłej wody 
użytkowej o pojemności 
200 litrów, występująca w 5 
wariantach mocy (4,77; 5,82; 7,5; 
10,31; 13,21 kW dla S0/W35). 
Z uwagi na fakt, że zajmuje 
tylko 0,42 m² powierzchni 
pomieszczenia oraz na wysoki 
stopień integracji komponentów 

świetnie nadaje się do 
montażu w małych, ciasnych 
pomieszczeniach. Na uwagę 
zasługuję również wysokość 
urządzenia 1925 mm, co 
ułatwia transport, montaż  

i podłączenie do instalacji.

Manager Energii – system informujący o pracy 
pompy ciepła i zużyciu energii elektrycznej
Korzystając z najwyższych standardów 
konstrukcyjnych, pompy ciepła WPC 
zostały wyposażone w Managera Ener-
gii, czyli system zliczania energii (bez 
wbudowania przepływomierzy oraz 
dodatkowych zewnętrznych liczników 
energii elektrycznej). Automatyka pom-
py ciepła podaje informacje o energii 
przekazanej do systemu ogrzewania  
i c.w.u., podaje ilość zużytej energii przez 
sprężarkę i grzałkę elektryczną oraz po-
daje informacje o ich czasie pracy. 
Dane podawane są dla ostatniej doby, 
jak i sumarycznie od początku urucho-
mienia urządzenia, oddzielnie dla cie-
płej wody użytkowej, centralnego 
ogrzewania. Informacje te umożliwiają 
oszacowania średniego współczynnika 
COP dla c.w.u. i c.o. od początku uru-
chomienia pompy ciepła lub w danym 
dniu, kiedy odczytujemy wyniki.
Z automatyki pompy WPC możemy 
również odczytać takie dane, jak: tem-

peratura gorącego gazu oraz war-
tość wysokiego i niskiego ciśnienia, co 
umożliwia analizę pracy pomy ciepła 
bez konieczności ingerencji w układ 
termodynamiczny, co zabezpiecza 
przed niekontrolowaną utratą i w kon-
sekwencji niedoborem czynnika robo-
czego w układzie chłodniczym. 
Zapewnia to wysoki poziom obsługi ser-
wisowej bez konieczności podłączania 
do obiegu termodynamicznego specja-
listycznego sprzętu chłodniczego. Jest to 
możliwe, ponieważ pompy ciepła WPC 
firmy Stiebel Eltron mają wbudowane 
czujniki temperatury czynnika robocze-
go, przetworniki wysokiego i niskiego ci-
śnienia. Dodatkowo istnieje możliwość 
tworzenia, rejestracji i zapisu on-line pro-
tokołu parametrów obiegu termodyna-
micznego i stanów pracy pompy ciepła, 
co wpływa na wysoki poziom diagnosty-
ki i obsługi serwisowej, na co firma Stie-
bel Eltron zwraca szczególną uwagę.

* Niemcy, Austria, Szwajcaria, Francja       
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Zmiany w nowym modelu WPC

Obniżone króćce 
podłączeniowe 

Odpływ od zaworu 
bezpieczeństwa. 

 
 
Przejście kablowe. 
 
 
Wyjście cyrkulacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WPC nowe WPC stare 

 Wysokość 1925 mm 1975 mm 

Wysokość w 
pochyleniu 2020 mm 2100 mm 

1925 mm 

Obszar zastosowania. 
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› Maksymalna temperatura wody +60 oC przy temp. dolnego źródła 0 °C. 

nego źródła WILO Stratos PARA 25/1-…, elek-
troniczna pompa obiegowa górnego źródła 
WILO Yonos PARA 25/1-… służąca do łado-
wania zbiornika buforowego c.o. oraz zasob-
nika c.w.u., płyta podłączeń elektrycznych, 
moduł wielofunkcyjny MFG zawierający mię-
dzy innymi: 3-drogowy zawór przełączają-

cy c.o./c.w.u., zawór bezpieczeństwa, czujnik 
przepływu, odpowietrznik, czujniki tempe-
ratur i ciśnienia, listwę podłączeniowo czuj-
ników pomiarowych oraz wielostopniową 
grzałkę elektryczną o mocy maks. 8,8 kW 
umożliwiającą eksploatację pompy ciepła  
w systemie biwalentnym monoenergetycz-

temperatury dziennej i nocnej oraz programów 
ogrzewania tygodniowego. Dodatkowo dla 
zwiększenia poziomu regulacji i optymalizacji 
kosztów eksploatacyjnych automatyka WPMi3 
może współpracować z dodatkowym czujni-
kiem pomieszczeniowym FE7 lub automatyką 
FEK (niezbędną przy chłodzeniu powierzchnio-
wym) z pomiarem temperatury wilgotności po-
mieszczenia, które przyporządkowane są do 
odpowiednich obiegów grzewczych.

Ekstremalnie wysokie COP = 5,02!

Zastosowanie w pompach ciepła WPC naj-
nowszych sprężarek firmy Copeland Scrol 
typ ZH, nowych wymienników ciepła ze zop-
tymalizowaną powierzchnią wymiany cie-
pła oraz optymalny dobór najlepszych ma-
teriałów/komponentów i najnowocześniejsza 
technologia produkcji pozwoliły na uzyskanie 
najwyższych współczynników efektywności 
energetycznej na rynku COP = 5,02 (dla WPC 
10 i parametrów S0/W35 wg EN 14511). 

WPC w …dwóch częściach
 
Nowa konstrukcja pompy ciepła umożliwia od-
dzielenie górnej części od dolnej części zinte-
growanej z zasobnikiem ciepłej wody użytko-
wej. W górnej części, gdzie znajduje się układ 
termodynamiczny, automatyka, elektryczna  
listwa podłączeniowa oraz wbudowane  
w urządzenie elementy układów hydraulicznych.

Taki podział konstrukcji pozwala na zopty-
malizowanie i ułatwienie transportu pompy 
ciepła do miejsca docelowego montażu. 

W górnej części pompy ciepła, oprócz 
układu termodynamicznego zabudowane 
zostały: elektroniczna pompa obiegowa dol-

Współczynnik COP dla całego 
typoszeregu pomp ciepła WPC 
jest bardzo wysoki i waha się od 
najniższego 4,52 przez 4,79; 4,83; 
4,85 do 5,02!

Nowy regulator WPM 3i - nowa jednostka obsługująca z panelem dotykowym 
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Nowy regulator WPM 3i - nowa jednostka obsługująca  
z panelem dotykowym
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Regaty 
HVACR 2014 

nym, co pozwala na osiąganie wysokiej tem-
peratury ciepłej wody użytkowej i zapewnia 
ochronę przed legionellą. W wersji cool znaj-
duje się tam jeszcze wymiennik chłodzenia 
pasywnego z zaworem przełączającym.

W dolnej części pompy ciepła znajduje się 
zintegrowany, emaliowany zasobnik ciepłej 
wody użytkowej o pojemności 200 litrów. Za-

sobnik grzany jest w układzie bezpośrednim 
poprzez wbudowaną wewnątrz wężownicę, 
co znacznie skraca czas grzania oraz zwięk-
sza komfort użytkowania. Zasobnik c.w.u. wy-
posażono w króciec cyrkulacji ciepłej wody 
użytkowej. Należy pokreślić, że pompy cie-
pła WPC uzyskują temperaturę 60oC już przy 
temperaturze dolnego źródła 0oC, co jest 
bardzo ważne w kontekście uzyskania odpo-

wiedniej temperatury c.w.u. szczególnie w se-
zonie zimowym.

Zabezpieczenia i opcje dodatkowe

Urządzenie wyposażone jest fabrycznie w ele-
menty zabezpieczające obieg termodyna-
miczny (czujniki i presostaty wysokiego i niskiego 
ciśnienia), układ hydrauliczny (zawór bezpie-
czeństwa, zabezpieczenie przed zamarzaniem), 
instalację elektryczną zasilającą pompę ciepła 
(ogranicznik prądu rozruchowego). 
Chłodzenie pomieszczeń odbywa się poprzez 

przepływ czynnika z dolnego źródła przez do-
datkowy wymiennik ciepła, w którym cie-
pło jest odbierane z wody grzewczej i przeka-
zywane do chłodniejszego gruntu. Podczas 
chłodzenia pasywnego sprężarka pompy cie-
pła nie pracuje, co pozwala na uzyskanie wy-
sokiego współczynnika chłodzenia EER.  

Zmiany w nowym modelu WPC
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Stiebel Eltron-Polska Sp. z o.o. 
ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa
tel. 22 609 20 30, 
faks 22 609 20 29,
www.stiebel-eltron.pl

MFG (Grupa wielofunkcyjna): zawór 
2/3 drogowy, przełączający c.o./c.w.u.; 
przepływomierz – odczyt w regulatorze 
info; zawór bezpieczeństwa c.o.; 
odpowietrznik; czujniki temperatury, sensor 
ciśnienia – odczyt w regulatorze (info); 
dodatkowy czujnik temperatury powrotu.

Rozłączenie jednostki pompy ciepła od 
zasobnika

W pompach ciepła serii WPC...
cool dodatkowo wbudowany jest 
wymiennik płytowy chłodzenia 
pasywnego oraz zawór 3-drogowy 
do przełączania między 
ogrzewaniem a chłodzeniem. 

Regaty portalu www.hvacr.pl dla 
branży HVAC&R są organizowane  
po raz drugi. Organizator liczy, że  
w zawodach weźmie udział ponad  
10 załóg, reprezentujących firmy 
HVACR z całej Polski, a uczestniczyć 
w nich będzie około 100 osób.  
Impreza odbędzie się w weekend 6-7 
września 2014 r. na wodach jeziora 
Niegocin, w miejscu które sprawdzi-
ło się w poprzedniej edycji i właśnie 
dlatego w tym roku organizator rów-
nież zaprasza do nowego portu Eko-
marina w Giżycku na Mazurach  
(www.ekomarinagizycko.pl).
Żeglarze startujący w Regatach będą 
ścigali się na jachtach klasy Omega 
na jeziorze Niegocin po trasie wyzna-
czonej przez sędziów zawodów. Jachty 
będą losowo przydzielane załogom 
zgłoszonym do wyścigów. Jedna zało-
ga Omegi może liczyć 3 lub 4 osoby. 
Wyścigi zaplanowano na sobotę i nie-
dzielę. Sternikiem załogi reprezentują-
cej firmę z branży HVACR powinna być 
osoba zatrudniona w firmie zgłoszo-
nej do Regat lub w inny sposób z nią 
związana. Zgłoszenia są przyjmowane 
nieodpłatnie. Termin zgłoszeń: do dnia 
31.08.2014 r. Udział w Regatach jest 
odpłatny. Koszty uczestnictwa podane 
są w regulaminie imprezy.

Film o pompie WPC
Obejrzyj
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ftp://werbung:STE2012@s1.stiebel-eltron.pl/

	Przycisk 57: 
	Strona 1: Off
	Strona 2: 
	Strona 3: 

	Przycisk 101052: 


