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PomPy ciePła solanka/woda do domów

HPG-i 08 ds Premium
Jest to inwertertowa, gruntowa pompa ciepła  
z wysoką temperaturą zasilania 75°C przez cały 
rok, co pozwala wytwarzać dużą ilość wody zmie-
szanej i zapewniając jednocześnie wysoki kom-
fort cieplny. 
Jest dostępna w pięciu wielkościach mocy: 4,5; 
6,5; 8; 12 lub 15 kw. 
Funkcja chłodzenia pasywnego jest opcjonalna. 
Każdy model ma zintegrowany zbiornik ciepłej 
wody o pojemności 180 litrów.
Do korzystnego bilansu inwerterowych pomp cie-
pła solanka/woda przyczynia się również zasto-

sowanie przyjaznego środowisku i bezpiecznego  
czynnika chłodniczego, jakim jest R454C. 
Pompa HPG-I DS Premium wyróżnia się ponadto 
podczas pracy szczególnie niską emisją hałasu.
Co ważne dzięki kompaktowej budowie zapew-
nia oszczędność miejsca w punkcie montażu.

HPG-i 08 cs Premium
To kolejna pompa ciepła z rodziny HPG-I 08 Pre-
mium, ale bez wbudowanego zbiornika c.w.u. 
Przygotowanie ciepłej wody może odbywać się 
w zbiorniku zewnętrznym podłączonym do pom-
py ciepła. 
HPG-I CS Premium przeznaczona jest do montażu 
wewnętrznego, a dzięki pięciu wartościom mocy 

STIEBEL ELTRON z nowym rokiem postawił jeszcze bardziej na 
umocnienie swojej pozycji w segmencie pomp ciepła, wprowadzając 
do oferty kolejne urządzenia: inwerterowe, gruntowe pompy 
ciepła do domów jednorodzinnych oraz powietrzne pompy ciepła 
dużej mocy do zastosowań komercyjnych. Będą one sukcesywnie 
promowane i wdrażane na rynek. Dodatkowo nowością jest też 
system EASYTRON Connect regulujący pracę układów grzewczych 
także tych właśnie z pompami ciepła.

Stiebel eltron – nowości 2021 w pompach ciepła
Krótki przegląd nowych urządzeń

HPG-I 08 CS Premium

HPG-I 08 DS Premium
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easyTRon connecT

System EASYTRON Connect reguluje układy 
grzewcze w poszczególnych pomieszczeniach. 
Może zostać połączony przez ISG web z pompą 
ciepła lub pracować niezależnie. Jeśli system jest 
połączony z pompą ciepła, może regulować tem-
peraturę w poszczególnych pomieszczeniach wg 
zapotrzebowania.
•		 System	może	optymalizować	krzywe	grzewcze	

pompy ciepła dla powiązanych obiegów grzewczych.
•		 System	może	otwierać	wszystkie	obiegi	grzew-
cze w celu rozmrażania pompy ciepła.
•		 System	umożliwia	wyznaczenie	pomieszczeń,	
które będą chłodzone przez pompę ciepła.
•		 System	może	współpracować	z	ogrzewaniem	
z grzejnikami ściennymi lub z ogrzewaniem pod-
łogowym.

więcej o nowościach: kliknij

(4,5; 6,5; 8; 12 i 15 kw) znakomicie nadaje się 
zarówno do nowych, jak i modernizowanych 
budynków. Technologia inwerterowa zawsze do-
starcza taką ilość mocy grzewczej, która jest po-
trzebna w danym momencie. Pozwala to uzyskać 
maksymalną wydajność przez cały rok, co przy-
czynia się nie tylko do oszczędności, ale także po-
zwala zachować optymalny klimat we własnym 
domu. Ta pompa ciepła także pracuje z wysoką 
temperaturą zasilania do 75°C i tu także funkcja 
chłodzenia pasywnego jest opcjonalna. 

PowieTRzne PomPy do dużycH obiekTów

Pompa ciepła wPl-s 18/25 Hk 400 Premium
Rewersyjna pompa ciepła, przeznaczona do ogrze-
wania i aktywnego chłodzenia w dużych komplek-
sach mieszkaniowych oraz obiektach handlowych  
i przemysłowych. Ze względu na wysoką wydajność 
i możliwość kaskadowania wPL-S Premium nadaje 
się nie tylko do dużych mocy grzewczych przy wy-
sokich wartościach temperatury zasilania, ale może 
być również precyzyjnie dostosowana do danego 
zapotrzebowania na ciepło. Konstrukcja jednostki 
dzielonej – parownik do instalacji zewnętrznej, mo-
duł chłodzący do instalacji wewnętrznej – gwaran-
tuje minimalną emisję hałasu na zewnątrz.
Podstawowe parametry modelu:
•	moc	grzewcza	przy	P-7/W35	(EN	14511)	–	18,9	kW;
•	poziom	mocy	akustycznej	przy	montażu	we-
wnątrz (EN 12102) – 56 dB(A);
•	poziom	mocy	akustycznej	przy	montażu	na	ze-
wnątrz (EN 12102) – 62 dB(A).

Pompa ciepła wPl-s 47 Hk 400 Premium
Rewersyjna pompa ciepła, przeznaczona do 
ogrzewania i aktywnego chłodzenia w dużych 
kompleksach mieszkaniowych oraz obiektach 
handlowych i przemysłowych. Konstrukcja zop-
tymalizowana do pracy w polskich warunkach 
klimatycznych: szeroki zakres temperatury pra-
cy od -22°C do 40°C. Cicha praca jednostki ze-
wnętrznej dzięki innowacyjnym wentylatorom 
EC oraz wydajnemu parownikowi. Pompa ma 
jedną sprężarkę i umożliwia rozbudowę kaska-
dową systemu do 8 urządzeń.
Podstawowe parametry modelu:
•	moc	grzewcza	przy	P-7/W35	(EN	14511)	–	47,3	kW;
•	poziom	mocy	akustycznej	przy	montażu	we-
wnątrz (EN 12102) – 60 dB(A);
•	poziom	mocy	akustycznej	przy	montażu	na	ze-
wnątrz (EN 12102) – 64 dB(A).

Stiebel Eltron-Polska Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa

tel. 22 609 20 30
www.stiebel-eltron.pl
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wPL-S 47 HK 400 Premium

wPL-S 18/25 HK 400 Premium
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