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Přetiskování nebo kopírování tohoto podkladu nebo jeho části smí být 
prováděno pouze se svolením Stiebel Eltron spol. s r.o., Praha.

I přes velmi pečlivé zpracování nelze v tomto podkladu vyloučit chybné údaje.

Parametry přístrojů nebo údaje o vybavení, uvedené v  tomto podkladu, jsou 
nezávazné. Vlastnosti a  výbava produktů se díky trvalému vývoji mohou 
měnit a v  jednotlivostech odlišovat. O aktuálním stavu se informujte u svého 
odborného poradce.

Schémata a  vyobrazení slouží pouze jako příklady použití a  nelze je proto 
používat jako závazný podklad. Vyobrazení mohou obsahovat prvky, které 
nepatří do základní dodávky přístrojů. Výrobce si vyhrazuje právo na změny. 
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ÚVOD

Moderní tepelná čerpadla šetří energii 

a životní prostředí

Teplo je základní lidská potřeba. Mnoho 
lidí přemýšlí nejenom více ekonomicky, 
ale i  ekologicky. Při dnešním rozvoji 
výstavby rodinných domků, často v mís-
tech bez přípojky plynu a bez dostatečné 
velikosti elektrické přípojky, jsou tepelná 
čerpadla řešením obou výše uvedených 
požadavků. Náklady na vytápění je mož-
né samozřejmě snížit použitím tepelného 
čerpadla i ve stávajících zástavbách.

Pokud jde o  ekonomické hledisko, je 
z technických parametrů patrné, že např. 
tepelné čerpadlo systému země/voda 
typu WPF 7 (teplota nemrznoucí směsi 
0°C, teplota topné vody 50°C ) na 7,3 kWh 
vyrobené tepelné energie spotřebuje 
2,5 kWh elektrické energie. Rozdíl mezi 
vyrobenou a  spotřebovanou energií je 
energie, kterou dostáváme od  přírody 
zadarmo.

Historie výroby a prodeje

Největší německý výrobce přístro-
jů na  elektrický ohřev vody a  elek-
trické vytápění firma Stiebel Eltron 
vstoupila na  světový trh s  tepelný-
mi čerpadly již v  době ropné krize 
roku 1974, na  český trh pak počátkem 
80-tých let. V současnosti montáže tepel-
ných čerpadel pro fi rmu Stiebel Eltron 
s.r.o. provádí odborně vyškolené montáž-
ní fi rmy, které jsou schopny konečnému 
zákazníkovi nabídnout komplexní servis 
služeb spojených s instalací přístroje.

Podpora prodeje tepelných čerpadel

Pro fyzické osoby je možno při použití 
ekologického vytápění tepelným čerpa-
dlem získat státní podporu. Vyhlašováním 
podpůrných programů a  vyhodnocová-
ním žádostí se zabývá Státní fond život-
ního prostředí ČR (www.sfzp.cz). 

Velkým přínosem je též speciální tarif 
elektrorozvodných závodů, který umož-
ňuje odebírat domácnosti vytápěné 
tepelným čerpadlem 22 hodin denně 
levnější el.energii.

Montáž tepelných čerpadel

Montáž tepelných čerpadel provádějí 
autorizované montážní fi rmy nebo fi rmy 
vyškolené.

První uvedení tepelného čerpadla 
do provozu je v ceně tepelného čerpadla 
a  provádí ho fi rmy k  tomu oprávněné 
centrálním servisem.



5WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ

Význačnou roli ve  fungování TČ hraje 
chladivo, označované v následujícím jako 
pracovní médium. Má tu vlastnost, že se 
i  při nejnižších (venkovních) teplotách 
odpařuje. Přivede-li se venkovní vzduch 
nebo voda k výměníku tepla (výparníku), 
ve  kterém cirkuluje pracovní médium, 
odejme takovémuto zdroji tepla potřeb-
né výparné teplo a přejde z kapalného 
do  plynného stavu. Zdroj tepla se tím 
o  několik stupňů ochladí. Kompresor 
toto plynné pracovní médium nasaje 
a  stlačí. Tím že se zvětší jeho tlak, 
stoupne také jeho teplota - pracovní 
médium je tedy „přečerpáno“ na  vyšší 
teplotní úroveň. K tomu je zapotřebí vy-
naložit elektrickou (nebo jinou) energii. 
Ta však nepředstavuje energii ztrace-
nou, ale zvyšuje energetický (tepelný) 
potenciál pracovního média, které se 
dále dostává do  kondenzátoru, jak je 
znázorněno na  obrázku. Tam pracovní 
médium odevzdá své celkové teplo, které 
uvedeným způsobem získalo, resp. je 
mu odňato nějakou teplonosnou látkou, 
např. vodou pro teplovodní vytápění. Tím 
dojde ke zkapalnění pracovního média, 
v expanzním ventilu se seškrtí na původní 
nízký tlak a oběh se opakuje. 

Topný faktor tepelného čerpadla 

Topný faktor je dán poměrem topného 
výkonu a elektrického příkonu TČ: 

Udává, kolikrát větší je získaný topný 
výkon (získaná energie) proti vynalo-
ženému příkonu (vynaložené energii). 
Topný faktor závisí na teplotě zdroje tepla 
a na teplotě, při které je teplo vyprodu-
kováno (a spotřebováváno). Čím vyšší je 
teplota zdroje tepla a čím nižší je teplota, 
při které se teplo spotřebovává, tím větší 
je topný faktor. Vztahuje se vždy jako mo-
mentální hodnota na určitý provozní stav. 

PRINCIP FUNKCE TEPELNÉHO ČERPADLA
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SPRÁVNÉ TČ PRO KAŽDÝ PŘÍPAD POUŽITÍ

  Při použití TČ voda/voda musí být 
k  dispozici spodní voda v  dostateč-
ném množství a ve vyhovující kvalitě, 
s ohledem na hospodárnou hloubku. 

 Pro použití TČ země/voda s plošným 
kolektorem je zapotřebí mít použitel-
ný, nezastavěný pozemek. Ten by měl 
být nejméně 2 - 3 krát tak veliký jako 
vytápěná obytná plocha. 

Firma Stiebel Eltron pomáhá 

už předem

Přehled, který může pomoci, podává 
obrázek. Základem každého technického 
plánování je analýza, postihující zde jak 
stavebně technická hlediska, tak specifi ka 
z hlediska vytápění. Např. u nových staveb 
mohou být principiálně využity všechny 
zdroje tepla, tj. vzduch, spodní voda nebo 
zařízení absorbující energii. Který zdroj je 
pro ten který případ vhodný, lze posoudit 
podle následujících kritérií:

 Použití TČ vzduch/voda je možné 
všude, vzduch jako zdroj tepla je 
všude k dispozici. 

 Možnost použití systému země/voda 
se zemními sondami musí posoudit 
odborná geologická fi rma.

 Větší topné výkony lze realizovat sdru-
žením více TČ. Elektrické a hydraulické 
propojení TČ země/voda resp. voda/
voda se bez problémů uskuteční po-
mocí odpovídajícího příslušenství. 

Ústřední vytápění

specifická tepelná ztráta 50 W 
/ m2 obytné plochy nízkote-
plotní, max. tepl. topné vody 
TČ je +60°C (ideální 35°C)

Zdroj tepla je spodní voda

rozhodnutí podle kvality 
studny

Provozní způsob

monovalentní

Stanovení vel. TČ podle m2 
vytáp. obytné plochy

do 120 m2 WPW 7
do 180 m² WPW 10
do 220 m² WPW 13
do 300 m² WPW 18
do 420 m² WPW 22 M
do 440 m² WPW 26 SET
do 520 m² WPW 31 SET
do 600 m² WPW 36 SET
do 720 m² WPW 40 SET
do 840 m² WPW 44 SET

Provozní způsob

monovalentní

Stanovení vel. TČ podle m2 
vytáp. obytné plochy

do 100 m² WPF/WPC 5
do 140 m² WPF/WPC 7
do 180 m² WPF/WPC 10
do 240 m² WPF/WPC 13
do 320 m² WPF 16
do 360 m² WPF 20 SET
do 420 m² WPF 23 SET
do 480 m² WPF 26  SET
do 540 m² WPF 29  SET
do 600 m² WPF 32  SET
do 380 m² WPF 20
do 500 m² WPF 27
do 800 m² WPF 40
do 950 m² WPF 52

do 1100 m² WPF 66

Provozní způsob

monoenergetický bivalentní 
bod při venkovní teplotě -5°C

Stanovení vel. TČ podle m2 
vytáp. obytné plochy

do 160 m2 WPF/C 5
do 200 m² WPF/C 7
do 280 m² WPF/C 10
do 340 m² WPF/C 13
do 420 m² WPF 16
do 520 m² WPF 20 SET
do 640 m² WPF 23 SET
do 700 m² WPF 26 SET
do 760 m² WPF 29 SET
do 840 m² WPF 32  SET
do 600 m² WPF 20
do 760 m² WPF 27

do 1200 m² WPF 40
do 1560 m² WPF 52
do 1880 m² WPF 66

Provozní způsob

monoenergetický, bivalentní 
bod při venkovní teplotě -5°C

Stanovení vel. TČ podle m2 
vytáp. obytné plochy

do 120 m² WPL 10
do 180 m² WPL 13
do 220 m² WPL 18
do 300 m² WPL 23

do 360 m² WPL 33

Provozní způsob

bivalentní, bivalentní bod při 
venkovní teplotě 0°C

Stanovení vel. TČ podle m2 
vytáp. obytné plochy

do 160 m2 WPL 10
do 210 m² WPL 13
do 300 m² WPL 18
do 350 m² WPL 23

do 480 m² WPL 33

Zdroj tepla je zařízení 
absorb. energii

ploché kolektory, 
zemní sondy

Zdroj tepla je vzduch

je všude k dispozici
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MOŽNÁ ŘEŠENÍ INSTALACE

Zásadní připomínky

Všechna kompaktní TČ firmy Stiebel 
Eltron mohou být instalována ve  všech 
nových i stávajících systémech vytápění. 
V  mnoha případech je možný mono-
valentní provoz, takže také i  vzhledem 
k  několika málo extrémně chladným 
dnům může být upuštěno od  přídav-
ného konvenčního topného zařízení, 
a s tím spojených investičních nákladů. Při 
rozhodnutí o možném použití TČ musí být 
zohledněno o jaký systém vytápění se jed-
ná, zejména s jakou teplotou topné vody 
pracuje. 

V  zásadě mohou být TČ zapojena jak 
v systému nízkoteplotního vytápění, tak 
v  konvenčním systému (s  radiátory). 
U nových staveb by se mělo počítat s níz-
koteplotním vytápěním s teplotou topné 
vody max. 55°C. Také stávající zařízení 
s  konvenčními způsoby rozvodu tepla 
a s konvenčním způsobem předávání tep-
la se dají zpravidla kombinovat s TČ, bez 
toho, že by byly nutné změny na systému. 

Často jsou taková vytápění dimenzována 
na  teplotu topné vody +90°C. Větši-
nou jsou však předimenzována, takže 
za předpokladu dodatečného zaizolování 
domu nebo budovy je ve většině případů 
nižší teplota topné vody dostačující. TČ 
jenom nevytápějí, nýbrž poskytují také 
hospodárně teplou vodu. Se všemi TČ 
na  vytápění od fi rmy Stiebel Eltron lze 
také navíc získávat teplou užitkovou 
vodu, např. připojením deskového vý-
měníku tepla WT (10, 20, resp. 30 kW) 
a zásobníku teplé vody typové řady SHW 
nebo pomocí speciálního zásobníku 
s  velkoplošným trubkovým výměníkem. 
Přepínání mezi vytápěním a  přípravou 
teplé vody obstarává automaticky regu-
lace WPM.  

Řešení s přesným přizpůsobením zaří-

zení pro každý případ použití 

Firma Stiebel Eltron vyrábí již po mnoho 
let TČ pro všechny možné případy použití. 
K  tomu patří rozsáhlý program dalších 
zařízení, např. akumulačních zásobníků 
teplé vody, tlakových hadic a regulačních 
zařízení. Tím je umožněna jednoduchá 
montáž a  cenově příznivá instalace. 
V následujícím jsou uvedeny dva podněty 
pro instalaci TČ. Jiné způsoby uspořádání 
jsou však také možné. 

Příklad technického plánování  č. 1. 

TČ voda/voda, provozní způsob: mono-

valentní. 

Monovalentní způsob je možný jen s níz-
koteplotním vytápěním (max. teplota 
topné vody je +60°C). Při měrné spotřebě 
tepla dané 50 W/m2 pro dimenzování vy-
tápěcího zařízení dostaneme příslušnou 
velikost TČ pomocí obrázku na předchozí 
straně, kde se vyhledá vhodné TČ. 

Připomínky

  Ve stadiu technického plánování by 
už mělo dojít k rozboru vody.

 Pro plánování jsou důležité dva 
aspekty analýzy: volný chlór 
a chloridy.

  Zařízení s TČ podléhají předpisům 
vodohospodářských úřadů a je třeba, 
aby vyhovovala místním úřadům.

  Je-li k dispozici spodní voda 
v dostatečném množství 
a ve vyhovující kvalitě, může se 
instalace uskutečnit.

 

Příklad technického plánování č. 2. 

TČ vzduch/voda bez přídavného kotle 

na vytápění 

Zde jde o monoenergetické TČ vzduch/
voda typu WPL fi rmy Stiebel Eltron. Jak 
už název napovídá, topný systém využívá 
pouze jeden druh energie. Takovéto TČ 
pracuje do  teploty venkovního vzduchu 
až -20°C. Pod bodem bivalence se voda 
přihřívá pomocí do zařízení integrované-
ho elektrokotle. 

Firma Stiebel Eltron nabízí TČ vzduch/
voda v různých provedeních, o  topném 
výkonu 10 až 30 kW. To stačí k vytápění 
od malých až po velké domy s obytnou 
plochou cca 500 m2. 

Připomínky

  V kterémkoliv období a v které koliv 
době musí být zabezpečen přívod 
vzduchu (k výparníku) a jeho výstup 
- bez jakýchkoliv zábran. 

  Musí být zabezpečeno, že mezi vstu-
pem a výstupem vzduchu nemůže 
dojít k nějakému propojení, což by 
představovalo tepelný zkrat. 

  Proud vzduchu má být, pokud je to 
možné, souhlasný s nejčastějším 
směrem větru. Při instalaci uvnitř je 
účelné rohové uspořádání. Vzdu-
chové kanály mají být přímé a co 
nejkratší. 

  Při venkovní instalaci je třeba, aby 
vzdálenost TČ od domu byla vzhle-
dem ke spojovacímu potrubí co 
nejmenší (nutné je však dodržet mi-
nimální odstupy). 

  Místo instalace je třeba zvolit takové, 
aby i přes nízkou hladinu hluku se 
nemohlo projevit vůbec žádné rušení. 

  Funkcí takovéhoto TČ je dáno, že 
na výparníku vzniká kondenzát a ten 
se musí vhodným způsobem odvádět 
- při instalaci uvnitř do odtoku, příp. 
pomocí čerpadla na kondenzát. 
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KOMPAKTNÍ TČ VZDUCH/VODA

Snadná projekce i montáž 

Při použití tepelných čerpadel vzduch/
voda WPL firmy Stiebel Eltron jsou 
technické plánování a  instalace zcela 
bezproblémové. Tepelná čerpadla mohou 
být zapojena ve  vratné větvi každého 
existujícího teplovodního vytápěcího 
zařízení. Bez přestavby a změn na stáva-
jícím zařízení. Jednoduchým způsobem 
lze takto modernizovat systém vytápění 
na  bivalentní s  tepelným čerpadlem. 
Praktickým kompaktním uspořádáním 
se tak všechny části zařízení  a bezpeč-
nostní prvky soustřeďují v  jedné skříni. 
Tím se zmenšuje potřebný prostor a šetří 
drahocenná plocha. 

Maximální využití při provozování 

monoenergetickém 

Jde o takový způsob uspořádání a pro-
vozování monoenergetického TČ vzduch/
voda, kdy vytápěcí systém v  domě již 
nepotřebuje žádný jiný energetický 
zdroj. TČ vzduch/voda využívá venkovní 
vzduch jako zdroj tepla až do venkovních 
teplot -20°C. Při teplotách pod bodem 
bivalence (mezi -5°C a -20° C) se podle 
potřeby připíná vestavěný elektrokotel. 
Tepelná čerpadla tak stačí pro vytápění  
malých domů až domů o obytné ploše 
cca 500 m2. Tím, že není nutno použít 
další zdroj vytápění (externí kotel), jsou 
příznivé také pořizovací náklady. Ať už 
jsou TČ WPL nainstalována v domě nebo 
venku, dík svému kompaktnímu uspořá-
dání vyžadují jen málo místa, přičemž se 
snadno instalují. 

Regulace „na míru“ 

Obsluha a regulace typů WPL se děje po-
mocí odděleného regulačního zařízení, 
které má být přednostně umístěno blízko 
TČ. Tato TČ jsou v provozu sotva slyšitelná. 
Nákladná protihluková opatření udržují 
hladinu hluku výjimečně nízko. Firma 
Stiebel Eltron klade velký důraz na kvalitu 
až do posledního detailu.
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TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA WPL 10 
POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

Krátce a stručně

 pro plně automatický ohřev topné 
vody až na 60 °C

 vhodné pro podlahová 
a radiátorová topení, nejlépe 
pro nízkoteplotní topení (lepší 
výkonová čísla)

 odnímá energii venkovního 
vzduchu, dokonce i při venkovní 
teplotě -20°C

 obsahuje všechna bezpečnostně 
technická zařízení i všechny 
součásti nutné pro provoz

 obsluha a regulace regulátorem 
WPM II (nutné příslušenství)

 chráněno proti korozi; vnější 
díly opláštění jsou zhotoveny 
z žárově pozinkovaného ocelového 
plechu a dodatečně nastříkané 
vypalovacím lakem, vnitřní 
vzduchové potrubí je z hliníkového 
plechu

 kompaktní konstrukce, jejímž 
důsledkem jsou nízké nároky 
na místo jak při umístění uvnitř, 
tak i při umístění venku

 vestavěný elektrokotel 
s kaskádovým spínáním výkonu 
2,6/6,2/ 8,8 kW

Princip funkcePopis přístroje

Vysoká fl exibilita s  malým nárokem 
na místo ve volitelném vnitřním nebo 
venkovním provedení. Vnější díly 
opláštění jsou zhotoveny z  žárově 
pozinkovaného plechu a  opatřeny 
vypalovacím perlově bílým lakem. Pro 
monoenergetický provoz a pro dohřev 
teplé užitkové vody je sériově vestavěn 
elektrokotel. Odtávání výparníku je 
řešeno reverzibilním chodem. 
Tepelným čerpadlem v klidovém stavu 
může protékat voda o teplotě do 75°C.
Přístroj je sériově vybaven všemi 
bezpečnostními prvky jako nízkotla-
kým a  vysokotlakým presostatem, 
protizámrazovou ochranou a nutným 
omezovačem rozběhového proudu. 
Tepelné čerpadlo pracuje s ekologic-
ky nezávadným chladivem R 407 C. 
Propojení TČ a regulace je provedeno 
BUS-sběrnicí.

Pomocí tepelného výměníku na  stra-
ně vzduchu (výparníku) je venkovní-
mu vzduchu v rozmezí teplot od 30°C 
do -20°C odnímáno teplo. V důsledku 
přidání elektrické energie (kompre-
sor) se topná voda v tepelném výmě-
níku na  straně vody (kondenzátoru) 
ohřívá podle nastavení regulace na + 
15°C až + 60°C. Při teplotě vzduchu 
nižší než cca + 7°C se vzdušná vlhkost 
sráží v podobě jinovatky na lamelách 
výparníku. Takto vytvořená ledová 
vrstva se automaticky odmrazí a voda, 
která přitom vznikne, je zachycena 
ve  vaně pro sběr kondenzátu a  ha-
dicí odvedena pryč. Aby však proces 
odmrazování mohl proběhnout, vypne 
se ventilátor a  je zapnut reverzibilní 
chod. Energie potřebná pro odtávání 
je získávána z topné soustavy. 
Pro zajištění dostatečného množství 
tepla pro odtávání je vhodné použít 
akumulační nádrž. Odlišná řešení je 
nutno konzultovat s výrobcem.
Po  ukončení fáze odmrazování se 
tepelné čerpadlo automaticky přepne 
zpět na provoz vytápění.

WPL10IK

Pro rohové vnitřní umístění je určena 
kompaktní varianta obsahující: vesta-
věnou regulaci WPM II, trojcestný pře-
pínací ventil a oběhové čerpadlo pro 
vytápění/přípravu teplé vody,pojistný 
ventil, tlumiče chvění, tepelně izolo-
vané vzduchové hadice a  desky pro 
připojení na zeď.

WPL 10 I

Jednodílné vnitřní provedení. Přívod 
a odvod vzduchu je zajištěn fl exibilní-
mi tepelně a protihlukově izolovanými 
hadicemi DN 315, připojeným na stě-
novou průchodku (zvláštní příslušen-
ství). Ovládání přístroje pomocí re-
gulace WPM II (zvláštní příslušenství) 
propojené sběrnicí sTČ.

WPL 10 A

Jednodílné venkovní provedení je ide-
ální pro nepodsklepené objekty nebo 
objekty bez technické místnosti. Ovlá-
dání přístroje pomocí regulace WPM II 
(zvláštní příslušenství) propojené 
sběrnicí s TČ.

WPL 10 IK
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TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA WPL 10
TECHNICKÉ ÚDAJE

typ WPL 10

objednací číslo venkovního provedení 22 08 12
objednací číslo vnitřního provedení 22 08 11
objednací číslo kompaktního vnitřního provedení 22 08 26

technická data

rozsah použití zdroje tepla (vzduch) °C -20 až +30
teplota topné vody °C +15 až +60 (pod -10°C venkovní teploty 50°C)
objemový průtok zdroje tepla (vzduch) m3/h 1200
vnější tlaková ztráta (jen u vnitřního provedení) Pa 100
objemový průtok, topná strana - jen kompresor (A2/W35; t 5 K) m3/h 1,08
objemový průtok, topná strana - kompresor (A2/W35; t 8 K) + elektrokotel 8,8 kW m3/h 1,62
tlaková ztráta,  topná strana - jen kompresor (A2/W35; t 5 K) hPa 120
tlaková ztráta, topná strana - kompresor (A2/W35; t 8 K) + elektrokotel 8,8 kW hPa 260
přípojky  topné a vratné vody coul G 1 1/4 vnější
přípojky vzduchových hadic mm 407 x 152 ovál
chladivo R407C
hmotnost náplně kg 2,7
elektrická data

přívodní vedení-kompresor n x mm2 5 x 2,5
přívodní vedení-elektrokotel n x mm2 5 x 2,5
přívodní vedení silové napájení - IWS uvnitř TČ + regulace WPM n x mm2 3 x 1,5
čidlo venkovní teploty J-Y (St) 1 x 2 x 0,8
čidla topné vody J-Y (St) 1 x 2 x 0,8
sběrnicové BUS vedení J-Y (St) 2 x 2 x 0,8
jištění kompresoru A 3 x 16 C
jištění elektrokotle A 3 x 16 B
jištění řídícího okruhu- IWS + WPM A 1 x 16 B
elektrické krytí dle EN 60529 IP 14 B
napětí / kmitočet - kompresor V/Hz 3/N/PE ~ 400 V 50 Hz
napětí / kmitočet - elektrokotel V/Hz 3/N/PE ~ 400 V 50 Hz, 8,8 kW
napětí / kmitočet - řízení V/Hz 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
rozběhový proud A < 25
rozměry a hmotnost

v x š x h venkovní provedení mm 1122 x 967 x 1245
v x š x h vnitřní provedení mm   856 x 758 x 1010
v x š x h kompaktní vnitřní provedení mm   925 x 778 x 1668
hmotnost  vnitřní/venkovní provedení kg 140
hmotnost  kompaktní vnitřní provedení kg 185
ostatní charakteristiky provedení

antikorozní ochrana žárové pozinkování
odpovídá bezpečnostním ustanovením UVV/VDE/GS
hladina akustického výkonu - venkovní provedení dB (A) 65
hladina akustického výkonu - vnitřní provedení (uvnitř/vně) dB (A) 57/62
hladina akustického tlaku v 5 m vzdálenosti dB (A) 43
výkonová data podle EN 255

teplota venkovního vzduchu °C +2 +2 +2
teplota topné vody °C +35 +50 +60
topný výkon kW 6,3 5,8 5,5
el.příkon kW 2,1 2,3 2,4
výkonové číslo  3,3 2,5 2,3
doporučený teplotní spád při A2/W35 *) K 5,0

*) teplota venk. vzduchu +2°C, teplota topné vody +35°C
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TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 13-23 E, WPL 13-23 COOL
POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

Krátce a stručně 

 pro plně automatický ohřev topné 
vody až na 60°C

 vhodné pro podlahová a radiáto-
rová topení, nejlépe pro nízkotep-
lotní topení (lepší výkonová čísla)

 odnímá energii venkovního 
vzduchu, dokonce i při venkovní 
teplotě -20°C

 obsahuje všechna bezpečnostně 
technická zařízení i všechny sou-
části nutné pro provoz

 obsluha a regulace regulátorem
WPM II (zvláštní příslušenství)

 chráněno proti korozi; vnější díly 
opláštění jsou zhotoveny z žárově 
pozinkovaného ocelového plechu 
a dodatečně nastříkané vypalo-
vacím lakem, vnitřní vzduchové 
potrubí je z hliníkového plechu

 kompaktní konstrukce, jejímž 
důsledkem jsou nízké nároky 
na místo jak při umístění uvnitř, 
tak i při umístění venku

 vestavěný elektrokotel, s kaskádo-
vým spínáním výkonu 2,6/6,2/
8,8 kW

 WPL.. cool umožňuje v letním 
provozu aktivní chlazení

Součástí základní dodávky je:

 -  vlastní tepelné čerpadlo se všemi 
výměníky, 1 nebo 2 kompresory 
a ventilátorem

 -  vestavěný elektrokotel 8,8 kW, toto 
vše v jedné skříni

Zvlášť je nutné podle projektu 
vytápění a přípravy užitkové vody 
objednat u Stiebel Eltron - 
viz Příslušenství:

 -  propojovací sady k ostatní 
technologii 

 -  oběhová čerpadla
 -  regulaci WPM II v provedení buď 

na zeď nebo do rozvaděče*, obsa-
hující v základní dodávce venkovní 
čidlo, 1 ks příložné čidlo, 1 ks čidlo 
do jímky

 -  akumulační zásobník
 -  u vnitřního provedení vzduchové 

hadice a desky pro jejich připojení 
na zeď (popř. stěnové průchodky)

 -  zásobník teplé vody
 -  v závislosti na schématu další čidlo 

topného okruhu (TF6A - do jímky 
nebo AVF 6 - příložné)

 -  topné příruby BGC jako případné 
posílení bivalentního zdroje

 -  gumové tlakové připojovací hadice
 - kompenzátory hluku a vibrací

Stavba dodá m.j.:
 - pojistný ventil*
 - expanzní nádobu topné soustavy

 *  ne při použití modulu WPIC 
(18 79  09) - ten obsahuje oběho-
vá čerpadla, regulátor a  pojistný 
ventil. Modul WPIC není možno po-
užít pro WPL 13-23 cool.

Energie potřebná pro odtávání je zís-
kávána z topné soustavy. Pro zajištění 
dostatečného množství tepla pro od-
távání je vhodné použít akumulační 
nádrž. 
Pro akumulaci chladu je nutné použít 
speciální akumulační nádrže SBP.. cool.
Odlišná řešení je nutno konzultovat 
s výrobcem. Po ukončení fáze odmra-
zování se tepelné čerpadlo automatic-
ky přepne zpět na provoz vytápění. 

Popis přístroje

Tepelné čerpadlo určené pro odebírá-
ní tepla ze vzduchu, kompaktní pro-
vedení s vestavěným vzduchovým vý-
měníkem (výparníkem), ve volitelném 
vnitřním nebo venkovním provedení. 
Vnější díly opláštění jsou zhotove-
ny z  žárově pozinkovaného plechu 
a opatřeny vypalovacím perlově bílým 
lakem. Agregát tepelného čerpadla je 
vybaven kompresorem Scroll, vodním 
výměníkem (kondenzátorem), vzdu-
chovým výměníkem (výparníkem), 
interním vlastním zabezpečovacím 
zařízením, kombinovaným hlídačem 
nízkého a vysokého tlaku, protizámra-
zovým hlídačem a nutným omezením 
rozběhového proudu. Tepelným čer-
padlem v  klidovém stavu může pro-
tékat voda o  teplotě do  75°C. Tepel-
né čerpadlo pracuje s  bezfreonovým 
chladivem R 407 C.
Řízení tepelného čerpadla probíhá 
pomocí sběrnicového (BUS) vedení.

Princip funkce

Pomocí tepelného výměníku na stra-
ně vzduchu (výparníku) je venkovní-
mu vzduchu v rozmezí teplot od 30°C 
do -20°C odnímáno teplo. 
V důsledku přidání elektrické energie 
(kompresorem) se topná voda 
v  tepelném výměníku na straně vody 
(kondenzátoru) ohřívá podle nastave-
ní regulace na + 15°C až 
+ 60°C. Při teplotě vzduchu nižší než 
cca + 7°C se vzdušná vlhkost sráží 
v  podobě jinovatky na  lamelách vý-
parníku. Takto vytvořená ledová vrstva 
se automaticky odmrazí a voda, která 
přitom vznikne (rozmrazená voda), 
je zachycena ve  vaně pro sběr kon-
denzátu a hadicí odvedena pryč. Aby 
však proces odmrazování mohl pro-
běhnout, vypne se ventilátor a tepel-
né čerpadlo se automaticky přepne 
do reverzibilního chodu. 

WPL 13-23 cool
Toto provedení umožňuje odebírání 
tepla z topného systému.

WPL vnitřní provedení

WPL venkovní provedení
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TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 13, 18, 23 E A COOL
TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ  WPL 13 cool WPL 18 cool WPL 23 cool

objednací číslo základního přístroje 22 34 00 22 34 01 22 34 02
Typ  WPL 13 E WPL 18 E WPL 23 E

objednací číslo základního přístroje 22 77 56 22 77 57 22 77 58
konstrukce Kompaktní
způsob provozu monovalentní/bivalentní alternativní 

/bivalentní paralelní 
 
Rozměry, hmotnosti, materiál 

rozměry (základní přístroj)        vxšxh mm 1116 x 1128 x 784 
rozměry (venkovní instalace)     vxšxh mm 1434 x 1240 x 1280
rozměry (vnitřní instalace)        vxšxh mm 1182 x 1240 x 800
hmotnost (základní přístroj) kg 210 220 225
celková hmotnost (venkovní/vnitřní) kg 240/220 250/230 255/235 
hrdlo k připojení potrubí přítoku a zpětného toku topení coul G 1 1/4 vnější 
hrdlo k připojení vzduchové hadice (pouze u vnitřní instalace) kg 248 x 721 ovál 
antikorozní ochrana tělesa pozink/lakování
materiál zkapalňovače  1.4401/Cu
Chladicí médium 

typ R407C 
hmotnost náplně kg 5,9 5,2 4,5
Režim topení

Údaje o topném výkonu tepelného čerpadla podle DIN EN 14511
topný výkon           pro A-7/W35 1)

                                          pro A2/W35 1)
kW
kW

6,6 
8,1

9,6
11,3

13,0
14,8

příkon                           pro A-7/W35 1)

                                          pro A2/W35 1)
kW
kW

2,2
2,4

3,0
3,0

4,2
4,2

topný faktor           pro A-7/W35 1)

                                          pro A2/W35 1)
-
-

3,0 
3,4

3,2
3,7

3,1
3,5

příkon vestavěného elektrokotle kW 8,8
Teplonosné médium

obj. tok - strana chlazení WQA 2) (vzduch) m3/h 3200 3500 3500
externí disponibilní statistický rozdíl tlaků (pouze u vnitřního provedení) hPa 1,0
objemový průtok, topná strana - jen kompresor (A2/W35; t 5 K) m3/h 1,4 1,94 2,55
objemový průtok, topná strana - kompresor (A2/W35; t 8 K) + elektrokotel 8,8 kW m3/h 1,82 2,16 2,55
tlaková ztráta,  topná strana - jen kompresor (A2/W35; t 5 K) hPa 58 112 200
tlaková ztráta, topná strana - kompresor (A2/W35; t 8 K) + elektrokotel 8,8 kW hPa 99 140 200
Mezní teploty

WNA min./WNA max. (voda) °C + 15 /+ 60
WQA min./WQA max. (vzduch) °C – 20 / + 40
Režim chlazení pouze WPL ... cool

Údaje o chladícím výkonu tepelného čerpadla podle DIN EN 14511

chladící výkon           pro A30/W 7 2) 
                                          pro A30/W 15 2) 
                                          pro A30/W 20 2) 

kW
kW
kW

7,0 
8,6
10,1

9,1
12,1
13,9

12,7
16,0
17,6

příkon                           pro A30/W 7 2) 
                                          pro A30/W 15 2) 
                                          pro A30/W 20 2) 

kW
kW
kW

2,5
2,8
3,0

3,5
3,9
4,2

3,5
6,1
6,4

topný faktor           pro A30/W 7 2) 
                                          pro A30/W 15 2) 
                                          pro A30/W 20 2) 

-
-
-

2,8
3,1
3,4

2,8
3,1
3,3

2,3
2,6
2,8

Teplonosné médium

obj. tok - strana ohřevu WNA 3) min. (voda) m3/h 1,2 1,7 2,2
interní rozdíl tlaků hPa 45 90 150
obj. tok - strana chlazení WQA 3) (vzduch) m3/h 3200 3500 3500
externí disponibilní statistický rozdíl tlaků (pouze u vnitřního provedení) hPa 1,0
Mezní teploty

WNA min./WNA max. (voda) °C + 7 / + 25 + 7 / + 25 + 7 /+ 12 (+ 25)
WQA min./WQA max. (vzduch) °C + 20 /+ 40 + 20 /+ 40 + 20 / + 40 (+ 32)

1)  A-7/W 35 = teplota vzduchu na vstupu: -7 °C, topná voda: 35 °C
A2/W 35 = teplota vzduchu na vstupu: +2 °C, topná voda: 35 °C

2)  WQA= strana zdroje tepla
WNA= strana topení

3)  A30/W 7 = teplota vzduchu na vstupu: +30 °C, chladící voda: +7 °C
 A30/W 15 = teplota vzduchu na vstupu: +30 °C, chladící voda: +15 °C
A30/W 20 = teplota vzduchu na vstupu: +30 °C, chladící voda: +20 °C
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TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 13, 18, 23 E A COOL
TECHNICKÉ ÚDAJE

typ  

WPL 13 cool

WPL 13 E

WPL 18 cool

WPL 18 E

WPL 23 cool

WPL 23 E

Elektrické hodnoty

jištění              kompresor tepelného čerpadla A 3 x 16 C 

                        vestavěný elektrokotel DHC (interní 2. zdroj vytápění) A 3 x 16 B
                        přívodní vedení - silové napájení IWS uvnitř TČ + regulace WPM A 1 x 16 B
krytí EN 60529 (DIN VDE 0470) IP 14 B
napětí/frekvence kompresor V/Hz 3/N/PE~400/50
napětí/frekvence vestavěný elektrokotel DHC (interní 2.zdroj vytápění) V/Hz 3/N/PE~400/50 
napětí/frekvence řídicí obvod V/Hz 1/N/PE ~230/50
rozběhový proud (omezení rozběhového proudu) A < 30
Rozmrazování

rozmrazování v závislosti na čase/podle potřeby/ruční 
druh rozmrazování reverzibilním chodem
ohřev sběrné vany kondenzátu ano, zbytkovým teplem chladiva
Jiné charakteristiky provedení

opatření k ochraně proti zamrznutí ano
hladina akustického výkonu     venkovní instalace bez vzduchových kanálů KNS dB(A) 65 65 65

                                                venkovní instalace se vzduchovými kanály KNS dB(A) 63 63 63
                                                vnitřní instalace (vnitřní/venkovní) dB(A) 56/62 57/62 58/62
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TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 33
POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

Popis přístroje

Tepelné čerpadlo určené pro vytápě-
ní, kompaktní provedení s  vestavě-
ným vzduchovým výměníkem (výpar-
níkem), ve  volitelném vnitřním nebo 
venkovním provedení. Vnější díly 
opláštění jsou zhotoveny z žárově po-
zinkovaného plechu a opatřeny vypa-
lovacím perlově bílým lakem. Agregát 
tepelného čerpadla je vybaven dvěma 
kompresory Scroll, vodním výmění-
kem (kondenzátorem), vzduchovým 
výměníkem (výparníkem), interním 
vlastním zabezpečovacím zařízením, 
kombinovaným hlídačem nízkého 
a  vysokého tlaku, protizámrazovým 
hlídačem a nutným omezením rozbě-
hového proudu. Tepelným čerpadlem 
v klidovém stavu může protékat voda 
o  teplotě do  75°C. Tepelné čerpadlo 
pracuje s  bezfreonovým chladivem 
R 407 C.
Řízení tepelného čerpadla probíhá 
pomocí sběrnicového (BUS) vedení.

Princip funkce

Pomocí tepelného výměníku na stra-
ně vzduchu (výparníku) je venkovní-
mu vzduchu v rozmezí teplot od 30°C 
do -20°C odnímáno teplo. 
V důsledku přidání elektrické energie 
(kompresorem) se topná voda 
v  tepelném výměníku na straně vody 
(kondenzátoru) ohřívá podle nastave-
ní regulace na + 15°C až 
+ 60°C. Při teplotě vzduchu nižší než 
cca + 7°C se vzdušná vlhkost sráží 
v  podobě jinovatky na  lamelách vý-
parníku. Takto vytvořená ledová vrstva 
se automaticky odmrazí a voda, která 
přitom vznikne (rozmrazená voda), 
je zachycena ve  vaně pro sběr kon-
denzátu a hadicí odvedena pryč. Aby 
však proces odmrazování mohl pro-
běhnout, vypne se ventilátor a tepel-
né čerpadlo se automaticky přepne 
do  reverzibilního chodu. Energie 
potřebná pro odtávání je získávána 
z topné soustavy. Pro zajištění dosta-
tečného množství tepla pro odtávání 
je vhodné použít akumulační nádrž. 
Odlišná řešení je vhodné konzultovat 
s výrobcem. Po ukončení  fáze odmra-
zování se tepelné čerpadlo automatic-
ky přepne zpět na provoz vytápění.

Krátce a stručně

 pro plně automatický ohřev top-  
né vody až na 60°C

 vhodné pro podlahová a radiáto-
rová topení, nejlépe pro nízko-
teplotní topení (lepší výkonová 
čísla)

 odnímá energii venkovního 
vzduchu, dokonce i při venkovní 
teplotě -20°C

 obsahuje všechna bezpečnostně 
technická zařízení i všechny sou-
části nutné pro provoz

 obsluha a regulace externím 
regulátorem WPM II

 chráněno proti korozi; vnější díly 
opláštění jsou zhotoveny z žárově 
pozinkovaného ocelového plechu 
a dodatečně nastříkané vypalo-
vacím lakem, vnitřní vzduchové 
potrubí je z hliníkového plechu

 kompaktní konstrukce, jejímž 
důsledkem jsou nízké nároky 
na místo jak při umístění uvnitř, 
tak i při umístění venku 

 vestavěný elektrokotel, s kaskádo-
vým spínáním výkonu 2,6/6,2/

 8,8 kW

Součástí základní dodávky je:

 -  vlastní tepelné čerpadlo se všemi 
výměníky, 1 kompresorem a  ven-
tilátorem

 -  vestavěný elektrokotel 8,8 kW toto 
vše v jedné skříni

Zvlášť je nutné podle projektu vytápě-
ní a přípravy užitkové vody objednat 
u Stiebel Eltron - viz Příslušenství:

 -  propojovací sady k ostatní 
technologii 

 - oběhová čerpadla
 -  regulaci WPM II v  provedení buď 

na zeď nebo do rozvaděče*, obsa-
hující v základní dodávce venkovní 
čidlo, 1 ks příložné čidlo, 1 ks čidlo 
do jímky

 -  akumulační zásobník
 -  u  vnitřního provedení vzduchové 

hadice a desky pro jejich připojení 
na zeď (stěnové průchodky)

 - zásobník teplé vody
 -  v závislosti na schématu další čidlo 

topného okruhu (TF6A - do  jímky 
nebo AVF 6 - příložné)

 -  topné příruby BGC jako případné 
posílení bivalentního zdroje

 -    gumové tlakové připojovací hadice 
- kompenzátory hluku a vibrací

Stavba dodá m.j.:
 - pojistný ventil
 - expanzní nádobu topné soustavy
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TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 33
TECHNICKÉ ÚDAJE

typ WPL 33 

objednací číslo základního přístroje 18 53 48
konstrukce a způsob provozu

provedení kompaktní

způsob provozu monovalentní
bivalentní - alternativní
bivalentní - paralelní

Rozměry, hmotnosti, připojovací míry

přepravní jednotka základního přístroje
rozměry                                                                                                                                d/š/v mm 1332 x 784 x 1116
hmotnost kg 260
chladivo typ R 407C
hmotnost náplně kg 4,2
připojovací hrdlo trubek na straně topení výstupní a vratné potrubí coul G 1 1/4 vnější
připojovací hrdlo hadice vzduchu  nasávací a výfuková hrdla (pouze při vnitřní instalaci)     d/š mm 248 x 721 oválná
Výkonové údaje podle EN 255

tepelný výkon        při A-7/W35 1) (oba kompresory) kW 14,9
                             při A2/W35 2) (jeden kompresor) kW 10,8
příkon                   při A-7/W35 1) (oba kompresory) kW 5,8
                             při A2/W35 2) (jeden kompresor) kW 3,3
výkonové číslo         při A-7/W35 1) (oba kompresory) - 2,7
                             při A2/W35 2) (jeden kompresor) - 3,3
elektr. příkon přídavného topení kW 8,8
Teplonosné médium

objemový průtok, topná strana - jen kompresory (A2/W35; t 5 K) bez vnitřního elektrokotle m3/h 3,05
objemový průtok, topná strana - kompresory (A2/W35; t 8 K) + elektrokotel 8,8 kW m3/h 2,85
tlaková ztráta, topná strana - oba kompresory (A2/W35; t 5 K) bez vnitřního elektrokotle hPa 900
tlaková ztráta, topná strana - oba kompresory (A2/W35; t 8 K) + elektrokotel 8,8 kW hPa 780
objemový průtok, studená strana WQA 3) m3/h 3500
externí disponibilní statický tlak. rozdíl (pouze při vnitřním provedení) hPa 1,0
povolená teplotní rozmezí
WQA min. / WQA max 3) °C - 20 / + 30
WNA min. / WNA max 4) °C + 15 / + 60
Elektrická data

jištění:           síť tep. čerpadlo (kompresor) A 3 x 20 C
                      síť přídavné vytápění DHC (interní 2. tepelný zdroj) A 3 x 16 B
                      přívodní vedení - silové napájení IWS uvnitř TČ + regulace WPM A 1 x 16 B
přívodní vedení-kompresor n x mm2 5 x 2,5
přívodní vedení-elektrokotel n x mm2 5 x 2,5
přívodní vedení silové napájení - IWS uvnitř TČ + regulace WPM n x mm2 3 x 1,5
čidlo venkovní teploty J-Y (St) 1 x 2 x 0,8
čidla topné vody J-Y (St) 1 x 2 x 0,8
sběrnicové BUS vedení J-Y (St) 2 x 2 x 0,8
elektrické krytí EN 60529 (DIN VDE 0470) IP 14 B
napětí / kmitočet kompresor V/Hz 3/N/PE~400/50
napětí / kmitočet přídavné topení DHC (interní 2. tepelný zdroj) V/Hz 3/N/PE~400/50
napětí / kmitočet řídící okruh V/Hz 1/N/PE~230/50
proud při náběhu (omezení proudu při náběhu) A < 30
Odmrazování

časově / podle potřeby / ruční odmrazování podle potřeby / ruční
způsob odmrazování: horkým plynem/elektricky/vzduchem/obráceným chodem obráceným chodem
ohřev vany pro sběr kondenzátu ano, zbytkovým teplem chladiva
Ostatní charakteristiky provedení

opatření pro ochranu před zamrznutím ano
protikorozní ochrana podstavec a skříň žárově pozinkované

odpovídá bezpečnostním ustanovením DIN EN 60335 ; DIN 8975,EVM-směrnice 89/336/
EWG,směrnice o nízkém napětí 73/23/EWG

hladina akust. výkonu   (venkovní instalace se vzduch. kanály KSD) dB(A) 63
                                     (venkovní instalace bez vzduch. kanálů KSD) dB(A) 65
                                     (vnitřní instalace; vnitřní / venkovní) dB(A) 58/62

1) A-7/W35 =teplota vstupního vzduchu: - 7 °C, výstupní voda pro topení: 35 °C
2) A-7/W35 =teplota vstupního vzduchu: 2 °C, výstupní voda pro topení: 35 °C
3) WQA=zařízení zdroje tepla (studená strana)
4) WNA=zařízení na využití tepla (teplá strana)
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KOMPAKTNÍ JEDNOTKA PRO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH / VODA 
WPL 13/18/23 VE VNITŘNÍM PROVEDENÍ

WPIC

pro tepelná čerpadla WPL 13/18/23
typ WPIC

objednací číslo 18 79 09

technické údaje

el.napětí / frekvence V 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
hydraulické připojení coul G 1 ¼ vnější
spínací výkon relé A 2
jmen. průtok WPL 13/18/23 m³/h 1,0/1,2/1,4
tlaková ztráta WPL 13/18/23 hPa 265/345/420
rozměry, hmotnosti

výška mm 637
šířka mm 1240
hloubka mm 800
hmotnost kg 80

Princip funkce

WPIC je koncipována jako zvláštní 
příslušenství vnitřního prove-
dení WPL 13/18/23. Součástí jed-
notky je boční opláštění TČ a  vz-
duchové hadice. V  nástavbě TČ 
jsou vestavěny: regulátor WPM II, 
nabíjecí oběhové čerpadlo, oběhové 
čerpadlo TUV, tlumiče chvění a  po-
jistný ventil s  rychloodvzdušňovačem 
a  teploměrem. Součástí dodávky re-
gulace jsou 2 ponorná čidla a venkov-
ní čidlo teploty.
Kompaktní jednotku WPIC nelze 
používat ve  spojení s  tepelnými 
čerpadly WPL.. cool.

WPL 13/18/23 s WPIC

Sestava WPIC

10  nabíjecí oběh.čerpadlo vytápění
11  oběh.čerpadlo TUV
12  tlaková hadice -topná voda
13  tlaková hadice -vratná voda
14  připojovací úhelník krytu
15  spínací skříňka WPL
16  lapač nečistot
17  zpětný ventil

1  základní přístroj
2  kryt
3  čelní stěna
4  zadní stěna
5  vzduchové hadice

výstup vzduchu vstup vzduchu
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KOMPAKTNÍ JEDNOTKA PRO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH / VODA 
WPL 13/18/23 VE VNITŘNÍM PROVEDENÍ

Připojení na topný systém

Topný systém je třeba navrhnout podle 
projekčních podkladů. Tepelné čerpa-
dlo se zapojuje podle doporučených 
hydraulických schémat. Před připoje-
ním je třeba přezkoušet těsnost top-
ného systému, důkladně ho proplách-
nout a odvzdušnit. Je nutno dát pozor 
na  správné připojení topné a  vratné 
vody. Hydraulické propojení TČ s  top-
nou soustavou je doporučeno provést 
z  důvodu omezení přenosu chvění 
kompresoru ohebnými tlakovými ha-
dicemi. Příslušné tepelné zaizolování 
se uskuteční ve  shodě s  předpisy pro 
topná zařízení

Elektrické připojení

Elektrické připojení tepelného čerpadla 
je nutno nahlásit na příslušném elek-
trorozvodném závodě. Všechny elek-
troinstalační práce je nutno provádět 
dle platných ČSN a  předpisů přísluš-
ného rozvodného závodu. Připojení se 
provádí podle schématu el.připojení. 
Je nutno respektovat též montážní ná-
vod regulace WPM II.

Vedení vzduchu

Kompletně vystrojené vzduchové ha-
dice, které jsou součástí dodávky se 
připevní křídlovou maticí ke krytu. Pro 
vyznačení upevňovacích otvorů na stě-
ně je v krytu přiložena montážní šablo-
na. Pro upevnění desky pro připevnění 
hadice na zeď je potřeba použít hmož-
dinky a šrouby odpovídající konstrukci 
stěny.

WPL/WPIC s akumulační nádrží SBP 200/400/700 a přípravou teplé vody

Instalační rozměry WPL s WPIC

TV

SV

1 regulace WPM
2  vzduchová hadice s deskou pro 

připojení na zeď
3 pojistná armatura
4 TUV - topná voda
5 TUV - vratná voda
6 akumulační nádrž - topná voda
7 akumulační nádrž - vratná voda
8 průchodka pro el.kabely
9  rozměry desky pro připojení 

na zeď

rozměry v mm

Schéma zapojení WPL s WPIC

relé na hlídání 
sledu fází

X3  síťové připojení TČ (kompresor) L1,L2,L3,PE,
elektrokotel(DHC) N, L1, L2, L3, PE

X2 zástrčka malého napětí
 BUS sběrnice se zástrčkou X4 od WPM
X4 svorkovnice řízení
  propojovací vedení s konektorem X3 ze 

svorkovnice v nástavbě
 L,N,PE / 2.WE (2. zdroj vytápění)

Tři proudové okruhy TČ (WP), elektrokotel (DHC) 
a řízení musí být samostně jištěny.
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TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA
VÝKONOVÉ ÚDAJE

Tepelné čerpadlo WPL 10

Výkon (kW), příkon (kW) a výkonové číslo 
teplota 
venkovního 
vzduchu

výkon příkon výkonové číslo
35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C
kW kW kW kW kW kW   

–15 3,5 2,8 - 1,5 1,6 - 2,3 1,8 -
–10 4,4 3,7 2,8 1,7 1,9 1,7 2,6 2,0 1,7
–5 5,3 4,6 3,7 1,9 2,1 1,9 2,8 2,2 2,0
0 6,0 5,4 4,6 2,0 2,2 2,2 3,0 2,4 2,1
+5 7,2 6,6 6,0 2,2 2,4 2,4 3,3 2,7 2,5
+10 8,7 8,0 7,4 2,2 2,6 2,8 4,0 3,1 2,6
+15 9,8 8,9 8,2 2,3 2,7 3,0 4,3 3,3 2,7
+20 10,9 9,7 9,0 2,3 2,8 3,1 4,7 3,5 2,9

1 = výstupní teplota 35 °C plný výkon
2 = výstupní teplota 55 °C plný výkon
3 = výstupní teplota 60 °C plný výkon

Vstupní teplota vzduchu
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Výkonový diagram tepelného čerpadla WPL 10 A / I / IK
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TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA
VÝKONOVÉ ÚDAJE

Tepelné čerpadlo WPL 13 E/cool

Výkon (kW), příkon (kW) a výkonové číslo 

teplota 
venkovního 
vzduchu

výkon 
při teplotě topné vody

příkon
při teplotě topné vody

výkonové číslo
při teplotě topné vody

35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C
kW kW kW kW kW kW   

–20 4,5 4,7 4,8 2,1 2,7 3,2 2,2 1,8 1,5
–15 5,4 5,6 5,8 2,1 2,8 3,3 2,6 2 1,8
–7 6,6 6,8 7,1 2,2 2,9 3,5 3 2,4 2
+2 8,1 7,9 8 2,4 2,9 3,7 3,4 2,7 2,1
+7 9 8,6 8,6 2,3 3 3,5 4 2,9 2,5

+10 9,5 8,8 8,9 2,3 2,8 3,4 4,2 3,1 2,6
+15 11 10,7 10,1 2,5 3 3,5 4,5 3,5 2,9
+20 12,1 12 11,3 2,5 3,1 3,6 4,8 3,8 3,2
+30 13,7 14,2 13,6 2,7 3,3 3,8 5,1 4,4 3,5
+40 14 14,6 14,1 2,7 3,3 3,9 5,2 4,4 3,6
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Výkonové diagramy tepelného čerpadla WPL 13 E/WPL 13 cool - režim vytápění
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TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA
VÝKONOVÉ ÚDAJE
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Výkonové diagramy tepelného čerpadla WPL 18 E/WPL 18 cool - režim vytápění

Tepelné čerpadlo WPL 18 E/cool

Výkon (kW), příkon (kW) a výkonové číslo 

teplota 
venkovního 
vzduchu

výkon 
při teplotě topné vody

příkon
při teplotě topné vody

výkonové číslo
při teplotě topné vody

35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C
kW kW kW kW kW kW   

–20 6,7 7,3 7,8 2,8 3,9 4,9 2,4 1,9 1,6
–15 7,7 8,2 8,7 2,9 3,9 4,9 2,7 2,1 1,8
–7 9,6 10,1 10,5 3 4,1 5 3,2 2,5 2,1
+2 11,3 11,9 11,6 3 4,1 5 3,7 2,9 2,3
+7 12,3 11,6 11,2 2,9 3,8 4,5 4,3 3 2,5

+10 13,3 12,6 12 2,9 3,8 4,6 4,6 3,3 2,6
+15 15,2 14,2 13,6 3 3,9 4,7 5,1 3,7 2,9
+20 16,1 15,2 14,6 3 3,9 4,7 5,3 3,9 3,1
+30 17,6 18,6 17,8 3 4,1 4,8 5,8 4,6 3,7
+40 18,2 20,3 19,8 3 4 4,8 6,1 5 4,1
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TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA
VÝKONOVÉ ÚDAJE
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Výkonové diagramy tepelného čerpadla WPL 23 E/WPL 23 cool - režim vytápění

Tepelné čerpadlo WPL 23 E/cool

Výkon (kW), příkon (kW) a výkonové číslo 

teplota 
venkovního 
vzduchu

výkon 
při teplotě topné vody

příkon
při teplotě topné vody

výkonové číslo
při teplotě topné vody

35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C
kW kW kW kW kW kW   

–20 8,7 9,4 10,1 3,8 5 6,3 2,3 1,9 1,6
–15 10,4 11,1 11,7 3,9 5,2 6,7 2,6 2,1 1,7
–7 13 13,7 14,1 4,2 5,6 6,8 3,1 2,5 2,1
+2 14,8 15,2 15,5 4,2 5,7 6,9 3,5 2,7 2,2
+7 15,3 15,5 15,7 4,1 5,3 6,3 3,8 2,9 2,5

+10 17,8 17,2 16,7 4,2 5,3 6,3 4,3 3,2 2,6
+15 18,4 17,7 17,4 4,3 5,5 6,7 4,3 3,2 2,6
+20 20,4 19,3 18,9 4,3 5,6 6,9 4,7 3,4 2,8
+30 23,3 23,4 22,8 4,4 5,8 7 5,3 4 3,3
+40 24,9 25,7 26,4 4,4 5,9 7,2 5,6 4,4 3,6
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TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA
VÝKONOVÉ ÚDAJE
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směs ethylenglykol/voda (33% ethylenglykol)

Výkonové diagramy tepelného čerpadla WPL 13 cool

režim chlazení
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TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA
VÝKONOVÉ ÚDAJE
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Výkonové diagramy tepelného čerpadla WPL 18 cool
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TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA
VÝKONOVÉ ÚDAJE
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TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA
VÝKONOVÉ ÚDAJE
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Vstupní teplota vzduchu [°C]

teplota výstupní vody 35 °C
teplota výstupní vody 50 °C
teplota výstupní vody 60 °C

Výkonový diagram tepelného čerpadla WPL 33 v provozu s částečným výkonem (jeden kompresor)
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TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA
VÝKONOVÉ ÚDAJE
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Vstupní teplota vzduchu [°C]

teplota výstupní vody 35 °C
teplota výstupní vody 50 °C
teplota výstupní vody 60 °C

Výkonový diagram tepelného čerpadla WPL 33 v provozu s plným výkonem (dva kompresory)
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TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA
VÝKONOVÉ ÚDAJE

Tepelné čerpadlo WPL 33 oba kompresory

Výkon (kW), příkon (kW) a výkonové číslo 
teplota 
venkovního 
vzduchu

výkon příkon výkonové číslo
35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C
kW kW kW kW kW kW   

–15 11,9 13,5 15,4 5,5 8,1 11,1 2,2 1,7 1,4
–10 13,8 15,3 17,0 5,7 8,2 10,9 2,4 1,9 1,6
–5 15,5 17,0 18,5 5,9 8,3 10,8 2,6 2,0 1,7
0 17,1 18,5 19,8 6,0 8,4 10,8 2,8 2,2 1,8
+5 18,9 20,3 21,4 6,2 8,5 10,8 3,1 2,4 2,0
+10 20,7 22,0 23,2 6,3 8,5 10,8 3,3 2,6 2,1
+15 - - - - - - - - -
+20 - - - - - - - - -

Tepelné čerpadlo WPL 33 jeden kompresor

Výkon (kW), příkon (kW) a výkonové číslo 
teplota 
venkovního 
vzduchu

výkon příkon výkonové číslo
35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C
kW kW kW kW kW kW   

–15 7,1 7,6 8,2 3,1 4,2 5,5 2,3 1,8 1,5
–10 8,2 8,9 9,3 3,2 4,3 5,5 2,6 2,0 1,7
–5 9,3 9,9 10,2 3,2 4,4 5,5 2,9 2,2 1,9
0 10,4 10,6 10,9 3,3 4,4 5,5 3,2 2,4 2,0
+5 11,9 11,9 12,1 3,4 4,5 5,6 3,5 2,6 2,2
+10 15,1 14,4 14,3 3,7 4,7 5,8 4,1 3,1 2,5
+15 17,0 16,4 16,1 3,9 4,9 5,9 4,4 3,3 2,7
+20 17,7 17,1 16,7 4,0 5,0 6,0 4,4 3,4 2,8



28 WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA
DIMENZOVÁNÍ

Tepelná čerpadla vzduch / voda

U TČ vzduch / voda je topný výkon zá-
vislý na venkovní teplotě. Při dimenzo-
vání je třeba zohlednit následující :
Při klesající venkovní teplotě stoupá 
potřeba tepla budovy, současně však 
klesá topný výkon tepelného čerpadla. 
Proto jsou většinou tepelná čerpadla 
vzduch / voda provozována monoe-
nergeticky. Obrázek ukazuje souvislost 
mezi potřebou tepla a  topným výko-
nem TČ. Průsečík obou charakteristik 
se nazývá bod bivalence (spínací bod 
bivaletního zdroje). Bod bivalence by 
měl ležet v  rozmezí venkovní teploty 
-3 až -7°C, při kterém TČ (viz. tabul-
ka) pokrývá větším celoročním podílem 
potřebu tepla.

Příklad dimenzování

Daný objekt s  tepelnou ztrátou 12 kW 
při výpočtové teplotě -14°C. Jako topný 
systém jsou zvoleny nízkoteplotní ra-
diátory 55/45 (teplota topné vody 55°C 
při -14°C). Bod bivalence by měl ležet 
v rozmezí venkovní teploty -3 až -7°C.

Výsledek:

Pro tento případ bylo zvoleno TČ typu 
WPL 13, které pokrývá plně potřebu 
tepla až do -2 °C venkovní teploty. 

Příklad dimenzování tepelného čerpadla vzduch / voda

to
p

n
ý 

vý
ko

n
 [

k
W

]

vstupní teplota vzduchu [°C]

teplota výstupní vody 35 °C
teplota výstupní vody 50 °C

12
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U venkovního provedení je nutno dbát 

na následující:

 co nejmenší vzdálenost mezi 
tepelným čerpadlem a budovou 
(omezení tepelných ztrát)

 zohlednění hlučnosti zařízení 
(omezit prostředí odrážející hluk), 
popř. navrhnout stavební bariéry

 návrh základu (např. dřevěné 
pražce, betonové patky, betonové 
desky)

  uložení propojovacích vedení 
v zemi v tepelně izolovaných 
ochranných trubkách 
(min. průměr 100 mm)

 určení místa průchodu vedení 
stěnou (min.150x150 mm)

 zohlednění odvodu kondenzátu 
(trubka, zaizolovaná nebo pod 
zemí)

 podle rozsahu úprav prověřit 
nutnost stavebního povolení

 neomezený průchod vzduchu

 omezení tepelného zkratu 
na straně vzduchu

 zohlednění volného prostoru 
pro montáž

 hydraulické připojení tepelného 
čerpadla flexibilními hadicemi

 protizámrazovou ochranu topného 
okruhu

 el.připojení

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA 
VENKOVNÍ PROVEDENÍ
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Všeobecně

Základ má být pevný, vodorovný a nos-
ný. Nerovný základ může negativně 
působit na hlučnost tepelného čerpadla. 
Tepelné čerpadlo musí být ze všech 
stran přístupné.

Zvláštnosti

Doporučený základ:

betonový základ
betonové patky
kamenné desky

Pro připojovací vedení musí být v  zá-
kladu provedeno vybrání (volný prostor 
v základu).

Základ pro venkovní provedení WPL 10

Základ pro venkovní provedení WPL 13/18/23/33

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA 
VENKOVNÍ PROVEDENÍ

rozměry v mm

směr větru

st
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rozměry v mm

strana výstupu vzduchu

strana nasávání vzduchu
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1

4

2

7 6 5

3

HYDRAULICKÉ A ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Ochrana vedení topné vody proti 

mrazu a vlhkosti

Vedení topné a  vratné vody musí být 
u  venkovního provedení chráněno 
použitím dostatečné tepelné izolace 
před mrazem a  uložením v  instalač-
ní trubce před vlhkostí. Dodatečnou 
protizámrazovou ochranu zabezpečuje 
protizámrazové čidlo vestavěné v tepel-
ném čerpadle, které při teplotách pod 
+10°C spíná nabíjecí oběhové čerpadlo 
a zajišťuje tak cirkulace ve všech částech 
naplněných vodou.

Pokud může dojít k delším výpadkům 
elektrického napájení je třeba topnou 
soustavu naplnit nemrznoucí směsí.

Odvod kondenzátu

Pro odvod kondenzátu je používána ha-
dice 3/4“, která se připojuje na k tomu 
určené přípojky na  sběrné vaně kon-
denzátu. Hadice na odvod kondenzátu 
musí být vedena z TČ se spádem dolů. 
Odvod kondenzátu může být proveden 
buď potrubím nebo pomocí vsakovacího 
štěrkového podloží. Při tom je nutno 
dbát na protizámrazové uložení.

přípojky WPL 13/18/23 venkovní provedení

přípojky WPL 10 venkovní provedení

přípojky WPL 33 venkovní provedení

  1 trubka topná voda
  2 trubka vratná voda
  3 sítko
  4 elektrické přívodní kabely 
  5 hadice odvodu kondenzátu
  6 betonový základ
  7 štěrkové podloží

1 hadice odvodu kondenzátu
2 přípojení topné vody
3 přípojení vratné vody
4 elektrická připojovací vedení 
5 kabel. průchodka - elektro
6 spínací skříňka
7 vedení topné a vratné vody
8 instalační trubka
9 vrstva štěrku
10 betonový základ

1 hadice odvodu kondenzátu
2 hadice topné vody (pružná tlaková 

hadice s tepelnou izolací)
3 hadice vratné vody (pružná tlaková 

hadice s tepelnou izolací)
4 elektrická připojovací vedení 
5 kabel. kanál pro el. vedení
6 spínací skříňka s kabelo-

vými příchytkami pro elektrická 
připojovací vedení

7 instalační trubka (ochranná trubka) 
elektrických připojovacích vedení

8 koleno trubky (v příslušenství)
9 přípojka topné vody
10 odvzdušňovací ventil
11 vrstva štěrku
12 betonový základ
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Rozměry WPL 13/18/23/33

Rozměry WPL 10

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA
VENKOVNÍ PROVEDENÍ - ROZMĚRY

rozměry v mm

rozměry v mm

betonová deska cca 10 cm

vrstva štěrku cca 30 cm odvod kondenzátu

cca 120 cm

Odvod kondenzátu
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Hlučnost

Tepelná čerpadla nesmí být umísťo-
vána vedle obývacích pokojů nebo 
ložnic. Stěnové průchodky a kryty musí 
být zhotoveny z  hlukově-izolačního 
materiálu. Kompaktní TČ typu WPL se 
vyznačují obzvláště tichým provozem. 
Jejich špatné začlenění do vytápěného 
objektu však může vést k nežádoucímu 
zvýšení hlučnosti. 

U venkovního provedení je proto nutné 
se řídit následujícími upozorněními:

Rostliny mohou způsobovat stejné 
akustické odrazy jako např.  při umístění 
mezi dvěma palisádami, které může 
průchod hluku několikanásobně ome-
zit.

Je třeba se vyvarovat umístění TČ 
na zvukově odrazivých podlahách.

Umístění mezi dvěma uzavřený mi 
stěnami stejně jako v rozích, může vést 
ke  zvýšení hlučnosti (zrcadlový zdroj 
hlučnosti).

Omezení hlučnosti je možné omezit 
stavebními úpravami.

Vedení vzduchu

U  venkovního provedení TČ vzduch/
voda se všeobecně při vedení vzduchu 
nevyskytují žádné problémy. Přesto je 
nutné se vyvarovat toho, aby vyfukovaný 
studený vzduch směřoval k sousedům 
(terasa, balkón apod.). Dále musí být 
omezeno přímé vyfukování vzduchu 
na  stěny domu nebo garáže. Zvláštní 
pozornost si zaslouží emise hluku. 
Zde je nutno dbát na očekávané emise 
hluku, jak směrem k  sousedům, tak 
i k vlastnímu domu.

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA 
HLUČNOST

Akustická opatření

Trávníkové plochy a  porosty mohou 
přispívat ke snížení šíření hluku. Umís-
tění TČ na zvukově odrazivých plochách 
musí být pokud možno omezeno. 
Umístění na velkých zvuk odrážejících 
plochách (zrcadlové zdroje hluku) 
může způsobit zvýšení hlučnosti oproti 
umístění na zvuk pohlcujících plochách 
až o 3 dB(A).

Pro snížení hlučnosti o 2 dB(A) je možno 
použít vzduchové kanály KNS.

Přímé šíření hluku je možné omezit 
stavebními úpravami (např. masivními 
stěnami, palisádami popř. jinými pro-
středky omezujícími hluk. 

Podobně jako u všech topných systémů 
je nutno omezit přenos chvění přes 
trubky do stěn budovy. Pro tento účel 
je obzvláště vhodné pro spojení TČ 
s  topným systémem použít fl exibilní 
tlakové hadice, které zohlední elastické 
propojení potrubí na stěny a stropy stej-
ně jako elastické provedení stěnových 
průchodek.

HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU

 Typ tepelného čerpadla Akustický výkon 

na mřížce

Vzdálenost od tepelného čerpadla ( m )

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

WPL 10 vnitřní 62,00 44,5 42,0 40,0 38,4 37,1 35,9 34,9 34,0

WPL 10 venkovní 65,00 47,5 45,0 43,0 41,4 40,1 38,9 37,9 37,0

WPL 13 vnitřní 62,00 44,5 42,0 40,0 38,4 37,1 35,9 34,9 34,0

WPL 13 venkovní 65,00 47,5 45,0 43,0 41,4 40,1 38,9 37,9 37,0

WPL 18 vnitřní 62,00 44,5 42,0 40,0 38,4 37,1 35,9 34,9 34,0

WPL 18 venkovní 65,00 47,5 45,0 43,0 41,4 40,1 38,9 37,9 37,0

WPL 23 vnitřní 62,00 44,5  42,0 40,0 38,4 37,1 35,9 34,9 34,0

WPL 23 venkovní 65,00 47,5 45,0 43,0 41,4 40,1 38,9 37,9 37,0

WPL 33 vnitřní 62,00 44,5 42,0 40,0 38,4 37,1 35,9 34,9 34,0

WPL 33 venkovní 65,00 47,5 45,0 43,0 41,4 40,1 38,9 37,9 37,0
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U vnitřního provedení je nutno dbát 

na následující:

 zvláštní požadavky na místo 
instalace

 dodržení odstupů od stěn 
(servis)

 požadavky na plochu pro umístění

 zohlednění odvodu kondenzátu 
od výparníku

 

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA 
VNITŘNÍ PROVEDENÍ

 určení místa průchodu vzducho-
vých hadic

 zamezení tepelného zkratu 
na straně vzduchu

 hydraulické připojení tepelného 
čerpadla flexibilními hadicemi

 průchodky pro sací a výfukovou 
hadici stejně jako průchodku 
odvětrání skříně TČ chránit před 
listím a sněhem

 

 pokud je to nutné, pak obložit 
stěny zvukově izolačním 
materiálem

 el. připojeni

 v případě rohové instalace WPL 13/ 
18/23 možnost použití funkčního 
modulu WP-IC.
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Zvláštnosti

Tepelné čerpadlo by jste neměli umis-
ťovat přímo pod nebo vedle obytných 
prostor či ložnic. U  zvuk odrážející 
podlahy (např. dlaždice) doporučujeme 
podložit TČ gumovou deskou. Příznivého 
utlumení hluku lze dosáhnout pomocí 
betonové základové desky s  gumovou 
podložkou nebo s podloženými zvukově 
izolačními deskami. Trubky i  stěnové 
průchodky se musí upevnit tak, aby byl 
maximálně tlumen hluk. Kompaktní 
tepelná čerpadla typu WPL se vyznačují 
obzvláště tichým provozem. Chyby způ-
sobené špatným umístěním mohou vést 
k nežádoucímu zvýšení hlučnosti.

Všeobecně

Pokud je tepelné čerpadlo nainstalováno 
spolu s topným zařízením nasávajícím 
vzduch pro spalování přímo z místnosti, 
je nutné pro bezproblémový chod tohoto 
plynového nebo olejového kotle zajistit 
přídavné odvětrání místnosti otvorem 
o  průřezu min. 250 cm2. Bez tohoto 
odvětrání místnosti by v krajním případě 
netěsnosti připojení vzduch. hadic mohl 
vzniknout v tomto prostoru podtlak.

Odvod kondenzátu

Pro odvod kondenzátu jsou používány 
hadice 3/4“, které se připojují na k tomu 
určené přípojky na  sběrné vaně kon-
denzátu. Hadice na odvod kondenzátu 
musí být vedeny z TČ se spádem dolů 
nebo do strany. K tomu je nutno vylomit 
příslušnou průchodku. Kondenzát je 
odváděn potrubím. Při nedostatečném 
spádu doporučujeme použít čerpadlo 
na odvod kondenzátu.

Čerpadlo na odvod kondenzátu

Pokud je použito čerpadlo pro odvod 
kondenzátu PK 9, je nutno TČ umístit 
o cca.100 mm výše (základ dle obr.) nebo 
čerpadlo na odvod kondenzátu umístit 
o 100 mm níže.

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA 
VNITŘNÍ PROVEDENÍ

1  izolace proti kročejovému 
 hluku
2  plovoucí podlaha

1 2

Nášlapnou vrstvu a hlukovou 

izolaci, pokud jsou k dispozici, 

oddělte drážkou.
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1

3

3

2

HYDRAULICKÉ A ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

přípojky WPL 13/18/23 vnitřní provedení

přípojky WPL 10 vnitřní provedení

přípojky WPL 33 vnitřní provedení

1 odvod kondenzátu
2 přípojka topné vody
3 přípojka vratné vody
4 spínací skříňka 
5 pojistný ventil

1 trubka vratná voda
2 sítko 
3 hadice na odvod koncentrátu 

volitelně vpravo nebo vlevo
4 výstup topná voda

1 hadice odvodu kondenzátu 
(volitelně nalevo, napravo nebo 
vpředu)

2 hadice topné vody (pružná tlaková 
hadice s tepelnou izolací)

3 hadice vratné vody (pružná tlaková 
hadice s tepelnou izolací)

4 elektrická připojovací vedení 
5 kabelové průchodky
6 trubkové průchodky
7 spínací skříňka pro elektrická 

připojovací vedení
8 koleno trubky (součást 

příslušenství)
9 přípojka topné vody

4
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Vedení vzduchu vzduchovými 

hadicemi

Celková délka vzduchových hadic na sací 
i výfukové straně nesmí překročit 8 m. 
Současně nesmí být provedeny více 
než čtyři 90° záhyby s  minimálním 
poloměrem

pro WPL 10 315 mm
pro WPL 13 600 mm 
pro WPL 18 600 mm 
pro WPL 23 600 mm 
pro WPL 33 600 mm

(vztaženo k ose hadice).

Vzhledem ke  své pružnosti dochází 
k  průhybům hadice a  proto je nutné 
po  cca. 1 m hadice připevnit. Přívod 
vzduchu k  TČ i  jeho odvod od  TČ 
do volného prostoru je zajištěn speci-
álními hadicemi. Ty jsou velmi pružné, 
tepelně zaizolované a  mají samoz-
hášecí vlastnost. Hadice jsou dodá-
vány v  délkách 3 m (li ∅ 560 mm) 
a 4 m (li ∅ 315 a 560 mm).

Vedení vzduchu vzduch. kanály

Celková délka vzduchových kanálů 
na sací i výfukové straně nesmí překročit 
8 m. Průřez kanálů se řídí objemovým 
tokem vzduchu a  externím statickým 
tlakovým rozdílem TČ. Pro zamezení 
přenosu hluku na budovu se doporučuje 
nainstalovat mezi TČ a vzduchový kanál 
vzduchovou hadici nebo manžetu. Při 
návrhu vzduchových kanálů a mřížek je 
nutno bezpodmínečně zohlednit externí 
tlak ventilátoru.

Tlaková ztráta
Pa mbar

WPL 10 100 1,0
WPL 13 100 1,0
WPL 18 100 1,0
WPL 23 100 1,0
WPL 33 100 1,0

Vnitřní provedení WPL 10

Vnitřní provedení WPL 13/18/23/33

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA 
VNITŘNÍ PROVEDENÍ

rozměry v mm

rozměry v mm
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WPL 10 I

ROZMĚRY VNITŘNÍ PROVEDENÍ

Rozměry v cm
(min. vzdálenosti)

stěnová průchodka
obj. č. 166519

stěnová průchodka
obj. č. 166519

stěnová
průchodka

stěnová
průchodka

stěnová
průchodka

stěnová
průchodka

WPL 10 IK

Rozměry v cm
(min. vzdálenosti)
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ROZMĚRY VNITŘNÍ PROVEDENÍ

WPL 13/18/23/33

Rozměry v cm
(min. vzdálenosti)

deska pro připojení 
na zeď 120 x 80

deska pro připojení 
na zeď 120 x 80

stěnová
průchodka

WPL 13/18/23 s WPIC

Rozměry v cm
(min. vzdálenosti)

stěnová průchodka
obj. č. 22 33 97

stěnová průchodka
obj. č. 22 33 97
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ROZMĚRY VNITŘNÍ PROVEDENÍ

deska 
pro připojení 

na zeď 120 x 80

WPL 13/18/23/33

Rozměry v cm
(min. vzdálenosti)

stěnová průchodka
obj. č. 22 33 97
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TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA 
VNITŘNÍ PROVEDENÍ

Vedení vzduchu

U  vnitřního provedení je na  straně 
vzduchu přípojka provedena pomocí 
flexibilních vzduchových hadic nebo 
vzduchových kanálů a fl exibilních pří-
pojek na vnější straně.

Pokud jde o hlučnost platí vše co bylo 
řečeno dříve. Rychlost vstupního a vý-
stupního vzduchu vztažená na  volný 
průřez vzduchové mřížky, musí být 
omezena na  max. hodnotu 2 m/s 
(vznik hluku). V každém případě musí 
být zabráněno tepelnému zkratu mezi 
vstupem a  výstupem vzduchu. Účelné 
je nasávání přes roh nebo příčné na-
sávání. Pokud vstupní a výstupní otvor 
leží ve stejné rovině, musí být mezi nimi 
zajištěn minimální odstup 3 m. Je mož-
né též vytvořit mezi vstupní a výstupní 
stranou oddělovací stěnu nebo rostliny. 
Ochranná mřížka musí být z  důvodu 
čištění snadno přístupná.

Sklep – přes roh

Příklad ukazuje umístění kompaktního 
TČ ve  sklepě. Umístěním sacího a  vý-
fukového potrubí přes roh je zabráně-
no tepelnému zkratu mezi vstupním 
a  výstupním vzduchem. Sací a  výfu-
ková mřížka musí být nadimenzována 
tak, aby byl zajištěn dostatečný volný 
průřez.

Sklep – oddělené šachty

Při umístění kompaktního TČ ve sklepě 
je možné připojení vzduchových kanálů 
na dvě sklepní šachty, pokud je rozteč 
šacht dostatečně velká a je tak zabráně-
no tepelnému zkratu. Vstupní a výstupní 
vzduchový kanál je nutno chránit krytem 
před listím a sněhem.

Sklep – společná šachta

Při umístění kompaktního TČ ve sklepě 
je možné připojení vzduchových kanálů 
na  jednu společnou sklepní šachtu, 
pokud je spolehlivě zamezeno vzniku 
tepelného zkratu. V  tomto případě je 
směr nasávaného vzduchu otočen. 
Oddělovací stěna mezi sací a výfukovou 
stranou ve sklepní šachtě a usměrňo-
vací plech vylučuje možnost tepelného 
zkratu.

Upozornění

U  těchto způsobů umístění je nutno 
věnovat pozornost obzvláště následu-
jícím bodům:

zamezení tepelného zkratu

bezvadný odvod kondenzátu

dostatečný volný průřez sací   
 a výfukové mřížky
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PŘÍKLADY INSTALACÍ

WPL 13/18/23/33 venkovní provedení

WPL 13/18/23 vnitřní provedení s modulem WPIC
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TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA 
PŘIPOJENÍ NA TOPNOU SOUSTAVU

Připojení na topný systém

Topný systém je třeba navrhnout podle 
projekčních podkladů. Tepelné čerpadlo 
se zapojuje podle doporučených hyd-
raulických schémat. Před připojením je 
třeba přezkoušet těsnost topného sys-
tému, důkladně ho propláchnout a od-
vzdušnit. Je nutno dát pozor na správné 
připojení topné a vratné vody. Hydrau-
lické propojení TČ s topnou soustavou je 
doporučeno provést z důvodu omezení 
přenosu chvění kompresoru ohebnými 
tlakovými hadicemi. Potřebná oběhová 
čerpadla a  průřez potrubí lze odečíst 
z tabulky. Příslušné tepelné zaizolování 
se uskuteční ve  shodě s  předpisy pro 
topná zařízení. Při použití kompaktní 
instalační sady WPKI 5 musí být použita 
oběhová čerpadla dle tabulky.

Ochrana topného potrubí před zámra-

zou a vlhkostí

Vedení topné a vratné musí být při použití 
venkovního provedení TČ chráněno do-
statečnou tepelnou izolací před mrazem 
a uložení v instalační trubce i před vlhkos-
tí. Dodatečnou ochranou proti zamrznu-
tí je protizámrazová ochrana vestavěná 
v tepelném čerpadle, která zajišťuje při 
teplotě pod +10°C sepnutí oběhového 
čerpadla v  okruhu tepelného čerpa-
dla a  tak pomocí cirkulace ochraňuje 
před zámrazou všechna propojovací 
potrubí.

Doporučené průřezy potrubí

mezi TČ a akumulačním zásobníkem (délka potrubí max. 10 m)

tepelné
čerpadlo

měděné 
potrubí
DN

WPL 10 22 x 1,0
WPL 13 28 x 1,5
WPL 18 28 x 1,5
WPL 23 28 x 1,5
WPL 33 32 x 1,5

WPL s akumulačním zásobníkem SBP 700

WPL s akumulačním zásobníkem a přípravou teplé vody
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TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA 
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Elektrické připojení

Elektrické připojení tepelného čerpadla 
je nutno nahlásit na příslušném elek-
trorozvodném závodě. Všechny elektro-
instalační práce je nutno provádět dle 
platných ČSN  a předpisů příslušného 
rozvodného závodu. Připojení se pro-
vádí podle schématu el.připojení. Je 
nutno respektovat též montážní návod 
regulace TČ. 

Venkovní provedení

Elektrické kabely musí být ve  venkov-
ním provedení. Kabely je nutno vyvést 
spodní částí TČ a  musí být uloženy 
v instalačních trubkách.

Vnitřní provedení

Kabely jsou vyvedeny horními průchod-
kami v tepelném čerpadle.

Elektrické parametry tepelných čerpadel (připojení kompresoru)

tepelné
čerpadlo

příkon
kW

max. 
provozní 
proud (A)

rozběhový 
proud A

přívodní 
vedení
(mm²)

jištění
A

WPL 10 2,2 6,0 < 25 5 x 2,5 3 x 16 C
WPL 13 2,7 8,0 24 5 x 2,5 3 x 16 C
WPL 18 3,5 10,6 26 5 x 2,5 3 x 16 C
WPL 23 3,9 11,4 29 5 x 2,5 3 x 16 C
WPL 33 6,2 19,3 26 5 x 2,5 3 x 20 C

* při venkovním vzduchu + 7 °C a topné vodě + 35 °C
 a provozu obou kompresorů u WPL 33

Elektrické zapojení WPL a regulace WPM

3/N/PE~ 50Hz 230V
napájení z domo-
vního elektroměru

spínací hodiny HDO

fáze L bez blokování
fáze L´ s blokováním

3/N/PE~ 50Hz 400V

regulace WPM II

tepelné čerpadlo WPL

Elektrické zapojení WPL-IC a regulace WPM

spínací hodiny HDO

3/N/PE~ 50Hz 230V
napájení z domo-
vního elektroměru

fáze L bez blokování
fáze L´ s blokováním

3/N/PE~ 50Hz 400V



45WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ

TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ/VODA

Teplo získané ze země

Pokud je k  dispozici dostatečný základ 
a  pozemek, pak jsou tepelná čerpadla 
země/voda ideálními přístroji.

V  zemi uložené plastové hadice 
zemního kolektoru nebo vrtu, v kterých 
cirkuluje teplonosné médium, přivádějí 
k tepelnému čerpadlu energii. 

Kaskádové zapojení

Spojením více našich sériových tepelných 
čerpadel je možno pokrýt i větší výkony. 
Zejména výhodné je u systému země/voda 
použití sady WPF..SET, obsahující 2 tepelná 
čerpadla a nezbytné příslušenství.

Technika

Pro náročnější aplikace jsou určena 
tepelná čerpadla řady WPF. Přístroj 
obsahuje většinu komponentů pro 
zapojení do  topné soustavy. Příprava 
teplé vody musí být řešena samostatným 
nepřímo vytápěným zásobníkem.
Pro systém země/voda je možno 
s  výhodou použít kompaktní tepelné 
čerpadlo WPC. To oproti variantě WPF 
obsahuje v  jedné skříni i  zásobník 
teplé vody, primární oběhové čerpadlo 
a pružné tlakové hadice.
Všechny přístroje jsou určeny pro umístění 
v nezámrzných místnostech.

Regulace na míru

Obsluha a  řízení tepelného čerpadla 
je řešena tzv. manažérem tepelného 
čerpadla - regulací, která je umístěna 
v blízkosti přístroje nebo je v něm přímo 
vestavěna.

WPF s SBP 100

WPC s LWM 250
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TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ/VODA WPC (COOL)
POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

Krátce a stručně

 určeno pro systém země/voda
 pro plně automatický ohřev topné 

vody až na 60 °C
 rozsah použití vstupního média 

-5 až +20°C
 kompaktní přístroj s funkcemi vytá-

pění a příprava teplé vody
a u WPC cool s pasivním chlazením

 vestavěný zásobníkový ohřívač 
vody

 obsahuje všechna bezpečnostně 
technická zařízení i všechny sou-
části nutné pro provoz

 vestavěný elektrokotel s kaskádo-
vým spínáním výkonu 2,6/6,2/8,8 
kW

 protihlukově řešená konstruk-
ce s izolací tělesa kompresoru 
a opláštění z materiálu pohlcující-
ho zvuk

 chráněno proti korozi; vnější díly 
opláštění jsou zhotoveny 
z žárově pozinkovaného ocelového 
plechu a dodatečně nastříkané vy-
palovaným lakem

 určeno jen pro vnitřní instalaci 
v nezámrzných prostorách

 centrální řízení vytápění, ohřevu 
vody i bezpečnostních funkcí vesta-
věnou ekvitermní regulací WPMi

 značky zkušeben jsou uvedeny 
na typovém štítku 

 ekologické chladivo R410a

Popis přístroje

Kompaktní tepelné čerpadlo systému 
země/voda pro vnitřní instalaci s ve-
stavěným 200-litrovým zásobníkovým 
ohřívačem teplé vody, oběhovým čer-
padlem zdroje, oběhovým čerpadlem 
a přepínacím ventilem (vytápění/
příprava teplé vody), elektrokotlem 
a ekvitermní regulací. Součástí do-
dávky jsou  pojistné ventily pro stranu 
zdroje i stranu vytápění a tlumiče 
chvění (pružné hadice). 
Agregát tepelného čerpadla je vyba-
ven plně hermetickým kompresorem 
Scroll s rozběhovými odpory, relé 
na hlídání sledu fází, kondenzátorem, 
výparníkem, interním vlastním zabez-
pečovacím zařízením, kombinovaným 
hlídačem nízkého a vysokého tlaku 
a protizámrazovým hlídačem. 
Vestavěná ekvitermní regulace umož-
ňuje plně automatické vytápění pro 2 
topné okruhy (1 směšovaný), prioritu 
přípravy teplé vody, protibakteriální 
provoz, vysoušecí provoz pro podlahy 
a propojení na PC i přes modem. 
Tepelné čerpadlo pracuje s ekologic-
kým chladivem R 410A.

Princip funkce

Pomocí tepelného výměníku na straně 
zdroje tepla (výparníku) je tomuto 
zdroji odnímáno teplo. 
V důsledku přidání elektrické energie 
(kompresor) se topná voda v tepel-
ném výměníku na straně vody (kon-
denzátoru) ohřívá podle nastavení 
regulace na + 15°C až + 60°C. Před-
pokladem pro bezvadnou funkci je 
odborné provedení zařízení zdroje 
tepla. 
U provedení země/voda je nutné na-
vrhnout jímač energie podle projekč-
ních podkladů a údajů výrobce se 
zohledněním chladícího výkonu TČ.

WPC cool

Tato modifi kace obsahuje oproti WPC 
navíc trojcestný ventil a výměník, za-
jišťující funkci pasivního chlazení.

Součástí základní dodávky je:

 -  vlastní tepelné čerpadlo se všemi 
výměníky a kompresorem

 - pojistný ventil
 - oběhové čerpadlo vytápění a TUV
 - přepínací ventil topení / TUV
 -  regulátor WPMi, venkovní čidlo, 

1 ks příložné čidlo, 1 ks čidlo 
do jímky

 - vestavěný elektrokotel 8,8 kW
 - vestavěný zásobník TUV 200 litrů
 -  čerpadlo pro vrty nebo zemní 

kolektor
 -  gumové tlakové připojovací hadice 

- kompenzátory hluku a vibrací
  toto vše v jedné skříni

Zvlášť je nutné podle projektu 

vytápění a přípravy užitkové vody 

objednat u Stiebel Eltron - viz 

Příslušenství:

 - akumulační zásobník 
 -  v závislosti na schématu čidlo 

topného okruhu (TF6A - do jímky 
nebo AVF 6 - příložné)

 -  regulaci okruhu s pasivním 
chlazením:

   FEK - u plošných systémů
   FE7 - u funcoil jednotek-ty musí být 

s odvodem kondenzátu

Stavba dodá m.j.:

 - expanzní nádobu topné soustavy
 -  expanzní nádobu topné systému 

vrtů
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KOMPAKTNÍ TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ / VODA WPC A WPC COOL
TECHNICKÉ ÚDAJE

typ WPC 5 (cool) WPC 7 (cool) WPC 10 (cool) WPC 13 (cool)

objednací číslo  WPC 22 02 51 22 02 52 22 02 53 22 02 54
objednací číslo  WPC cool 22 02 55 22 02 56 22 02 57 22 02 58

technické údaje – strana zdroje tepla a topné vody

maximální provozní přetlak MPa 0,3 0,3 0,3 0,3
rozsah použití zdroje tepla °C -5 až +20                                    krátkodobý (max. 30 min.) až max. +40°C 
teplota topné vody °C +15 až +60
objemový průtok, topná strana m3/h 0,5 0,7 0,9 1,2
tlakový rozdíl, topná strana hPa. 515 450 365 205
objemový průtok, zdroj tepla m3/h 1,4 1,9 2,2 3,1
tlakový rozdíl, zdroj tepla hPa 520 460 380 230
přípojky  topné a vratné vody mm 22 násuv. připojení 22 násuv. připojení 22 násuv. připojení 22 násuv. připojení
přípojky studené a teplé vody mm 22 násuv. připojení 22 násuv. připojení 22 násuv. připojení 22 násuv. připojení
přípojky zdroje tepla mm 28 násuv. připojení 28 násuv. připojení 28 násuv. připojení 28 násuv. připojení
chladivo R410A R410A R410A R410A
hmotnost náplně kg 1,5 2,0 2,5 2,3
netto objem nádrže teplé vody l 175 175 162 162
max. provozní tlak zásobníku TV bar 10 10 10 10
elektrická data

el. připojení kompresoru n x mm² 5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 2,5
el. připojení elektrokotle n x mm² 5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 2,5
řídící vedení n x mm² 5 x 1,5 5 x 1,5 5 x 1,5 5 x 1,5
jištění kompresoru A 16 gL 16 gL 16 gL 16 gL
jištění topného tělesa A 16 gL 16 gL 16 gL 16 gL
jištění řídící okruh A 16 gL 16 gL 16 gL 16 gL
elektrické krytí dle EN 60529 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
napětí / kmitočet V/Hz 3/PE~ 400 V 50 Hz, řízení 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
připojení topného tělesa      V/Hz/kW 3/N/PE~ 400 V 50 Hz, 8,8 kW
rozběhový proud A 23 25 28 30
rozměry a hmotnost

výška x šířka x hloubka mm 2100 x 600 x 650
hmotnost WPC kg 275 285 295 305
hmotnost WPC cool kg 283 293 303 313
ostatní charakteristiky provedení

protikorozní ochrana pozinkováno/ částečně lakováno
odpovídá bezpečnostním ustanovením UVV/VDE/GS
hladina akustického výkonu dB(A) 43 44 48 50
hladina akustického tlaku (1 m vzdálenost)            dB(A) 35 36 40 42
výkonová data (naměřeno pro 33% Ethylenglykol a 66% vodu) podle EN 255

teplota zdroje tepla °C 0 0 2,5 0 0 2,5 0 0 2,5 0 0 2,5
teplota topné vody °C +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60
topný výkon kW 5,8 5,5 5,5 7,8 7,3 7,2 9,9 9,5 9,6 13,4 12,7 13,1
el.příkon kW 1,3 2,0 2,5 1,8 2,5 3,1 2,2 3,1 4,0 3,1 4,3 5,2
výkonové číslo  4,3 2,8 2,2 4,4 2,9 2,3 4,5 3,0 2,4 4,4 3,0 2,5
teplotní diference při B0/W35** K 10,0 10,0 9,9 9,6

pro WPC cool

chladící výkon * kW 3,8 5,2 6,0 8,5

*  při jmen. průtoku; 15°C nemrz. směsi ze zdroje a 23°C vratné vodě z chladícího okruhu

**  B0/W35 - teplota vstupního média 0 °C, teplota topné vody 35 °C
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Krátce a stručně

  určeno pro systém země/voda
  pro plně automatický ohřev topné 

vody až na 60°C
  rozsah použití vstupního média -5 

až +20°C
  obsahuje všechna bezpečnostně 

technická zařízení i všechnysoučásti 
nutné pro provoz

  vestavěný elektrokotel s  kaskádo-
vým spínáním výkonu 2,6/6,2/8,8 
kW

  protihlukově řešená konstrukce 
s izolací tělesa kompresoru a opláš-
tění z materiálu pohlcujícího zvuk

  povrchové součásti jsou chráněny 
proti korozi žárovým pozinkováním 
popř. nastříkáním vypalovaným 
lakem

  určeno jen pro vnitřní instalaci 
v nezámrzných prostorách

  centrální řízení vytápění, ohřevu 
vody i bezpečnostních funkcí vesta-
věnou ekvitermní regulací WPMi

  značky zkušeben jsou uvedeny 
na typovém štítku

  ekologické chladivo R410A
  může být protékáno vratnou vodou 

(od  bivalentního zdroje) o  max. 
teplotě +75°C

  pasivní chlazení pomocí externího 
tepelného výměníku možné

Popis přístroje

Tepelné čerpadlo systému země/voda 
pro vnitřní instalaci s  vestavěnou 
regulací vytápění (WPMi), oběhovým 
čerpadlem, pojistným ventilem, pře-
pínacím ventilem pro přípravu TUV 
a elektrickým topným tělesem. Agregát 
tepelného čerpadla je vybaven plně 
hermetickým kompresorem Scroll 
s  rozběhovými odpory, kondenzáto-
rem, výparníkem, zabezpečovacím 
zařízením jako jsou hlídače nízkého 
a  vysokého tlaku a  protizámrazový 
hlídač. Vestavěná regulace umožňuje 
plně automatické vytápění pro 2 okru-
hy (1 směšovaný), prioritu přípravy 
teplé vody, protibakteriální provoz, 
vysoušecí provoz pro podlahy a pro-
pojení na PC i přes modem. Ve spojení 
s  regulací FE 7 nebo FEK je možné 
i  chlazení (pomocí externího modu-
lu WPAC 1 - zvláštní příslušenství). 
Tepelné čerpadlo pracuje s chladivem 
R410A.

Princip funkce

Po m o c í  t e p e l n é h o  v ým ě n í ku 
na  straně zdroje tepla (výparníku) 
je tomuto zdroji odnímáno teplo. 
V  důsledku přidání elektrické ener-
gie (kompresor) se topná voda 
v  tepelném výměníku na  straně 
vody (kondenzátoru) ohřívá podle 
nastavení regulace na  + 15°C až
+ 60°C. Předpokladem pro bezvad-
nou funkci je odborné provedení 
zařízení zdroje tepla. U  provede-
ní voda/voda je nutné navrhnout 
jímač energie podle projekčních pod-
kladů a údajů výrobce. Přitom musí být 
zohledněn chladící výkon TČ.

Součástí základní dodávky je:

 - vlastní tepelné čerpadlo se všemi 
výměníky a kompresorem

 - pojistný ventil
 - oběhové čerpadlo vytápění a TUV
 - přepínací ventil topení / TUV
 - ves tavěný  regu lá tor  WPMi , 

obsahující v  základní dodávce 
venkovní čidlo, 1 ks příložné čidlo, 
1 ks čidlo do jímky

 - vestavěný elektrokotel 8,8 kW
  toto vše v jedné skříni

Zvlášť je nutné podle projektu vytápění 

a  přípravy užitkové vody objednat 

u Stiebel Eltron - viz Příslušenství:

 - propojovac í  sady k   osta tn í 
technologii 

 - zásobník TUV
 - akumulační zásobník 
 - v závislosti na schématu další čidlo 

topného okruhu (TF6A - do  jímky 
nebo AVF 6 - příložné)

 - topné příruby BGC jako případné 
posílení bivalentního zdroje

 - gumové tlakové připojovací hadice 
- kompenzátory hluku a vibrací

 - čerpadlová skupina WPSB pro 
vrty nebo zemní kolektor, včetně 
expanzní nádoby systému vrtů

Stavba dodá m.j.:

 - pojistný ventil
 - expanzní nádobu topné soustavy

TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ / VODA WPF
POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE
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KOMPAKTNÍ TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ / VODA WPF
TECHNICKÉ ÚDAJE

typ WPF 5 WPF 7 WPF 10 WPF 13 WPF 16 

objednací číslo 07 42 94 07 42 95 07 42 96 07 42 97 22 08 18

technické údaje – strana zdroje tepla a topné vody

maximální provozní přetlak MPa 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
rozsah použití zdroje tepla °C –5 do +20           krátkodobý (max. 30 min.) až max. +40°C 
teplota topné vody °C +15 do +60
objemový průtok, topná strana m³/h 0,5 0,7 0,9 1,2 1,5
tlakový rozdíl, topná strana hPa 280 280 280 280 280
objemový průtok, zdroj tepla m³/h 1,4 1,9 2,2 3,1 3,8
tlakový rozdíl, zdroj tepla hPa 100 110 120 230 340
přípojky  topné a vratné vody coul G 1 ¼ vnější
přípojky zdroje tepla coul G 1 ¼ vnější
chladivo R410A
hmotnost náplně kg 1,5 2,0 2,5 2,3 2,5
elektrická data

el.připojení kompresoru n x mm² 5 x 2,5
el.připojení elektrokotle n x mm² 5 x 2,5
řídící vedení n x mm² 5 x 1,5
jištění kompresoru A 16 gL
jištění topného tělesa A 16 gL
jištění řídící okruh A 16 gL
elektrické krytí dle EN 60529 IP 20
napětí / kmitočet V/Hz 3/PE~ 400 V 50 Hz, řízení 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
připojení topného tělesa V/Hz/kW 3/N/PE~ 400 V 50 Hz, 8,8 kW
rozběhový proud A 25 25 27 28 29
rozměry a hmotnost

výška x šířka x hloubka mm 960 x 510 x 680
hmotnost kg 108 114 121 129 131
ostatní charakteristiky provedení

protikorozní ochrana pozinkováno/ částečně lakováno
odpovídá bezpečnostním ustanovením UVV/VDE/GS
hladina akustického výkonu dB(A) 46 47 51 53 53
výkonová data (naměřeno pro 33% Ethylenglykol a 66% vodu) podle EN 255

teplota zdroje tepla °C 0 0 2,5 0 0 2,5 0 0 2,5 0 0 2,5 0 0 5
teplota topné vody °C +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60
topný výkon kW 5,8 5,5 5,0 7,8 7,3 7,2 9,9 9,5 9,6 13,4 12,7 13,1 16,1 15,1 16,7

el.příkon kW 1,3 2,0 2,5 1,8 2,5 3,1 2,2 3,1 4,4 3,1 4,3 5,2 3,6 5 6,1
výkonové číslo  4,3 2,8 2,2 4,4 2,9 2,3 4,5 3,0 2,4 4,4 3,0 2,5 4,5 3 2,7
teplotní diference při B0/W35 K 10,0 10,0 9,9 9,6 9,6

**  B0/W35 - teplota vstupního média 0 °C, teplota topné vody 35 °C

Charakteristika oběh. čerpadla UPS 25/60
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Krátce a stručně

 určeno pro systém země/voda

  pro úplně automatický ohřev topné 
vody až na 60°C

  rozsah použití vstupního média: 
-5 až + 20°C

  obsahuje všechna bezpečnostně 
technická zařízení i všechny sou-
časti nutné pro provoz

  protihlukově řešená konstrukce 
s izolací tělesa kompresoru ao-
pláštění z materiálu pohlcujícího 
zvuk 

  povrchové součásti jsou chráněny 
proti korozi žárovým pozinková-
ním popřípadě nastříkáním vypa-
lovaným lakem 

  určeno jen pro vnitřní instalaci 
v nezámrzných prostorách

  značky zkušeben jsou uvedeny 
na typovém štítku

  centrální řízení vytápění, ohře-
vu vody i bezpečnostních funkcí 
externí regulací WPM II (zvláštní 
příslušenství)

 ekologické chladivo R410A

 může být protékáno vratnou 
vodou (od bivalentního zdroje) 
o max. teplotě +75°C.

Popis přístroje

Tepelné čerpadlo systému země/voda 
pro vnitřní instalaci. Agregát tepelného 
čerpadla  je vybaven plně hermetickým 
kompresorem Scroll s  rozběhovými 
odpory, kondenzátorem, výparníkem, 
zabezpečovacím zařízením jako jsou 
hlídače nízkého a vysokého tlaku a vy-
sokého tlaku a protizámrazový hlídač. 
Vestavěná základní řídící elektronika 
IWS spolupracující s externím regulá-
torem WPM II (není součástí dodávky). 
Možnost kaskádového zapojení více 
tepelných čerpadel. Tepelné čerpadlo 
pracuje s chladivem R410A.

 - regulaci WPM II v  provedení buď 
na zeď nebo do rozvaděče, obsahující 
v  základní dodávce venkovní čidlo, 
1 ks příložné čidlo, 1 ks čidlo do jímky

 - akumulační zásobník
 - gumové tlakové připojovací hadice - 

kompenzátory hluku a vibrací
 - zásobník TUV
 - v závislosti na schématu další čidla 
 - topné příruby BGC jako bivalentní 

zdroj
 - čerpadlová skupina WPSB pro vrty 

nebo zemní kolektor, včetně expanzní 
nádoby systému vrtů

Stavba dodá m.j.:

 - pojistný ventil
 - expanzní nádobu topné soustavy 

Princip funkce

Pomocí tepelného výměníku na straně 
zdroje tepla (výparníku) je tomuto 
zdroji odnímáno teplo. V  důsledku 
přidání elektrické energie (kompresor) 
se topná voda v  tepelném výměníku 
na straně vody (kondenzátoru) ohřívá 
podle nastavení regulace na  + 15°C 
až 60°C.Předpokladem pro bezvadnou 
funkci je odborné provedení zařízení 
zdroje tepla. U provedení země/voda 
je nutné navrhnout jímač energie 
podle projekčních podkladů a  údajů 
výrobce. Přitom musí být zohledněn 
chladící výkon TČ.

SETy

Pokud topný výkon největšího tepelné-
ho čerpadla nestačí, je možno využít 
spojení 2 přístrojů.

WPF- M - Součástí základní dodávky 

pro jedno čerpadlo je:

 - vlastní tepelné čerpadlo se všemi vý-
měníky a kompresorem

  toto vše v jedné skříni

Zvlášť je nutné podle projektu vytápě-

ní a  přípravy užitkové vody objednat 

u Stiebel Eltron - viz Příslušenství:

 - propojovací sady k ostatní technologii 
- oběhová čerpadla

WPF..SET- součástí základní dodávky je:

 - 2 tepelná čerpadla WPF … M v různých 
kombinacích výkonu

 - propojovac í  sada WPKI  -  SET, 
obsahující:

 - 2 oběhová čerpadla UPS 25-60
 - 2 ručně uzavíratelné zpětné klapky
 - 2 pojistné ventily
 - propojovací potrubí pro 2 čerpadla 

stojící vedle sebe
 - regulátor WPMW II v provedení na zeď, 

obsahující v  základní dodávce 
venkovní čidlo, 1 ks příložné čidlo, 
1 ks čidlo do jímky

Zvlášť je nutné podle projektu vytápění 

a  přípravy užitkové vody objednat 

u Stiebel Eltron - viz Příslušenství:

 - akumulační zásobník
 - gumové tlakové připojovací hadice - 

kompenzátory hluku a vibrací
 - zásobník TUV
 - topné příruby BGC jako bivalentní 

zdroj
 - čerpadlová skupina WPSB pro vrty 

nebo zemní kolektor, včetně expanzní 
nádoby systému vrtů

Stavba dodá m.j.:

 - expanzní nádobu topné soustavy
 - nabíjecí čerpadlo TUV

TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ/VODA WPF 10M, WPF 13M, WPF 16M
POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE
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KOMPAKTNÍ TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ/VODA WPF 10 M, WPF 13M, WPF 16M
TECHNICKÉ ÚDAJE

typ WPF 10 M WPF 13 M WPF 16 M

objednací číslo 18 53 49 18 21 35 22 08 94

technická data

rozsah použití zdroje tepla °C –5 do +20           krátkodobý (max. 30 min.) až max. +40°C 
teplota topné vody °C +15 do +60
objemový průtok, topná strana m³/h 0,9 1,2 1,4
tlakový rozdíl, topná strana hPa 100 100 100
objemový průtok, zdroj tepla m³/h 2,2 3,1 3,8
tlakový rozdíl, zdroj tepla hPa 120 230 250
přípojky topné a vratné vody coul G 1 ¼ vnější
přípojky zdroje tepla coul G 1 ¼ vnější
chladivo R410A
hmotnost náplně kg 2,5 2,3 3,1
elektrická data

el.připojení kompresoru n x mm² 5 x 2,5
řídící vedení n x mm² 5 x 1,5
sběrnicové (BUS) vedení n x mm² J - Y (st) 2 x 2 x 0,8
jištění kompresoru A 16 gL
jištění řídící okruh A 16 gL
elektrické krytí dle EN 60529 IP 20
napětí / kmitočet V/Hz 3/PE ~ 400 V 50 Hz, řízení 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
rozběhový proud A 27 28 < 30
rozměry a hmotnost

výška x šířka x hloubka mm 960 x 510 x 640
hmotnost kg 112 120 125
ostatní charakteristiky provedení

protikorozní ochrana pozinkováno/ částečně lakováno
odpovídá bezpečnostním ustanovením UVV/VDE/GS
hladina akustického výkonu dB(A) 51 53 53
výkonová data podle EN 255

teplota zdroje tepla °C 0 0 2,5 0 0 2,5 0 0 5
teplota topné vody °C +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60
topný výkon kW 9,9 9,5 9,6 13,4 12,7 13,1 16,3 15,3 15,6
el.příkon kW 2,2 3,1 4,0 3,1 4,3 5,2 3,5 4,8 5,2
výkonové číslo  4,5 3,0 2,4 4,4 3,0 2,5 4,7 3,2 3,0
teplotní diference při B0/W35* K 10,0 10,0 10,0

* B0/W35 - teplota vstupního média 0 °C, teplota topné vody 35 °C

Tabulka kombinací WPF SET

typ WPF 20 SET WPF 23 SET WPF 26 SET WPF 29 SET WPF 32 SET

objednací číslo 18 53 65 18 53 66 18 21 39 22 08 96 22 08 97
WPF 10 M  
WPF 13 M   
WPF 16 M  

Součástí dodávky SET jsou kromě 2 tepelných čerpadel: regulace WPMW II, 2 oběhová čerpadla UPS 25 - 60 a kompletní instalace 
pro hydraulické propojení tepelných čerpadel WPKI-SET a 2 pojistné ventily.
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TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ/VODA WPF 20, WPF 27, WPF 40, WPF 52, WPF 66 
POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

Krátce a stručně

 pro plně automatický ohřev topné 
vody až na 60°C

 rozsah použití na straně zdroje 
-5 až +20°C

 obsahuje všechna bezpečnostně 
technická zařízení i všechny sou-
části nutné pro provoz

 protihluková konstrukce a protihlu-
kové materiály v opláštění

 chráněno proti korozi; díly opláštění 
jsou zhotoveny 
z žárově pozinkovaného ocelového 
plechu popř. nastříkané vypalovacím 
lakem

 pro instalaci do nezámrzné 
místnosti

 obsluha a řízení externím 
regulátorem WPM II 
(nutné příslušenství)

 ekologicky nezávadné chladivo 
R410A

 může být protékáno vratnou vodou 
(od bivalentního zdroje) 
o max. teplotě +75°C

Popis přístroje

Tepelné čerpadlo země/voda ve vnitř-
ním provedení s možností kaská-
dového zapojení. Chladící okruh je 
vybaven jedním plně hermetickým 
kompresorem Scroll,  omezovačem 
rozběhového proudu, kondenzáto-
rem, výparníkem 
a všemi bezpečnostními prvky jako 
nízkotlakým a vysokotlakým preso-
statem.  
Tepelné čerpadlo pracuje s ekologic-
ky nezávadným chladivem R 410A. 
Propojení TČ a regulace je provedeno 
BUS sběrnicí.
Robustní konstrukce umožňuje insta-
laci dvou přístrojů na sebe.

Princip funkce

Pomocí tepelného výměníku na pri-
mární straně (výparníku) je zdroji 
energie odnímáno teplo. V důsledku 
přidání elektrické energie (kompre-
sor) se topná voda v tepelném výmě-
níku na straně vody (kondenzátoru) 
ohřívá podle nastavení regulace na + 
15°C až + 60°C. Předpokladem pro 
bezvadnou funkci je odborné prove-
dení zdroje tepla. Přitom musí být 
zohledněn chladící výkon tepelného 
čerpadla.

Sety

Pokud ani topný výkon největšího 
tepelného čerpadla nestačí, je možno 
použít kaskádové zapojení dvou nebo 
více přístrojů.
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KOMPAKTNÍ TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ/VODA WPF 20 - 66

typ WPF 20 WPF 27 WPF 40 WPF 52 WPF 66 

objednací číslo 22 33 74 22 33 75 22 33 76 22 33 77 22 33 78
objednací číslo opláštění 22 33 84

technická data

rozsah použití zdroje tepla °C –5 do +20           krátkodobý (max. 30 min.) až max. +40°C 
teplota topné vody °C +15 do +60
objemový průtok, topná strana m³/h 3,7 5,0 7,5 9,2 11,51
tlaková ztráta topná strana hPa 60 52 80 60 80
objemový průtok, zdroj tepla m³/h 5,0 7,0 10,5 13,0 16,1
tlaková ztráta, zdroj tepla hPa 150 140 160 150 150
přípojky topné a vratné vody coul G 2 vnější
přípojky zdroje tepla coul G 2 vnější
chladivo R410A
hmotnost náplně kg 6 7,2 10 12 14,5
elektrická data

el.připojení kompresoru n x mm² 5 x 6 5 x 6 5 x 6 5 x 10 5 x 10
řídící vedení n x mm² 3 x 1,5
sběrnicové (BUS) vedení J-Y (st) 2 x 2 x 0,8
jištění řídící okruh A 16 gL
jištění kompresoru A 35 gL 35 gL 35 gL 50 gL 50 gL
elektrické krytí dle EN 60529 IP 24
napětí / kmitočet kompresor V/Hz 3/PE ~ 400 V/50 Hz
síťová přípojka V/Hz 1/N/PE ~ 230 V/50 Hz
rozměry a hmotnost

výška x šířka x hloubka mm 1154 x 1242 x 860
hmotnost kg 330 380 460 540 630
ostatní charakteristiky provedení

protikorozní ochrana pozinkováno/lakováno
odpovídá bezpečnostním ustanovením UVV/VDE/GS
hladina akustického výkonu dB (A) 54 55 56 58 60
výkonová data

teplota zdroje tepla °C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
teplota topné vody °C +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60
topný výkon kW 21,9 20,7 20,0 29,7 27,6 25,8 45,7 42,1 40,3 55,8 53,1 51,3 69,0 65,5 62,6
el.příkon kW 4,5 6,3 7,8 6,1 8,5 10,6 9,4 12,8 15,4 11,6 15,8 19,1 14,4 19,7 23,8
výkonové číslo  4,8 3,3 2,6 4,9 3,2 2,4 4,9 3,3 2,6 4,8 3,4 2,7 4,8 3,3 2,6
teplotní diference při B0/W35* K 5

* B0/W35 - teplota vstupního média 0 °C, teplota topné vody 35 °C
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teplota topné vody 35°C
teplota topné vody 50°C
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VÝKONOVÉ PARAMETRY WPF/WPC
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Tepelné čerpadlo WPF 5, WPC 5

Topný výkon (kW), el. příkon (kW) a výkonové číslo 
teplota 
zdroje
°C

topný výkon el. příkon výkonové číslo
35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C
kW kW kW kW kW kW   

–5 5,0 4,8 – 1,4 2,0 – 3,6 2,4 –
0 5,8 5,5 – 1,3 2,0 – 4,3 2,8 –
+5 6,7 6,3 5,8 1,3 1,9 2,5 5,0 3,3 2,3
+10 7,2 6,7 6,4 1,3 1,9 2,5 5,4 3,6 2,6
+15 7,9 7,6 7,2 1,3 1,9 2,5 6,1 4,1 2,9
+20 8,9 8,3 8,0 1,3 1,9 2,4 6,8 4,4 3,3

Tepelné čerpadlo WPF 7, WPC 7

Topný výkon (kW), el. příkon (kW) a výkonové číslo 
teplota 
zdroje
°C

topný výkon el. příkon výkonové číslo
35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C
kW kW kW kW kW kW   

–5 6,7 6,3 – 1,8 2,6 – 3,7 2,5 –
0 7,8 7,3 – 1,8 2,5 – 4,4 2,9 –
+5 9,0 8,4 7,7 1,7 2,5 3,1 5,2 3,4 2,5
+10 10,0 9,4 8,6 1,8 2,6 3,1 5,6 3,7 2,8
+15 11,3 10,8 9,7 1,8 2,6 3,1 6,4 4,2 3,1
+20 11,9 11,3 10,8 1,8 2,5 3,1 6,6 4,5 3,5

Tepelné čerpadlo WPF 10. WPC 10

Výkon (kW), příkon (kW) a výkonové číslo 
teplota 
zdroje 
°C

výkon příkon výkonové číslo
35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C
kW kW kW kW kW kW   

–5 8,6 8,2 – 2,2 3,2 – 3,9 2,5 –
0 9,9 9,5 – 2,2 3,1 – 4,5 3,0 –
+5 11,4 10,8 10,1 2,2 3,1 4,0 5,3 3,5 2,5
+10 12,5 12,2 11,3 2,3 3,2 4,0 5,5 3,8 2,8
+15 14,0 13,5 12,8 2,3 3,2 4,0 6,0 4,2 3,2
+20 15,7 14,9 14,1 2,3 3,1 4,0 6,9 4,8 3,5

Tepelné čerpadlo WPF 13, WPC 13

Výkon (kW), příkon (kW) a výkonové číslo 
teplota 
zdroje 
°C

výkon příkon výkonové číslo
35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C
kW kW kW kW kW kW   

–5 11,6 11,2 – 3,1 4,2 – 3,8 2,7 –
0 13,4 12,7 – 3,1 4,3 – 4,4 3,0 –
+5 15,1 14,4 13,8 2,9 4,3 5,2 5,2 3,3 2,7
+10 17,1 16,1 15,3 3,0 4,3 5,2 5,6 3,8 2,9
+15 19,0 18,0 17,2 3,0 4,2 5,2 6,4 4,3 3,3
+20 21,1 20,1 19,1 3,0 4,2 5,2 6,9 4,8 3,7

VÝKONOVÉ PARAMETRY WPF/WPC
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VÝKONOVÉ PARAMETRY WPF

Tepelné čerpadlo WPF 16

Výkon (kW), příkon (kW) a výkonové číslo 
teplota 
zdroje 
°C

výkon příkon výkonové číslo
35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C
kW kW kW kW kW kW   

–5 13,7 12,9 – 3,7 5,0 – 3,7 2,6 –
0 16,1 15,1 – 3,6 5,0 – 4,5 3,0 –
+5 18,4 17,2 17,2 3,6 5,0 5,7 5,1 3,4 3,0
+10 20,9 19,7 19,4 3,7 4,9 5,7 5,6 4,0 3,4
+15 23,6 22,2 22,3 3,6 4,9 5,7 6,6 4,5 3,9
+20 25,3 24,9 25,2 3,6 4,9 5,7 7,0 5,1 4,4

Tepelné čerpadlo WPF 10 M

Výkon (kW), příkon (kW) a výkonové číslo 
teplota 
zdroje 
°C

výkon příkon výkonové číslo
35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C
kW kW kW kW kW kW   

–5 8,6 8,2 – 2,2 3,2 – 3,9 2,5 –
0 9,9 9,5 – 2,2 3,1 – 4,5 3,0 –
+5 11,4 10,8 10,1 2,2 3,1 4,0 5,3 3,5 2,5
+10 12,5 12,2 11,3 2,3 3,2 4,0 5,5 3,8 2,8
+15 14,0 13,5 12,8 2,3 3,2 4,0 6,0 4,2 3,2
+20 15,7 14,9 14,1 2,3 3,1 4,0 6,9 4,8 3,5

Tepelné čerpadlo WPF 13 M

Výkon (kW), příkon (kW) a výkonové číslo 
teplota 
zdroje 
°C

výkon příkon výkonové číslo
35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C
kW kW kW kW kW kW   

–5 11,6 11,2 – 3,1 4,2 – 3,8 2,7 –
0 13,4 12,7 – 3,1 4,3 – 4,4 3,0 –
+5 15,1 14,4 13,8 2,9 4,3 5,2 5,2 3,3 2,7
+10 17,1 16,1 15,3 3,0 4,3 5,2 5,6 3,8 2,9
+15 19,0 18,0 17,2 3,0 4,2 5,2 6,4 4,3 3,3
+20 21,1 20,1 19,1 3,0 4,2 5,2 6,9 4,8 3,7

Tepelné čerpadlo WPF 16 M

Výkon (kW), příkon (kW) a výkonové číslo 
teplota 
zdroje 
°C

výkon příkon výkonové číslo
35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C
kW kW kW kW kW kW   

–5 14,1 13,1 – 3,5 4,8 – 4,1 2,7 –
0 16,3 15,3 – 3,5 4,8 – 4,7 3,2 –
+5 18,9 17,6 15,6 3,5 4,8 5,2 5,4 3,7 3,0
+10 21,7 20,2 18,7 3,6 4,8 5,6 6,1 4,2 3,3
+15 24,6 23,1 21,9 3,6 4,8 6,0 6,8 4,8 3,7
+20 27,8 26,2 24,3 3,7 4,8 6,3 7,4 5,4 3,9
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VÝKONOVÉ PARAMETRY WPF

Tepelné čerpadlo WPF 20

Výkon (kW), příkon (kW) a výkonové číslo 
teplota 
zdroje 
°C

výkon příkon výkonové číslo
35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C
kW kW kW kW kW kW   

–5 19,2 18,3 17,4 4,5 6,4 7,8 4,3 2,9 2,2
0 21,9 20,7 20,0 4,5 6,3 7,8 4,8 3,3 2,6
+5 24,8 23,3 22,4 4,5 6,4 7,8 5,5 3,7 2,9
+10 28,1 26,2 25,0 4,6 6,4 7,8 6,1 4,1 3,2
+15 31,7 29,5 28,0 4,7 6,5 7,9 6,7 4,6 3,6
+20       

Tepelné čerpadlo WPF 27

Výkon (kW), příkon (kW) a výkonové číslo 
teplota 
zdroje 
°C

výkon příkon výkonové číslo
35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C
kW kW kW kW kW kW   

–5 26,1 24,8 23,8 6,1 8,5 10,6 4,3 2,9 2,2
0 29,7 27,6 25,8 6,1 8,5 10,6 4,9 3,2 2,4
+5 33,6 30,7 30,0 6,2 8,5 10,4 5,5 3,6 2,9
+10 37,8 35,4 34,0 6,2 8,5 10,4 6,2 4,2 3,3
+15 42,6 39,7 37,9 6,2 8,5 10,4 6,9 4,7 3,6
+20       

Tepelné čerpadlo WPF 40

Výkon (kW), příkon (kW) a výkonové číslo 
teplota 
zdroje 
°C

výkon příkon výkonové číslo
35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C
kW kW kW kW kW kW   

–5 39,7 37,2 35,7 9,3 12,7 15,4 4,3 2,9 2,3
0 45,7 42,1 40,3 9,4 12,8 15,4 4,9 3,3 3,6
+5 51,2 47,0 46,6 9,5 12,9 15,6 5,4 3,6 3,0
+10 59,0 53,8 51,1 9,7 13,1 15,8 6,1 4,1 3,2
+15 64,4 60,6 56,7 9,8 13,2 15,9 6,6 4,6 3,6
+20       

Tepelné čerpadlo WPF 52

Výkon (kW), příkon (kW) a výkonové číslo 
teplota 
zdroje 
°C

výkon příkon výkonové číslo
35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C
kW kW kW kW kW kW   

–5 49,3 47,4 46,2 11,5 15,9 19,3 4,3 3,0 2,4
0 55,8 53,1 51,3 11,6 15,8 19,1 4,8 3,4 2,7
+5 63,2 59,5 57,0 11,7 15,9 19,2 5,5 3,7 3,0
+10 71,6 66,5 62,3 11,9 16,1 19,4 6,0 4,1 3,2
+15 80,6 75,2 71,2 12,2 16,2 19,4 6,6 4,6 3,4
+20       

Tepelné čerpadlo WPF 66

Výkon (kW), příkon (kW) a výkonové číslo 
teplota 
zdroje 
°C

výkon příkon výkonové číslo
35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C
kW kW kW kW kW kW   

–5 60,0 57,5 55,9 14,2 19,3 23,3 4,2 3,0 2,4
0 69,0 56,5 62,6 14,4 19,7 23,8 4,8 3,3 2,6
+5 78,6 73,3 70,3 14,5 19,9 23,9 5,4 3,7 2,9
+10 87,7 82,3 79,5 14,1 20,0 24,0 6,2 4,1 3,3
+15 98,2 92,5 88,8 13,4 20,3 24,6 7,2 4,6 3,6
+20       
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TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ/VODA

Nutno dbát na následující: 

Prověřit, zda je pro zemní kolektor 
k dispozici dostatečně velký pozemek 
s  ohledem na  potřebu odebíraného 
tepla.

Při použití zemních sond si opatřit sou-
hlas příslušného stavebního úřadu.

Vstupní a výstupní sběrače kolektoro-
vého systému umístit pokud možno 
mimo objekt (např. do šachet s okny 
ve sklepě).

  Potrubí zdroje tepla nacházející se 
v  objektu zaizolovat proti vysrážení 
vlhkosti.

Je třeba dbát na  zvláštní požadavky 
na uspořádání zařízení.

 Dodržet odstupy od stěn (servis).

Přívodní a vratná potrubí topného sys-
tému a systému zdroje tepla propojit 
s TČ pomocí hadic. 

Dbát na  pečlivé provedení přípojky 
na proud a na pečlivou kabeláž.

Opatřit si souhlas příslušného rozvod-
ného závodu. 
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TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ/VODA
ZEMNÍ KOLEKTORY

V  tomto případě se pod pojmem zdroj 
tepla země rozumí vrchní vrstva půdy 
do  hloubky 2 m. Kolektor pro jímání 
tepla se uspořádá v  nezastavěné části 
pozemku blízko vytápěného objektu. Pro 
využívání tepla země je rozhodující teplo 
naakumulované od Slunce přímým záře-
ním, přestupem tepla ze vzduchu a teplo 
pocházející od  srážek. Toto jsou také 
energetické zdroje pro rychlou regeneraci 
podchlazené půdy po topném období. 

Teplo převáděné z hlubších vrstev nahoru 
je jen 0,05 až 0,12 W/m2 a jako zdroj tepla 
pro horní vrstvu může být zanedbáno. 
Využitelné množství tepla, a tím velikost 
potřebné plochy, závisí silně na termofy-
zikálních vlastnostech půdy a na energii 
získané zářením, tj. na  klimatických 
poměrech. Termofyzikální vlastnosti, jako 
objemová tepelná kapacita a tepelná vo-
divost, jsou velmi silně závislé na složení 
a jakosti půdy. 

Rozhodující jsou především obsah vody, 
obsah minerálů jako křemen, živec, ja-
kož i podíl a velikost vzduchových pórů. 
Zjednodušeně se dá říci, že akumulační 
schopnost a  tepelná vodivost jsou tím 
větší, čím více vody je v půdě, čím větší 
je podíl minerálů a čím méně je vzdu-
chových pórů. 

Schopnost země předávat teplo závisí 
na kvalitě půdy a pohybuje se mezi 10 
až 40 W/m2 při rozteči trubek mezi 0,6 
až 1 m a hloubce kolektoru 1,2 až 1,5 m. 
V kolektorech z umělohmotných trubek 
cirkuluje teplonosná látka (nemrznoucí 
směs) o koncentraci, která vylučuje za-
mrznutí a  teplo, které získala od  země 
předává TČ. Kromě toho musí být tato 
látka taková, aby při případné netěsnosti 
nedošlo k ohrožení spodní vody. Takové 
vlastnosti má nemrznoucí směs na bázi 
Ethylenglykolu. Byl vyvinut speciálně jako 
látka skýtající ochranu proti zamrznutí 
a korozi u TČ. 

Z tepelné potřeby domu a podle jakosti 
půdy se stanoví její potřebná plocha. 
Ta se určí na základě chladicího výko-
nu TČ, tj. Q

CH
, jako rozdílu mezi topným 

výkonem TČ a jeho příkonem: 
 Q

CH
 = Q

TC
 - P

TC
 

Příklad

TČ WPF 10 má při teplotě teplonosné lát-
ky 0°C a teplotě topné vody +35°C topný 
výkon 9,9 kW a příkon 2,2 kW. 

Je tedy: 

   Q
CH

 = 9,9 kW - 2,2 kW = 7,7 kW 

Při měrném výkonu jímání q
z
 = 25 W/m2 

se dostane potřebná plocha půdy: 

plocha = Q
CH

/q
z
 = 

7700 W / 25 W/m2 = 308 m2  

Potřebná délka trubek zemního kolektoru 
je při odstupu mezi trubkami 0,6 m: 308 
/ 0,6 = 513 m, což představuje pět větví 
po zhruba 100 m délky trubek. Hodnoty 
pro dimenzování zemních kolektorů 
obsahuje tabulka na následující straně. 

Schématické znázornění uspořádání zemních kolektorů

Měrné výkony jímání

suché nesoudržné půdy qz = 10-15 W/m2

vlhké soudržné půdy qz = 15-20 W/m2

velmi vlhké, soudržné 
půdy qz = 20-25 W/m2

půdy obsahující vodu qz = 25-30 W/m2

půdy s výskytem spodní 
vody qz = 30-40 W/m2



60 WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ

TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ/VODA
ZEMNÍ KOLEKTORY

Uložení trubek zemního kolektoru 

Úložná hloubka je 1,2 až 1,5 m, přičemž 
délka jednotlivé větve nemá přesáhnout 
100 m, protože by to vyžadovalo použít 
větší oběhové čerpadlo s  větším příko-
nem. Rozteč trubek je závislá na jakosti 
půdy a  pohybuje se mezi 0,6 a  1,0 m, 
aby při obrůstání trubek ledem nedošlo 
k  propojení poloměrů narůstání, aby 
deštová voda mohla prosakovat. 

V případě novostaveb se trubky mohou 
uložit u příležitosti zemních prací. U stá-
vajících objektů jsou také dobré zkuše-
nosti s použitím bagrů s úzkými lžicemi 
nebo zemních fréz. Po  uložení trubek 
mohou být rýhy ihned zahrnuty, takže 
hlína nepřekáží. Nad trubky doporučuje-
me před zasypáním položit signální folii.

Plocha pro uložení kolektoru musí být vo-
lena tak, aby zohledňovala budoucí mož-
nou výstavbu (přístavek, bazén a pod.). 
Trubky není vhodné ukládat v  blízkosti 
základů nebo dokonce pod objekt.

Připomínky k instalaci 

  Rozdělovače a sběrače kolektorů mají 
být přístupné pro možnost pozdějších 
revizí, např. umístěny ve  vhodných 
šachtách nebo v šachtách vně objektu 
a opatřených ze strany sklepa okny. 

  Všechny trubky a tvarovky musejí být 
z materiálu, kterýodolává korozi. 

  Všechna potrubí v domě a v průcho-
dech stěnami musejí být parotěsně za-
izol., aby se zabránilo orosení, protože 
v přívodním i vratném potrubí proudí 
nemrznoucí směs o nižší teplotě než 
je teplota v objektu. 

  Aby se zemní kolektor dal dobře od-
vzdušnit, musejí být trubky uloženy se 
sklonem od rozdělo vače a sběrače. 

  Protože se objem nemrznoucí směsi 
s  teplotou mění, je třeba vybavit 
systém bezpečnostní  armaturou 
a vyrovnávací nádržkou. 

  Celý zemní kolektor včetně rozdělo-
vače, sběrače a spojovacích hadic je 
třeba podrobit tlakové zkoušce před 
uvedením do provozu s nemrznoucí 
směsí.

  Během instalace je třeba zaslepit 
(např. izolační páskou) konec hadic 
tak, aby se zabránilo vniku nečistot

  Čím více nemrznoucí látky je ve směsi 
s  vodou, tím je směs hustší a  tento 
nárůst viskozity má za následek větší 
průtokové odpory. To ovlivňuje dimen-
zování oběhového čerp. a  obíhající 
množství nemrznoucí směsi (korekční 
faktor 1,5).

  Používají se pouze zapouzdřená od-
středivá čerpadla (tvoření kondenzátu 
mezi krytem a statorem). 

  Zřízení a provozování zemního kolek-
toru je třeba oznámit.
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TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ/VODA
ZEMNÍ KOLEKTORY

typ TČ Topný výkon Chladící výkon Plocha 
země 
m2

Počet větví á 
100 m 
PE - trubek 

Plnící 
množství 
Ethylen- 
glykolu(l)

Instalační 
sada 
s čerpadlem 
a exp. nádrží

Rozdělovač WPSV Připojení

při tepl. teplonosné látky 0°C 
a teplotě topné vody 35°C 25-4 25-6

TČ - rozdělovací 
sběrač
mm m

20 Watt/m2 při vlhké, soudržné půdě
WPF 5 / WPC 5   5,8 kW   4,5 kW 225   4   60 WPSB 307* 1 32x2,9 40
WPF 7 / WPC 7   7,8 kW   6,0 kW 300   5   70 WPSB 307* 1 40x3,7 58
WPF 10 / WPC 10   9,9 kW   7,7 kW 385   6   90 WPSB 307* 1 40x3,7 46
WPF 13 / WPC 13 13,4 kW 10,3 kW 515   8 110 WPSB 307* 2 50x4,6 31
WPF 16 16,1 kW 12,5 kW 640 10 140 WPSB 310 1 1 50x4,6 52
WPF 20 21,9 kW 17,4 kW 870 14 250 WPSB 310   63x5,8 43
WPF 27 29,7 kW 23,6 kW 1180 19 380 TOP-S 40-10   63x5,8 61
WPF 40 44,7 kW 36,3 kW 1815 29 510 TOP-S 50-10   75x6,9 82
WPF 52 55,8 kW 44,2 kW 2210 35 580 TOP-S 50-10   90x8,2 99
WPF 66 69,0 kW 54,6 kW 2730 44 670 TOP-S 50-10   125x11,4 99
WPF 20 SET 19,8 kW 15,4 kW 770 12 270 WPSB 310 2 63x5,8 96
WPF 23 SET 23,3 kW 18,0 kW 900 14 300 WPSB 310 63x5,8 41
WPF 26 SET 26,8 kW 20,6 kW 1030 16 320 WPSB 407 63x5,8 34
WPF 29 SET 29,5 kW 22,8 kW 1155 18 350 WPSB 407 63x5,8 22
WPF 32 SET 32,2 kW 25,0 kW 1280 20 370 WPSB 407 75x6,9 36
25 Watt/m2 při velmi vlhké, soudržné půdě
WPF 5 / WPC 5   5,8 kW   4,5 kW   180   3   50 WPSB 307* 1 32x2,9 27
WPF 7 / WPC 7   7,8 kW   6,0 kW   240   4   60 WPSB 307* 1 40x3,7 37
WPF 10 / WPC 10   9,9 kW   7,7 kW   308   5   80 WPSB 307* 1 40x3,7 32
WPF 13 / WPC 13 13,4 kW 10,3 kW   412   7 100 WPSB 307* 2 50x4,6 8
WPF 16 16,1 kW 12,5 kW   515   8 110 WPSB 310 2 50x4,6 38
WPF 20 21,9 kW 17,4 kW 696 11 220 WPSB 310   2 63x5,8 13
WPF 27 29,7 kW 23,6 kW 944 15 340 TOP-S 40/10   63x5,8 45
WPF 40 44,7 kW 36,3 kW 1452 23 450 TOP-S 50/10   75x6,9 64
WPF 52 55,8 kW 44,2 kW 1768 28 510 TOP-S 50/10   90x8,2 68
WPF 66 69,0 kW 54,6 kW 2184 35 580 TOP-S 50/10   125x11,4 99
WPF 20 SET 19,8 kW 15,4 kW   616 10 250 WPSB 310 1 1 63x5,8 58
WPF 23 SET 23,3 kW 18,0 kW   720 12 270 WPSB 310 2 63x5,8 14
WPF 26 SET 26,8 kW 20,6 kW   824 13 280 WPSB 407 63x5,8 14
WPF 29 SET 29,5 kW 22,8 kW   924 15 310 WPSB 407 63x5,8 4
WPF 32 SET 32,6 kW 25,0 kW 1024 16 320 WPSB 407 75x6,9 3

typ trubky z PE pro zemní kolektor: trubka 25 x 2,3 - tvrdost RN 16 (DN 20) 

Hloubka uložení trubek: 1,2 až 1,5 m 

Rozteč trubek: 0,6 m 

Nemrznoucí směs pro zemní kolektor:  30 obj. % Ethylenglykol, 70 obj. % voda. V případě použití směsi přírodní líh (40 %) - 
voda (60%) je nutné zajistit zvýšený průtok na primární straně, odpovídající poklesu 
měrného tepla do nemrznoucí směsi oproti Antifrogenu o cca 15 - 20%.

* Pouze pro WPF. K WPC postačí pouze expanzní nádrž (obj. číslo 189 981).
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TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ/VODA
ZEMNÍ SONDY

Tyto sondy sestávají z patky sondy a ze 
souvislého svislého potrubí (trubky 
průměru 25x2,3 mm do  hloubky 60 m 
a 32x3,3 mm do 150 m). Obrázek ukazu-
je příklad dvojité sondy U  se svařenou 
patkou. Sonda se instaluje do  předem 
připraveného zemního vrtu. Po zavedení 
trubek se vrt zpevní vhodnou suspenzí 
(např. bentonit). Ta musí po  vytvrdnutí 
zabezpečit těsné, trvalé a fyzikálně sta-
bilní spojení zemní sondy  s okolní hor-
ninou. Tím se docílí dobrý přestup tepla. 

Nadimenzování 

Uskuteční se podle proudění spodní vody 
a podle tepelné vodivosti země. U větších 
zařízení se zřídí více paralelních sond. 

Výkon jímání zemních sond 

Bez údajů o  jakosti půdy lze počítat 
s měrným výkonem jímání 55 W/m. Další 
údaje výkonu na 1 m zemní sondy jsou 
v následující tabulce. 

Dobré nadimenzování závisí, jak již bylo 
řečeno, na jakosti půdy a úkolu se může 
zhostit příslušná fi rma až na místě. 

Uložení trubek zemních sond 

Uspořádání zařízení se zemními sondami 
ukazuje obrázek. Práce spojené s  ulo-
žením těchto sond  z  umělohmotných 
trubek je záležitost odborných podniků 
zabývajících se vrtnými pracemi. Zemní 
sonda dlouhá 50 m sestává z 200 m tru-
bek z PE (2 x 50 m přívodního a 2 x 50 m 
vratného potrubí).

Předpisy 

Zařízení se zemními sondami do  max. 
hloubky 100 m musejí být nahláše-
na, příp. povolena příslušným vodo-
hospodářským úřadem. Při hloub-
kách větších než 100 m je zapotře-
bí svolení vrchního báňského úřadu. 

Připomínky k instalaci 

  Rozdělovače a sběrače sond mají být 
přístupné pro možnost pozdějších 
revizí, např. umístěny ve  vhodných 
šachtách nebo v šachtách vně objektu 
a opatřených ze strany sklepa okny.

  Všechny trubky a tvarovky musejí být 
z materiálu, který odolává korozi.

  Všechna potrubí v domě a v průcho-
dech stěnami musejí být parotěsně 
zaizol. aby se zabránilo orosení, pro-
tože v přiváděcím i  vratném potrubí 
proudí směs o  nižší teplotě než je 
teplota ve sklepě. 

  Pro plnění je třeba vybavit systém 
sondami a příslušnými zařízeními. 

  Aby se zemní sondy daly dobře od-
vzdušnit, musejí být trubky uloženy 
se sklonem od rozdělovače a sběrače. 

 Protože se objem nemrznoucí směsi 
s  teplotou mění, je třeba vybavit 
systém bezpečnostní armaturou a ex-
panzní nádrží. 

  Celé zařízení se zemními sondami 
včetně rozdělovače, sběrače a spojo-
vacích hadic je třeba podrobit tlakové 
zkoušce před uvedením do  provozu 
s nemrz. směsí. 

  Zřízení a provozování zařízení se zem-
ními sondami podléhá schválení. 

  Čím více nemrznoucí látky je ve směsi 
s  vodou, tím je směs hustší a  tento 
nárůst viskozity má za následek větší 
průtokové odpory. To ovlivňuje dimen-
zování oběhového čerpadla a obíhající 
množ. nemrznoucí směsi (korekční 
faktor 1,5). 

  Používají se čerpadla odstředivá za-
pouzdřená (tvoření kondenzátu mezi 
krytem a statorem).   

Provedení U sondy

Měrné výkony jímání

hornina s velkým 
výskytem spodní vody 100 W/m

pevná hornina o vysoké 
tepelné vodivosti 80 W/m

normální pevná hornina 55 W/m
špatná zemina 
se suchými usazeninami 30 W/m

4 trubky

injekční trubka

poloměr ohybu 40cm

pískové lože 20cm

suspenze cement - opalit

průměr vrtu 110 - 133 mm
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Dimenzování zemních sond DN 20

Měrný výkon jímání 55 W/m – normální podklad (pevná hornina)

Typ TČ
při teplotě zdroje 0°C 
a topné vodě 35°C

Sondy 
25 x 2,3 
počet

Sondy 
25 x 2,3 
hloubka

Plnící množství 
Ethylen- 
glykolu(l)

Instalační 
sada

Rozdělovač
typ WPSV

Připojení
TČ-rozdělovací 
sběrač

Topný výkon Chladící výkon 25-4 25-6 mm m
WPF/C 5 5,8 kW 4,5 kW 2 41 50 WPSB 307* 1 32x2,9 48
WPF/C 7 7,8 kW 6,0 kW 2 55 70 WPSB 307* 1 40x3,7 35
WPF/C 10 9,9 kW 7,7 kW 3 47 80 WPSB 307* 1 40x3,7 46
WPF/C 13 13,4 kW 10,3 kW 4 47 100 WPSB 307* 2 50x4,6 32
WPF 16 16,1 kW 12,5 kW 5 47 130 WPSB 310 1 1 50x4,6 53
WPF 20 21,9 kW 17,4 kW 6 53 240 WPSB 310 2 63x5,8 20
WPF 27 29,7 kW 23,6 kW 8 54 360 TOP-S 40/10 63x5,8 46
WPF 40 44,7 kW 36,3 kW 12 55 490 TOP-S 50/10 75x6,9 64
WPF 52 55,8 kW 44,2 kW 15 54 550 TOP-S 50/10 90x8,2 73
WPF 66 69,0 kW 54,6 kW 18 55 630 TOP-S 50/10 123x11,4 99
WPF 20 SET 19,8 kW 15,4 kW 5 56 260 WPSB 310 1 1 63x5,8 50
WPF 23 SET 23,3 kW 18,0 kW 6 55 280 WPSB 310 2 63x5,8 14
WPF 26 SET 26,8 kW 20,6 kW 7 54 300 WPSB 407 63x5,8 18
WPF 29 SET 29,5 kW 22,8 kW 8 53 330 WPSB 407 63x5,8 10
WPF 32 SET 32,2 kW 25,0 kW 9 52 350 WPSB 407 75x6,9 16

typ trubky: PE-HD trubka 25 x 2,3 RN 16 (DN 20)
Hloubka vrtu: max do 60 m
Odstup vrtu: 5,0 m
Nemrznoucí směs: 30 obj % Ethylenglykol, 70 obj % voda

TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ/VODA
ZEMNÍ SONDY

Dimenzování zemních sond DN 25

Měrný výkon jímání 55 W/m – normální podklad (pevná hornina)

Typ TČ

při teplotě zdroje 0°C 
a topné vodě 35°C

Sondy 
32 x 2,9 
počet

Sondy 
32 x 2,9 
hloubka
 

Plnící množství 
Ethylen- 
glykolu(l)

Instalační 
sada

Rozdělovač
typ WPSV

Připojení
TČ-rozdělovací 
sběrač

Topný výkon Chladící výkon 32-4 32-6 mm m
WPF/C 5 5,8 kW 4,5 kW 1 82 80 WPSB 307* 1 32x2,9 20
WPF/C 7 7,8 kW 6,0 kW 2 55 100 WPSB 307* 1 40x3,7 15
WPF/C 10 9,9 kW 7,7 kW 2 70 120 WPSB 307* 1 40x3,7 42
WPF/C 13 13,4 kW 10,3 kW 3 62 160 WPSB 307* 1 50x4,6 38
WPF 16 16,1 kW 12,5 kW 3 78 190 WPSB 310 1 50x4,6 36
WPF 20 21,9 kW 17,4 kW 4 79 320 WPSB 310 2 63x5,8 3
WPF 27 29,7 kW 23,6 kW 6 72 480 TOP-S 40/10 2 63x5,8 52
WPF 40 44,7 kW 36,3 kW 7 94 670 TOP-S 50/10 75x6,9 23
WPF 52 55,8 kW 44,2 kW 9 89 770 TOP-S 50/10 90x8,2 22
WPF 66 69,0 kW 54,6 kW 12 83 910 TOP-S 50/10 125x11,4 30
WPF 20 SET 19,8 kW 15,4 kW 4 70 340 WPSB 310 2 63x5,8 84
WPF 23 SET 23,3 kW 18,0 kW 5 65 370 WPSB 310 1 1 63x5,8 43
WPF 26 SET 26,8 kW 20,6 kW 5 75 410 WPSB 407 1 1 63x5,8 18
WPF 29 SET 29,5 kW 22,8 kW 6 70 450 WPSB 407 2 63x5,8 15
WPF 32 SET 32,2 kW 25,0 kW 7 66 480 WPSB 407 75x6,9 35

typ trubky: PE-HD trubka 32 x 3 RN 16 (DN 25)
Hloubka vrtu: max do 100 m
Odstup vrtu: 5,0 m
Nemrznoucí směs: 30 obj % ethylenglykol, 70 obj % voda

* Pouze pro WPF. K WPC postačí pouze expanzní nádrž (obj. číslo 189 981).
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TEPELNÁ ČERPADLA VODA/VODA

Kompaktní komfort

Pokud je k  dispozici dostatečný zdroj 
spodní vody je vhodné použít tepelné 
čerpadlo systému voda/ voda. Vodě 
o  teplotách +7 až +12°C je pomocí vý-
parníku odnímáno teplo. Přístroj musí 
být umístěn ve  vnitřních prostorách 
s nezámrznou teplotou.

Regulace na míru

Obsluha a  řízení tepelného čerpadla 
je řešena tzv. manažérem tepelného 
čerpadla - regulací, která je umístěna 
v blízkosti přístroje nebo je v něm přímo 
vestavěna.
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Krátce a stručně

 určeno pro systém voda/voda

  pro plně automatický ohřev topné 
vody až na 60°C

  rozsah použití vstupního média 
+7 až +20°C

  obsahuje všechna bezpečnostně 
technická zařízení i všechny 
součásti nutné pro provoz

  vestavěný elektrokotel s kaskádo-
vým spínáním výkonu 2,6/6,2/8,8 
kW

  protihlukově řešená konstrukce 
s izolací tělesa kompresoru 
a opláštění z materiálu pohlcují-
cího zvuk

  povrchové součásti jsou chráněny 
proti korozi žárovým pozinková-
ním popř. nastříkáním vypalova-
ným lakem

  určeno jen pro vnitřní instalaci 
v nezámrzných prostorách

 centrální řízení vytápění ohřevu 
vody i bezpečnostních funkcí 
vestavěnou ekvitermní regulací 
WPMi

  značky zkušeben jsou uvedeny 
na typovém štítku

 ekologické chladivo R410A

 může být protékáno vratnou 
vodou (od bivalentního zdroje) 
o max. teplotě +75°C.

Popis přístroje

Tepelné čerpadlo systému voda/voda 
pro vnitřní instalaci s  vestavěnou 
regulací vytápění (WPMi), oběhovým 
čerpadlem, pojistným ventilem, pře-
pínacím ventilem pro přípravu TUV 
a elektrickým topným tělesem. Agregát 
tepelného čerpadla je vybaven plně 
hermetickým kompresorem Scroll 
s  rozběhovými odpory, kondenzáto-
rem, výparníkem, zabezpečovacím 
zařízením jako jsou hlídače nízkého 
a  vysokého tlaku a  protizámrazový 
hlídač. Tepelné čerpadlo pracuje 
s chladivem R410A.

Princip funkce

Po m o c í  t e p e l n é h o  v ým ě n í ku 
na  straně zdroje tepla (výparníku) 
je tomuto zdroji odnímáno teplo. 
V  důsledku přidání elektrické ener-
gie (kompresor) se topná voda 
v  tepelném výměníku na  straně 
vody (kondenzátoru) ohřívá podle 
nastavení regulace na  + 15°C až
+ 60°C. Předpokladem pro bezvadnou 
funkci je odborné provedení zařízení 
zdroje tepla. U provedení voda/voda 
je nutné navrhnout studnu podle pro-
jekčních podkladů a  údajů výrobce. 
Přitom musí být zohledněn chladící 
výkon TČ. 

TEPELNÁ ČERPADLA VODA / VODA WPW
POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE
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typ WPW 7 WPW 10 WPW 13 WPW 18

objednací číslo 18 97 93 18 97 94 18 97 95 18 97 96

technické údaje – strana zdroje tepla a topné vody

rozsah použití zdroje tepla °C +7 do +20                krátkodobě (max. 30 min.) až max. +40°C
teplota topné vody °C +18 do +60
objemový průtok, topná strana m³/h 0,6 0,8 1,1 1,4
tlakový rozdíl, topná strana hPa 280 280 280 280
objemový průtok, zdroj tepla m³/h 1,5 2,1 2,6 3,4
tlakový rozdíl, zdroj tepla hPa 105 130 155 280
přípojky  topné a vratné vody coul G 1 ¼ vnější
přípojky zdroje tepla coul G 1 ¼ vnější
chladivo R410A
hmotnost náplně kg 1,7 2,2 2,5 2,6
elektrická data

el.připojení kompresoru n x mm² 5 x 2,5
el.připojení elektrokotle n x mm² 5 x 2,5
řídící vedení n x mm² 5 x 1,5
jištění kompresoru A 16 gL
jištění topného tělesa A 16 gL
jištění řídící okruh A 16 gL
elektrické krytí dle EN 60529 IP 20
napětí / kmitočet V/Hz 3/PE~ 400 V 50 Hz, řízení 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
připojení topného tělesa V/Hz 3/N/PE ~ 400 V 50 Hz, 8,8 kW
rozběhový proud A 25 25 27 28
rozměry a hmotnost

výška x šířka x hloubka mm 960 x 510 x 680
hmotnost kg 108 114 121 129
ostatní charakteristiky provedení

protikorozní ochrana pozinkováno/ částečně lakováno
odpovídá bezpečnostním ustanovením UVV/VDE/GS
hladina akustického tlaku dB(A) 46 47 51 53
výkonová data podle EN 255

teplota zdroje tepla °C +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10
teplota topné vody °C +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60
topný výkon kW 7,2 6,7 6,4 10,0 9,4 8,6 12,5 12,2 11,3 17,1 16,1 15,3
el.příkon kW 1,3 1,9 2,5 1,8 2,6 3,1 2,3 3,2 4,0 3,0 4,3 5,2
výkonové číslo  5,4 3,6 2,6 5,6 3,7 2,8 5,5 3,8 2,8 5,6 3,8 2,9
teplotní diference při W10/W35* K 10,5 9,7 9,8 10,5

* W10/W35 - teplota zdrojové vody 10 °C; teplota topné vody 35 °C

TEPELNÁ ČERPADLA VODA / VODA WPW
TECHNICKÉ ÚDAJE

Charakteristika oběh. čerpadla UPS 25/60
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Krátce a stručně

 určeno pro systém voda/voda

  pro úplně automatický ohřev topné 
vody až na 60°C

  rozsah použití vstupního média:
 +7 až +20°C

  obsahuje všechna bezpečnostně 
technická zařízení i všechny sou-
časti nutné pro provoz

  protihlukově řešená konstruk-
ce s izolací tělesa kompresoru 
a opláštění z materiálu pohlcující-
ho zvuk 

  povrchové součásti jsou chráněny 
proti korozi žárovým pozinková-
ním popřípadě nastříkáním vypa-
lovaným lakem 

  určeno jen pro vnitřní instalaci 
v nezámrzných prostorách

  obsluha a řízení externím 
regulátorem WPM II 
(nutné příslušenství)

  značky zkušeben jsou uvedeny 
na typovém štítku

 ekologické chladivo R410A

Popis přístroje

Tepelné čerpadlo systému voda/voda 
pro vnitřní instalaci. Agregát tepelného 
čerpadla  je vybaven plně hermetickým 
kompresorem Scroll s  rozběhovými 
odpory, kondenzátorem, výparníkem, 
zabezpečovacím zařízením jako jsou 
hlídače nízkého a vysokého tlaku a vy-
sokého tlaku a  protizámrazový hlídač. 
Vestavěná základní řídící elektronika IWS 
spolupracující s  externím regulátorem 
WPM II (není součástí dodávky). Možnost 
kaskádového zapojení více tepelných 
čerpadel. Tepelné čerpadlo pracuje 
s chladivem R410A.

Princip funkce

Pomocí tepelného výměníku na  straně 
zdroje tepla (výparníku) je tomuto zdroji 
odnímáno teplo. V  důsledku přidání 
elektrické energie (kompresor) se topná 
voda v  tepelném výměníku na  straně 
vody (kondenzátoru) ohřívá podle nasta-
vení regulace na + 15°C až 60°C.Předpo-
kladem pro bezvadnou funkci je odborné 
provedení zařízení zdroje tepla. Přitom 
musí být zohledněn chladící výkon TČ.
Pokud topný výkon největšího tepelného 
čerpadla nestačí, je možno využít spojení 
více přístrojů.

WPW..SET- součástí základní dodávky 

je:

-  2 tepelná čerpadla WPW … M v různých 
kombinacích výkonu

-  propojovací sada WPKI - SET, 
obsahující:
- 2 oběhová čerpadla UPS 25-60
- 2 ručně uzavíratelné zpětné klapky
- 2 pojistné ventily
-  propojovací potrubí pro 2 čerpadla 

stojící vedle sebe
-  regulátor WPMW II v  provedení 

na zeď, obsahující v základní dodávce 
venkovní čidlo, 1 ks příložné čidlo, 
1 ks čidlo do jímky

Zvlášť je nutné podle projektu vytápění 

a  přípravy užitkové vody objednat 

u Stiebel Eltron - viz Příslušenství:

- akumulační zásobník
-  gumové tlakové připojovací hadice - 

kompenzátory hluku a vibrací
- zásobník TUV
- topné příruby BGC jako bivalentní zdroj

Stavba dodá m.j.:

- expanzní nádobu topné soustavy
- nabíjecí čerpadlo TUV
- čerpadlo zdroje

SETy

Pokud topný výkon největšího tepelné-
ho čerpadla nestačí, je možno využít 
spojení 2 přístrojů.

WPW- M - Součástí základní dodávky 

pro jedno čerpadlo je:

-  vlastní tepelné čerpadlo se všemi vý-
měníky a kompresorem toto vše v jedné 
skříni

Zvlášť je nutné podle projektu vytápění 

a  přípravy užitkové vody objednat 

u Stiebel Eltron - viz Příslušenství:

- propojovací sady k ostatní technologii 
- oběhová čerpadla
-  regulaci WPM II v provedení buď na zeď 

nebo do rozvaděče, obsahující v základní 
dodávce venkovní čidlo, 1 ks příložné 
čidlo, 1 ks čidlo do jímky

- akumulační zásobník
-  gumové tlakové připojovací hadice - 

kompenzátory hluku a vibrací
- zásobník TUV 

-  v závislosti na schématu další čidla 
- topné příruby BGC jako bivalentní zdroj
-  čerpadlo zdroje

Stavba dodá m.j.:

- pojistný ventil
- expanzní nádobu topné soustavy

TEPELNÁ ČERPADLA VODA / VODA WPW 13M, WPW 18M, WPW 22M
POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE
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typ WPW 13 M WPW 18 M WPW 22 M

objednací číslo 18 97 97 18 97 98 22 08 95

technické údaje

rozsah použití zdroje tepla °C +7 do +20                krátkodobě (max. 30 min.) až max. +40°C
teplota topné vody °C +18 do +60
objemový průtok, topná strana m³/h 1,1 1,2 1,5
tlakový rozdíl, topná strana hPa 110 110 110
objemový průtok, zdroj tepla m³/h 2,6 3,4 4,4
tlakový rozdíl, topná strana hPa 155 280 370
přípojky topné a vratné vody coul G 1 ¼ vnější
přípojky zdroje tepla coul G 1 ¼ vnější
chladivo R410A
hmotnost náplně kg 2,5 2,6 3,4
elektrická data

el.připojení kompresoru n x mm² 5 x 2,5
řídící vedení n x mm² 5 x 1,5
sběrnice (BUS) vedení J-Y (st) 2 x 2x 0,8
jištění kompresoru A 16 gL
jištění řídící okruh A 16 gL
elektrické krytí dle EN 60529 IP 20
napětí / kmitočet V/Hz 3/PE~ 400 V 50 Hz, řízení 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
rozběhový proud A 27 28 < 30
rozměry a hmotnost

výška x šířka x hloubka mm 960 x 510 x 640
hmotnost kg 112 120 125
ostatní charakteristiky provedení

protikorozní ochrana pozinkováno/ částečně lakováno
odpovídá bezpečnostním ustanovením UVV/VDE/GS
hladina akustického tlaku dB(A) 51 53 53
výkonová data podle EN 255

teplota zdroje tepla °C +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10
teplota topné vody °C +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60
topný výkon kW 12,5 12,2 11,3 17,1 16,1 15,3 21,7 20,2 18,7
el.příkon kW 2,3 3,2 4,0 3,0 4,3 5,2 3,8 4,8 5,6
výkonové číslo  5,5 3,8 2,8 5,6 3,8 2,9 6,1 4,2 3,3
teplotní diference při W10/W35* K 9,8 10,5 13,6

* W10/W35 - teplota zdrojové vody +10 °C; teplota topné vody 35 °C

Tabulka kombinací WPW SET

typ WPW 26 SET WPW 31 SET WPW 36 SET WPW 40 SET WPW 44 SET

objednací číslo 22 01 33 22 01 34 22 01 35 22 8 98 22 08 99
WPW 13 M  
WPW 18 M   
WPW 22 M  

Součástí dodávky jsou kromě 2 tepelných čerpadel:

regulace WPMW II, 2 oběhová čerpadla UPS 25-60 a kompletní instalace pro hydraulické propojení tepelných čerpadel WPKI-SET 
a 2 pojistné ventily.

TEPELNÁ ČERPADLA VODA / VODA WPW 13M, WPW 18M, WPW 22M
TECHNICKÉ ÚDAJE
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VÝKONOVÉ ÚDAJE WPW

Tepelné čerpadlo WPW 7

Topný výkon (kW), el. příkon (kW) a výkonové číslo 
teplota 
zdroje
°C

topný výkon el. příkon výkonové číslo
35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C
kW kW kW kW kW kW   

+7 6,9 6,5 6,0 1,3 1,9 2,5 5,2 3,4 2,4
+10 7,2 6,7 6,4 1,3 1,9 2,5 5,4 3,6 2,6
+15 7,9 7,6 7,2 1,3 1,9 2,5 6,1 4,1 2,9
+20 8,9 8,3 8,0 1,3 1,9 2,4 6,8 4,4 3,3

Tepelné čerpadlo WPW 10

Topný výkon (kW), el. příkon (kW) a výkonové číslo 
teplota 
zdroje
°C

topný výkon el. příkon výkonové číslo
35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C
kW kW kW kW kW kW   

+7 9,4 8,8 8,1 1,8 2,5 3,1 5,4 3,5 2,6
+10 10,0 9,4 8,6 1,8 2,6 3,1 5,6 3,7 2,8
+15 11,3 10,8 9,7 1,8 2,6 3,1 6,4 4,2 3,1
+20 11,9 11,3 10,8 1,8 2,5 3,1 6,6 4,5 3,5

teplota topné vody 35°C
teplota topné vody 50°C

teplota zdroje °C

to
pn

ý 
vý

ko
n
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Tepelné čerpadlo WPW 13

Topný výkon (kW), el. příkon (kW) a výkonové číslo 
teplota 
zdroje
°C

topný výkon el. příkon výkonové číslo
35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C
kW kW kW kW kW kW   

+7 11,8 11,3 10,6 2,2 3,1 4,0 5,4 3,6 2,6
+10 12,5 12,2 11,3 2,3 3,2 4,0 5,5 3,8 2,8
+15 14,0 13,5 12,8 2,3 3,2 4,0 6,0 4,2 3,2
+20 15,7 14,9 14,1 2,3 3,1 4,0 6,9 4,8 3,5

Tepelné čerpadlo WPW 18

Topný výkon (kW), el. příkon (kW) a výkonové číslo 
teplota 
zdroje
°C

topný výkon el. příkon výkonové číslo
35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C
kW kW kW kW kW kW   

+7 15,9 15,1 14,4 3,0 4,3 5,2 5,4 3,5 2,8
+10 17,1 16,1 15,3 3,0 4,3 5,2 5,6 3,8 2,9
+15 19,0 18,0 17,2 3,0 4,2 5,2 6,4 4,3 3,3
+20 21,1 20,1 19,1 3,0 4,2 5,2 6,9 4,8 3,7

Tepelné čerpadlo WPW 22 M

Topný výkon (kW), el. příkon (kW) a výkonové číslo 
teplota 
zdroje
°C

topný výkon el. příkon výkonové číslo
35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C 35°C 50°C 60°C
kW kW kW kW kW kW   

+7 20,0 18,6 18,1 3,5 4,8 5,7 5,7 3,9 3,2
+10 21,7 20,2 18,7 3,6 4,8 5,6 6,1 4,2 3,3
+15 24,6 23,1 21,9 3,6 4,8 6,0 6,8 4,8 3,7
+20 27,8 26,2 24,3 3,7 4,8 6,3 7,4 5,4 3,9

VÝKONOVÉ ÚDAJE WPW
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TEPELNÁ ČERPADLA VODA/VODA

Nutno dbát na následující:

Opatřit si souhlas příslušného vodo-
hospodářského úřadu.

Prověřit, zda je k  dispozici dostatek 
vody a  jaká je její kvalita (analýza 
vody). 

Na  základě analýzy vody prověřit 
možnost použití TČ.

Zřídit jednu studnu odčerpávací a jed-
nu vsakovací ve vzdálenosti cca 15 m.

Uspořádání studní podle normy.

Je třeba dbát na  zvláštní požadavky 
na uspořádání zařízení.

Dodržet odstupy od stěn(servis).

Jsou zde požadavky na  plochu pro 
uspořádání systému se studněmi. 

Přívodní a vratná potrubí topného sys-
tému a systému zdroje tepla propojit 
s TČ pomocí hadic.

Pokud by to bylo třeba, stěny místnosti 
s  TČ obložit materiály na  utlumení 
hluku. 

Dbát na  pečlivé provedení přípojky 
na proud a na pečlivou kabeláž.  
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Kotelna

Odčerpávací
studna

Tepelné
čerpadlo

Vsakovací
studna

1 studniční šachta
2 kryt studny
3 uzávěr studny
4 čerpací trubka
5 vsakovací trubka
6 ponorné čerpadlo
7 uzavírací ventil
8 filtr
9 manometr
10 teploměr
11 odběrový kohout

Klidová
hladina
vody

Čerpací
hladina
vody

TEPELNÁ ČERPADLA VODA/VODA
USPOŘÁDÁNÍ STUDNÍ

Pro využívání tepla spodní vody je třeba 
zřídit dvě studny - odčerpávací a vsako-
vací, jak ukazuje obrázek. Množství vody, 
kterou má studna poskytovat, se zjistí 
z technických údajů příslušného TČ. Zda 
skutečně studna požadované množství 
dává, je třeba zjistit několikadenní zkouš-
kou čerpání vody (min. 28 dní). Je také 
třeba uskutečnit analýzu vody. 

Pokud se kvalita a množství vody nemění, 
pak z pohledu použití TČ zde není žádné 
nežádoucí ovlivnění ve  smyslu zákona 
o vodním režimu. Provozovatel TČ však 
musí požádat o využívání vody příslušný 
vodohospodářský úřad. 

Vzdálenost mezi studnami má být nej-
méně 15 m. Prostřednictvím vsakovací 
studny se vrací spodní voda, která byla 
odčerpána. Při zřizování studní se musí 
dbát na  to, aby se ochlazená voda ne-
vracela přes vsakovací studnu v okruhu 
odčerpávací studny. Hloubka vrtů je zá-

vislá na hladině spodní vody. Zkušenosti 
ukazují, že většina studní pro TČ vyžaduje 
hloubku mezi 5 a 15 m. Spojovací potrubí 
je třeba vyspádovat směrem ke studním. 

Když to vodní poměry dovolí, je někdy 
také postačující zřídit jednoduchou vsa-
kovací šachtu, pokud není předepsáno, 
že se voda musí zavádět zpátky do stejné 
vrstvy se spodní vodou. 

Pozn. V případě nedodržení doporuče-
ného uspořádání studny podle obrázku 
je nutno použít předčišťovací fi ltr nebo 
sedimentační nádrž.

Oběhová čerpadla teplonosné látky (vody) 
odpovídají specifi kám tohoto zařízení. 

Pro dimenzování čerpadel pro studny je 
určující: 

  objem. průtok vody TČ 
(na straně zdroje tepla), 

tlaková ztráta TČ (na straně zdroje 
tepla),

tlaková ztráta spojovacího potrubí 
od odčerpávací až po vsakovací 
studnu, 

tlaková ztráta armatur, např. zpětné-
ho ventilu (přírůstek cca 30 % k tla-
kové ztrátě spojovacího potrubí),

tlaková ztráta ve vsakovací studni 
(ze zkušenosti cca 200 hPa),

geodetická dopravní výška.

Příklad:
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TEPELNÁ ČERPADLA VODA/VODA
OBĚHOVÁ ČERPADLA, POSOUZENÍ VODY

Z požadovaného průtoku TČ a z celkové 
tlakové ztráty systému se vybere čerpa-
dlo z podkladů výrobce, např. z dolního 
diagramu. 

Teplota vody 

TČ typu WPW jsou použitelná jako TČ 
voda/voda až do  teploty čerpané vody 
+7°C, jak ukazuje horní obrázek. 

Kontrola objemového průtoku 

(je ji třeba uskutečnit při prvním uvedení 
TČ do  provozu). Na  straně teplonosné 
vody se změří její teplota na  přívodu 
a na vratné straně. Z takto získaného roz-
dílu teplot se vypočte objemový průtok. 

Připojení zařízení se studnami 

Aby se zabránilo jakémukoliv přenosu 
hluku, je třeba připojit tento systém 
na TČ pomocí pružných tlakových hadic. 
Pokud by se ve  vodě vyskytly (analýza 
vody) unášené pevné látky (písek, kal 
atd.),  je třeba před TČ namontovat fi ltr 
nebo usazovací nádrže. Jinak by mohlo 
dojít k zanesení výparníku TČ. 

Je třeba uvážit možnost použití vody u TČ 
voda/voda vzhledem k  jejím koroziv-
ním účinkům a vzhledem k případným 
možnostem poruch zařízení zdroje tepla 
a rozhodnout se na základě analýzy vody. 

Pro použití vody je třeba respektovat 

následující omezení:

pouze spodní voda (nikoli povrchová 
nebo slaná spodní voda)

žádné usazující látky (např. kaly)
železo a mangan celkově <0,5 mg/l*
chlorid (CL-) <300 mg/l*
chlor (CL) <0,5 mg/l*

*Tato hodnota platí za předpokladu, že 
se po celé cestě od odčerpávací studny 
až do vsakovací studny v důsledku příp. 
netěsností potrubního systému nedosta-
ne do  studniční vody žádný kyslík. Ten 
způsobuje tvorbu železných šupinek, 

Čerpadla studniční vody 

(geodetická výška do 20m)

Tepelné 
čerpadlo

Objemový 
průtok     (m3/h)

Rozdíl tlaků 
(hPa)

Studniční 
čerpadlo  
(Grundfos)

Průměr trubky 
JS

WPW   7 1,5 105 SP 3A-6 28 x 1,5
WPW 10 2,1 130 SP 3A-6 28 x 1,5
WPW 13 2,6 155 SP 3A-6 35 x 1,5
WPW 18 3,4 280 SP 3A-6 35 x 1,5
WPW 22 M 4,4 370 SP 5A-6 42 x 1,5

solanka - teplota topné vody 35°C

solanka - teplota topné vody 50°C

voda - teplota topné vody 35°C

voda - teplota topné vody 50°C

teplota přiváděného média (voda, solanka) °C

ro
zd

íl 
te

pl
ot

 K

6

5

4

3

-5 0 5 7 10 15 20

Ochlazení teplonosného média 

Charakteristiky studničních čerpadel  

čímž vzniká nebezpečí zanášení pláště 
vsakovací studny. Z tohoto důvodu musí 
sací a vratná trubka při provozu s TČ za-
sahovat dostatečně hluboko pod hladinu 
vody ve studni (záležitost pro fi rmu, která 

studny dělá).
Použití pro povrchové nebo slané vody 
není přípustné.
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TEPELNÁ ČERPADLA WPF, WPW, WPC
INSTALACE
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vytápění

zdroj tepla

teplá
voda

studená
voda

zdroj
tepla

vytápění - vratná voda
vytápění - topná voda
teplá voda
studená voda -
pojistný ventil dle ČSN

TEPELNÁ ČERPADLA WPF, WPW, WPC
PŘIPOJENÍ NA TOPNÝ SYSTÉM

Připojení na topný systém

Provedení topné soustavy je třeba re-
alizovat podle projekčních podkladů. 
Tepelné čerpadlo je hydraulicky zapo-
jeno u  standardních topných soustav 
podle doporučených schémat ( na konci 
brožury). Před připojením TČ do  sou-
stavy je nutno přezkoušet topný systém 
na  těsnost, důkladně propláchnout 
a odvzdušnit. Pro snížení přenosu chvění 
TČ do propojovacího potrubí je doporu-
čeno použít pružných tlakových hadic. 
Oběhové čerpadlo pro topnou stranu je 
v TČ vestavěno. Průměr potrubí je možno 
zvolit podle níže zobrazené tabulky.

Tepelné čerpadlo typu WPF/WPC/WPW s oběhovými čerpadly UP 25-60

tepelné čerpadlo objemový tok tlakový spád měděná trubka
typ m³/h hPa mm
WPF/WPC 5 0,6 280 22 x 1,0
WPW 7 0,6 280 22 x 1,0
WPF/WPC 7 0,8 280 22 x 1,0
WPW 10 0,8 280 22 x 1,0
WPF/WPC 10 1,1 280 28 x 1,5
WPW 13 1,1 280 28 x 1,5
WPF/WPC 13 1,4 280 28 x 1,5
WPW 18 1,4 280 28 x 1,5
WPF 16 M* 1,5 UP 25-80 28 x 1,5
WPW 22 M* 1,5 UP 25-80 28 x 1,5
WPF 20* 3,8 TOP S 30/7 42 x 1,5
WPF 27* 5,1 TOP S 40/7 54 x 2,0
WPF 40* 7,5 TOP S 40/7 76 x 2,5
WPF 52* 9,8 TOP S 40/7 76 x 2,5
WPF 66* 12,5 TOP S 50/7 76 x 2,5
* dodávka bez oběhového čerpadla

WPC s přípravou teplé vody

WPF s akum. nádrží SBP 100 a přípravou TUV
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TEPELNÁ ČERPADLA WPF, WPW, WPC
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Elektrické připojení

Elektrické připojení tepelného čerpadla je 
nutno nahlásit na příslušném elektroroz-
vodném závodě. Všechny elektroinstalač-
ní práce je nutno provádět dle platných 
ČSN a předpisů příslušného rozvodného 
závodu. Připojení se provádí podle sché-
matu el.připojení. Je nutno respektovat 
též montážní návod.

Připojovací svorkovnice jsou umístěny 
ve spínací skříňce WPF a jsou přístupné 
po demontáži čelního krytu.

Na svorkovnice se připojuje:

 silové napájení TČ (400 V)

  silové napájení topného tělesa 
(400 V) - interní bivalentní zdroj

 el. napájení čerpadla zdroje (400 V)

 el. napájení regulace (230 V)

 signál HDO (230 V)

 oběhové čerpadlo vytápění (230 V)

 směšovací ventil (230 V)

 externí bivalentní zdroj (230 V)

 teplotní čidla a dálk. ovládání

Upozornění:

Při použití WPF v  systému země/voda 
musí být v servisní úrovni nastaven pa-
rametr 11 na „Ethylenglykol nebo Valium 
Karbonat, neboť jinak nemrznoucí směs 
pod teplotou +7 °C přes protizámrazovou 
ochranu vypne TČ.

Elektrické připojení WPC

Elektrické připojení WPF

Elektrické připojení WPF .. M

3/N/PE~ 50Hz 230V
napájení z domovního 
elektroměru

fáze L bez blokování
fáze L´ s blokováním

3/N/PE~ 50Hz 400V

3/N/PE~ 50Hz 230V

3/N/PE~ 50Hz 230V

napájení z domovního 
elektroměru

napájení z domovního 
elektroměru

fáze L bez blokování
fáze L´ s blokováním

fáze L bez blokování
fáze L´ s blokováním

3/N/PE~ 50Hz 400V

3/N/PE~ 50Hz 400V
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elektrické údaje tepelných čerpadel

tepel. 
čerpadlo

el.příkon 
max.provozní 
proud

rozběhový 
proud

el.napájecí 
vedení

jištění

typ kW A A mm² A
WPF 5 2,9 3,3 25 5 x 2,5 3 x 16 gL
WPF 7 3,7 6,1 25 5 x 2,5 3 x 16 gL
WPF 10 4,5 7,7 27 5 x 2,5 3 x 16 gL
WPF 13 5,9 9,5 28 5 x 2,5 3 x 16 gL
WPF 16 6,2 12,0 29 5 x 2,5 3 x 16 gL
WPF 20 8,2   5 x 6,0 3 x 16 gL
WPF 27 10,7   5 x 6,0 3 x 16 gL
WPF 40 17,4   5 x 6,0 3 x 16 gL
WPF 52 20,5   5 x 6,0 3 x 16 gL
WPF 66 25,5   5 x 6,0 3 x 16 gL
WPW 7 2,9 3,3 25 5 x 2,5 3 x 16 gL
WPW 10 3,7 6,1 25 5 x 2,5 3 x 16 gL
WPW 13 4,5 7,7 27 5 x 2,5 3 x 16 gL
WPW 18 5,9 9,5 28 5 x 2,5 3 x 16 gL
WPW 22 M 6,2 12,0 <30 5 x 2,5 3 x 16 gL

Elektrické připojení WPF 20 - 66

3/N/PE~ 50Hz 230V
napájení z domovního 
elektroměru

fáze L bez blokování
fáze L´ s blokováním

3/N/PE~ 50Hz 400V
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TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ / VODA WPF 
POPŘÍPADĚ VODA / VODA WPW – UMÍSTĚNÍ

Podmínky pro umístění tepelného 

čerpadla typu WPF.

Prostor, v kterém bude WPF nainstalová-
no musí splňovat následující podmínky:

 nezámrznost

  nosnost podlahy (hmotnost WPF je 
cca. 150 kg)

  vodorovný a pevný základ, neboť 
nohy přístroje nejsou přestavitelné

  pro bezhlučný provoz je třeba u plo-
voucích podlah základ TČ oddělit 
spárou od podlahy 

  v místnosti nesmí vznikat nebez pečí 
výbuchu prachu, plynů nebo par

  plocha místnosti musí být min. 4 m2, 
přitom nesmí být objem menší než 
8 m3

  při instalaci WPF spolu s jinými top-
nými zařízeními je třeba zajistit, aby 
provoz těchto přístrojů nebyl ome-
zen

Hluk

TČ nemají být instalována pod nebo 
vedle ložnic. Dobré protihlukové izolace 
lze dosáhnout betonovou základovou 
deskou opatřenou gumovou podložkou. 
Průchodky potrubí stěnami a  stropy je 
nutno provést protihlukově. Hydraulické 
přípojky k TČ musí být opatřeny tlumiči 
chvění.

 

Připojovací rozměry WPC v mm

1  zdroj tepla - výstup
2  zdroj tepla - vstup
3  TUV - výstup
4  vytápění - topná voda
5  vytápění - zpětná voda
6  připojení pojistného ventilu
7  připojení el. kabelů

Připojovací rozměry WPF/WPW v mm

1 výstup – studená strana
2 vstup – studená strana
3 vytápění - topná voda
4 vytápění - zpětná voda
5 připojení pojistného ventilu
 (součástí dodávky)
6 el. připojení

Připojovací rozměry WPF..M/WPW..M v mm

1  zdroj tepla - výstup
2  zdroj tepla - vstup
3  vytápění - zpětná voda
4  vytápění - topná voda
5  TUV
6  studená voda
7  pojistný ventil

21

Mazaninu 
a izolaci 
proti 
kročejovému 
hluku oddělit 
drážkou

1 Plovoucí podlaha
2 Izolace proti kročejovému hluku

Umístění WPF/WPC/WPW
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TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ / VODA WPF 
POPŘÍPADĚ VODA / VODA WPW – UMÍSTĚNÍ

A  vytápění - topná voda
B  vytápění - vratná voda
C  zdroj tepla - vstup
D  zdroj tepla - výstup

Připojovací rozměry WPF 20 - 66 v mm
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Tepelné čerpadlo typu WPF SET s oběhovými čerpadly UP 25-60

tepelné čerpadlo objemový tok tlakový spád měděná trubka
typ m3/h hPa mm
WPF 20 SET 2,2 280 35 x 1,5
WPF 23 SET 2,5 280 35 x 1,5
WPF 26 SET 2,8 280 35 x 1,5
WPF 29 SET 2,9 280 35 x 1,5
WPF 32 SET 3,0 280 35 x 1,5

TEPELNÁ ČERPADLA WPF..SET
PŘIPOJENÍ NA TOPNÝ SYSTÉM

Připojení na topný systém

Provedení topné soustavy je třeba re-
alizovat podle projekčních podkladů. 
Tepelná čerpadla jsou hydraulicky za-
pojena u standardních topných soustav 
podle doporučených schémat (na konci 
brožury). Před připojením TČ do sousta-
vy je nutno přezkoušet těsnost topného 
systému, důkladně ho propláchnout 
a odvzdušnit.
Pro snížení přenosu chvění TČ do propo-
jovacího potrubí je doporučeno použít 
pružných tlakových hadic. Oběhová čer-
padla pro topnou stranu jsou součástí 
dodávky setu. Průměr potrubí je možno 
zvolit podle níže zobrazené tabulky.

WPF SET s akumulační nádrží SBP 700

WPF SET s akumulační nádrží SBP 700 a přípravou teplé vody
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Sety tepelných čerpadel

Pro pokrytí vyšších výkonů je možno 
použít více sériových tepelných čerpadel 
zapojených do kaskády. V naší nabídce 
tepelných čerpadel voda / voda a země / 
voda jsou proto tzv. sety, které se sestávají 
ze 2 TČ, regulace WPMW II, dvou sekun-
dárních oběhových čerpadel a kompaktní 
instalační sady pro hydraulické propojení 
tepelných čerpadel.

WPF - sety

WPF 20 SET 2 x WPF 10 M
WPF 23 SET 1 x WPF 10 M

1 x WPF 13 M
WPF 26 SET 2 x WPF 13 M
WPF 29 SET 1 x WPF 13 M

1 x WPF 16 M
WPF 32 SET 2 x WPF 16 M

WPW - sety

WPW 26 SET 2 x WPW 13 M
WPW 31 SET 1 x WPW 13 M

1 x WPW 18 M
WPW 36 SET 2 x WPW 18 M
WPW 40 SET 1 x WPW 18 M

1 x WPW 22 M
WPW 44 SET 2 x WPW 22 M

TEPELNÁ ČERPADLA WPF..SET A WPW.. SET
PŘIPOJENÍ NA TOPNÝ SYSTÉM A ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Elektrické připojení

Elektrické připojení tepelných čerpadel je 
nutno nahlásit na příslušném elektroroz-
vodném závodě. Všechny elektroinstalač-
ní práce, zejména bezpečnostní opatření, 
je třeba provádět podle platných ČSN 
a  předpisů příslušného elektrorozvod-
ného závodu. Připojení se provádí podle 
schématu elektrického zapojení. Je nutno 
respektovat montážní návod tepelného 
čerpadla a regulace WPM II.

Pohled na WPF 20 až 32 SET a WPW 26 až 44 SET

Čelní pohled na WPF20 až 32 SET a WPW 26 až 44 SET

zdroj tepla - výstup 
G2 vnější

topná strana - vratná voda G 1 1/4“

topná strana - topná voda G 1 1/4“

zdroj tepla - vstup G2 vnější

příprava TUV - vratná voda 28x1,5

příprava TUV -topná voda 28x1,5

rozměry základu 1400x800 mm

rozměry v mm

Elektrické připojení WPF-SET / WPW-SET

spínací hodiny HDO

3/N/PE~ 50Hz 230V

napájení z domovního 
elektroměru

regulace WPM II

WPF..M/WPW..MWPF..M/WPW..M

fáze L bez blokování
fáze L´ s blokováním

3/N/PE~ 50Hz 400V
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TEPELNÁ ČERPADLA WPF 20 - 66
PŘIPOJENÍ NA TOPNÝ SYSTÉM

Instalace dvou WPF 20-66 vedle sebe

Instalace dvou WPF 20-66 na sebe

Kaskáda WPF 20-66 s akumulační nádrží SBP a přípravou teplé vody

rozměry v mm

rozměry v mm
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TEPELNÁ ČERPADLA
PŘÍSLUŠENSTVÍ
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TEPELNÁ ČERPADLA
PŘÍSLUŠENSTVÍ - REGULACE

Přehled funkcí

 rozhraní RS 232 k nastavování 
a kontrole pomocí počítače
 prostřednictvím třídrátové datové 
sběrnice rychlá instalace a rozšíření 
systému modulem směšovače MSM
 řízení druhého tepelného zdroje
 7 teplotních vstupů jako indikace 
požadované / skutečné hodnoty
 zapínání 7 různých oběhových 

  čerpadel, v závislosti na potřebě
 zaručeně rovnoměrné zatížení 
různých kompresorů integrovaným 
automatickým postupným střídavým 
spínáním
 zadávání hranic na ochranu topné 
soustavy a tepelných čerpadel před 
zamrznutím
 program režimu protibakteriální 
dezinfekce (legionely)
 rezerva chodu 10 hodin
 krátkodobé spínání oběhových 
čerpadel v létě (v době odstávky)
 možnost vynulování (reset)
 čítač provozních hodin a kontrola 
všech dob chodu kompresoru
 seznam závad uložený v paměti 
s přesnou indikací chybového kódu 
a času na displeji
 rychlá a přesná diagnóza závad 
pomocí analýzy soustavy včetně 
kontroly teplot tepelného čerpadla 
a periferie bez přídavného přístroje.
 předběžná nastavení hodino vých 
programů pro všechny otopné okruhy 
a okruhy TUV (teplé užitkové vody).
 integrovaný solární diferenční 

regulátor nebo měření množství 
tepla

Popis přístroje

Regulace tepel. čerpadla WPM II 
s podsvětleným displejem(komunikace 
též v  češtině). Možnost kaskádového 
zapojení 2 TČ. Ve spojení se regulací 
MSM (zvláštní příslušenství) je možné 
kaskádové řízení až 6 TČ. Možnost 
regulace a  samostatného nastavení 
časového programu 1 přímého a  1 
směšovaného topného okruhu a pří-
pravy teplé vody. Možnost spínání 
bivalentního zdroje. Program pro 
vysoušení podlah.  Počítadlo provoz-
ních hodin pro každé připojené TČ. 
Volitelně je možno aktivovat vestavěný 
solární regulátor nebo měřič tepla. 
Pro přenos dat je možná poruchová 
diagnóza z místa nebo ze servisního 
místa.
Regulace se dodává ve  dvou prove-
deních: jako již elektricky propojená 
s  nástěnným krytem WPMW II nebo 
jako rozvaděčová varianta vč. konek-
torů WPMS II.

Popis funkce

Řídící jednotka tepelných čerpadel 
WPM je vhodná pro všechna tepelná 
čerpadla pro vytápění značky Stiebel 
Eltron, vybavená integrovanou re-
gulací IWS. Mezi tepelnými čerpadly 
a WPM se uloží v rámci montáže tro-
jdrátové sběrnicové vedení (sběrnice 
CAN), jež vytváří vzájemnou komuni-
kaci mezi oběma zařízeními. Přístro-
jem WPM se zajišťují všechny funkce, 
jež vyžadují dvě jednokompresorová, 
resp. dvě dvoukompresorová tepelná 
čerpadla. Externí komunikace se rea-
lizuje vestavěným rozhraním RS 232. 
Ve  spínacích skříňkách tepelných 
čerpadel je deska IWS (integrované 
řízení tepelných čerpadel), jež ovládá 
průběh funkcí tepelného čerpadla. 

Rozsah dodávky

WPMW II s obj. číslem 18 54 50:
  nástěnná skříňka propojená 

s regulací WPM II
 svazek kabelů
  3 PTC-čidla (venkovní, příložné, 

ponorné)
 18 mech.příchytek kabelů

WPMS II s obj.číslem 18 54 51:
 WPM II 
  3 PTC-čidla (venkovní, příložné, 

ponorné)
 konektor

Ekvitermní regulace pro tepelná čerpadla

provedení nastěnné do rozvaděče
typ WPMW II WPMS II

objednací číslo 18 54 50 18 54 51

Technické údaje

el. napájení VHz 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
příkon VA 8
el. krytí  IP  20
provozní okolní teplota °C 0 až +50
rozměry a hmotnost

výška mm 215 100
šířka mm 246 150
hloubka mm 140 85
hmotnost kg 1,5 0,5
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Elektrické připojení

Elektrické připojení je nutno provést 
podle příslušného schématu elektrického 
zapojení.

Napájecí napětí na svorce L a fáze L´ spí-
naná signálem HDO, musejí být vedeny 
přes stejnou proudovou ochranu a musejí 
být soufázové.

WPM musí být možno oddělit od  sítě 
ve  všech pólech přídavným zařízením 
s  oddělovací dráhou délky nejméně 
3 mm. K tomu se mohou použít stykače, 
vypínače LS, pojistky atd. Před montáží je 
nutno oddělit topnou soustavu všemi póly 
od el. sítě. Kabelové průchodky nástěnné 
skříňky WPMW jsou vhodné pro kabely 
s vnějším průměrem 6-12 mm. Všechna 
vedení musí být přivedena do  regulace 
spodem a mechanicky přiloženými čer-
venými klínky upevněna.

Sběrnicové vedení (BUS)

Přes toto vedení probíhá komunikace 
s TČ, kterému je při inicializaci přidělena 
specifi cká adresa. Propojení sběrnice se 
provádí až při uvádění TČ do  provozu.
sběrnicové vedení: J-Y (St) 2 x 2 x 0,8

Čidlo venkovní teploty AFS 2

Čidlo venkovní teploty instalovat na se-
verní nebo severovýchodní stěně za vy-
tápěnou místností 2,5 m od podlahy a 1 m 
bočně od  oken a  dveří. Čidlo venkovní 
teploty nemá být volně a  nechráněně 
před povětrností umístěné nad okny, 
dveřmi a vzduchovými šachtami, a nemá 
být vystaveno přímému slunečnímu 
záření.

Ponorné čidlo TF 6A

Ponorné čidlo (∅ 6 mm) je nutno na-
montovat v  odpovídající ponorné jímce 
příslušného zásobníku. Pokud není použit 
akumulační zásobník, musí být čidlo vrat-
né vody nainstalováno v potrubí vratné 
vody tepelného čerpadla.

Příložné čidlo AVF 6

Trubku dobře očistěte, naneste tepelně 
vodivou pastu a upevňovací páskou při-
pevněte čidlo.

Doporučená teplotní čidla
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monovalentní WPF x x x
monoenergetické WPF s el.topným tělesem x x x x
bivalentní WPF s kotlem x x x x x
monovalentní WPL x x
monoenergetické WPL s el.topným tělesem x x x
bivalentní WPL s kotlem x x x x
dodatečná čidla pro:

přípravu TUV x x
2.topný okruh směšovaný x
solární systém x

Součástí dodávky regulace WPM jsou čidla venkovní, ponorné a příložné.

Připojovací pole WPMW II

TEPELNÁ ČERPADLA
PŘÍSLUŠENSTVÍ - REGULACE

X1 Část pro síťové napětí

1 N
2 L
3 L´ uvolňovací signál elektrorozvod. závodu 

(HDO)
4 čerpadla L (vstup napětí pro reléové výstupy)
5-6 nabíjecí čerpadla vyrovnávacího zásobníku
7 čerpadlo zdroje
8-9 čerpadla topných okruhů
10 nabíjecí čerpadlo TUV
11 cirkulační čerpadlo
12-13 2. zdroj tepla
14 směšovač VÍCE
15 směšovač MÉNĚ
16 solární čerpadlo

X2 část pro malé napětí

1 čidlo venkovní teploty
2 čidlo teploty výstupní vody tepelného 

čerpadla

3 čidlo teploty vratné vody tepelného čerpadla
4 čidlo teploty TUV
5 čidlo 2. tepelného zdroje
6 čidlo teploty zdroje tepla
7 čidlo teploty výst. vody směšovače
8 vstup impulzu pro měření množství tepla
9 svorka 1 dálkového ovládání FE 7
10 svorka 3 dálkového ovládání FE 7
11-13 sběrnice High, Low a Ground
14 „+“ (připojuje se pouze ve spojení s řídicí 

jednotkou přenosu dat (DCO)
15 při měření množství tepla čidlo vratné vody
 Při solární přípojce čidlo TUV dole
16 při měření množství tepla čidlo výstupní vody
 Při solární přípojce kolektor. čidlo

X3 uzemnění

X4 N

X5 PE
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TEPELNÁ ČERPADLA
PŘÍSLUŠENSTVÍ - SMĚŠOVACÍ / BAZÉNOVÝ MODUL

Přehled funkcí

 prostřednictvím třídrátové datové
 sběrnice komunikace s WPM II

  řízení druhého samostatného 
směšovaného okruhu

 řízení dalších 4 oběhových čerpadel 
akumumulačních zásobníků

 integrovaná regulace bazénu

 týdenní program pro nastavení 
denního a útlumového vytápění

 možnost samostatné ekvitermní 
regulace směšovače pomocí vlastního 
čidla venkovní teploty (pak není třeba 
sběrnicové pro pojení s WPM) 

 přehledný podsvětlený displej 
s možností komunikace v češtině

Popis přístroje

Směšovacím modulem MSM lze do-
plnit regulaci WPM a  řídit systém 
s  více než 2 tepelnými čerpadly. Pak 
je možno řídit další 4 jednokompre-
sorová nebo jedno dvoukompreso-
rové TČ a  další směšovaný okruh. 
Přístroj umožňuje regulaci okruhu 
s bazénem.

Dodává se ve dvou provedeních: MSMS 
pro montáž do rozvaděče 
a MSMW pro nástěnnou montáž. 

Způsob provozu

Směšovací modul MSM je vhodný jako 
doplňovací modul pro regulaci WPM 
a  tím pro všechna TČ Stiebel Eltron. 
Propojení pro komunikaci mezi MSM 
a WPM je provedeno 3-žilovou sběr-
nicí (BUS). MSM je možno použít pro 
řízení soustav TČ se 2 směšovanými 
okruhy (H3) a/nebo s více než 2 TČ a/
nebo pro regulaci bazénu. Regulace 
MSM může být použita pro samostat-
né řízení směšovače. Pak nevyžaduje 
komunikaci s WPM. Ovládání je shodné 
s  přístrojem WPM. Regulace bazénu 
je možná pouze ve spojení s regulací 
WPM. Existují dvě možnosti použi-
tí: první je provoz s  čidlem teploty 
bazénu, druhá je samostatný výstup 
napájení pro bazénový provoz. V obou 
případech jde o nadřazenou podmínku 
spínání, tj. bazénový program. Pokud 
v denním režimu (symbol sluníčko), je 
1. podmínka splněna. Splnění 2. pod-
mínky závisí na zvolení výše uvedené 
možnosti zapojení. Jakmile nastane 
ohřev bazénu jsou zapnuta primární 
a sekundární oběhová čerpadla a do-
datečně je akumulační zásobník řízen 
na konstantní hodnotu.

Rozsah dodávky

MSMW s obj.číslem 074519:

  nástěnná skříňka propojená s  re-
gulací MSM

 svazek kabelů

 1 PTC-čidlo (venkovní, příložné)

 18 mech.příchytek kabelů

MSMS s obj.číslem 074518

 MSM

 1 PTC-čidlo (venkovní, příložné)

 konektor

Směšovací modul pro více než 2 tepel. čerpadla

typ MSMW MSMS

objednací číslo 07 45 19 07 45 18

Technické údaje

el.napájení VHz 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
el. příkon VA 8
el. krytí dle EN 60529 IP 20
třída ochrany dle EN 60730  I II
rezerva chodu  >10 hodin
provozní okolní teplota 0 do +50
rozměry a hmotnost

výška mm 215 100
šířka mm 246 150
hloubka mm 140 85
hmotnost kg 1,5 0,5
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Elektrické připojení

Elektrické připojení je nutno provést 
podle příslušného schématu elektrického 
zapojení.
Napájecí napětí na  svorce L a  fáze L´ 
spínaná signálem HDO, musejí být ve-
dena přes stejnou proudovou ochranu 
a musejí být soufázové.
MSM musí být možno oddělit od  sítě 
ve  všech pólech přídavným zařízením 
s  oddělovací dráhou délky nejméně 
3 mm. K tomu se mohou použít stykače, 
vypínače LS, pojistky atd. Před montáží je 
nutno oddělit topnou soustavu všemi póly 
od el. sítě. Kabelové průchodky nástěnné 
skříňky MSMW jsou vhodné pro kabely 
s vnějším průměrem 6-12 mm. Všechna 
vedení musí být přivedena do regulace 
spodem a mechanicky přiloženými čer-
venými klínky upevněna.

Sběrnicové vedení (BUS)

Přes toto vedení probíhá komunikace 
s TČ, kterému je při inicializaci přidělena 
specifi cká adresa. Propojení sběrnice se 
provádí až při uvádění TČ do provozu.

sběrnicové vedení: J-Y (St) 2 x 2 x 0,8

Čidlo venkovní teploty AFS 2

Čidlo venkovní teploty instalovat na se-
verní nebo severovýchodní stěně za vy-
tápěnou místností 2,5 m od podlahy a 1 m 
bočně od oken a dveří.
Čidlo venkovní teploty nemá být volně 
a nechráněně před povětrností umístěné 
nad okny, dveřmi a vzduchovými šach-
tami, a  nemá být vystaveno přímému 
slunečnímu záření.

Ponorné čidlo TF 6A

Ponorné čidlo (∅ 6 mm) je nutno na-
montovat v odpovídající ponorné jímce 
příslušného zásobníku. Pokud není 
použit akumulační zásobník, musí být 
čidlo vratné vody nainstalováno v potrubí 
vratné vody tepelného čerpadla.

Příložné čidlo AVF 6

Trubku dobře očistěte, naneste tepelně 
vodivou pastu a upevňovací páskou při-
pevněte čidlo.

Připojovací pole MSMW

TEPELNÁ ČERPADLA
PŘÍSLUŠENSTVÍ - REGULACE

X2 – malé napětí: X1 – síťové napětí

   1 čidlo venkovní teploty 1 N
   2 čidlo bazénu 2 L
   7 čidlo směšovače 4 L čerpadla
   9 připojení na svorku 5-8 čerpadla akum.zásobníků
      1 dálk.ovládání FE7 9 čerpadla-topný okruh    
 10 připojení na svorku 10-11 bezpotenciálová porucha
     3 dálk.ovládání FE7 12 oběh.čerpadlo bazénu -primár 
11-13 sběrnice BUS 13 oběh.čerpadlo bazénu -sekundár
14 „+“ (nepřipojeno) 14 směšovač otvírá
15 směšovač zavírá X3 uzemnění 
  X4 N
  X5 PE
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TEPELNÁ ČERPADLA
PŘÍSLUŠENSTVÍ - REGULACE

Dálkové ovládání s čidlem teploty místnosti (směšovaný okruh)

pro 2. topný okruh řízený WPM
typ FE 7

objednací číslo 18 55 79

Technické údaje

změna teploty o K  +/– 5
rozměry  v x š x h mm 80 x 80 x 20

Popis přístroje:

Dálkové ovládání s čidlem teploty. Možnost změny požadované teploty v místnosti 
o +/- K a změna provozního režimu z trvalého denního, trvalého útlumového 
a programového provozu.

Ponorné čidlo 

pro WPM
typ TF 6A

objednací číslo 16 53 42

Technické údaje

průměr mm 6
délka kabelu m 1

Kolektorové čidlo 

pro WPM
typ PT 1000

objednací číslo 16 53 42

Technické údaje

průměr mm 6
délka kabelu m 1

Příložné čidlo

pro WPM
typ AVF 6

objednací číslo 16 53 41

Technické údaje

průměr mm 6
délka kabelu m 1

Dálkové ovládání s čidlem teploty a vlhkosti místnosti

pro topný okruh řízený WPMi
typ FEK

objednací číslo 22 01 93

Technické údaje

Absenkung K +/– 5
rozměry H x B x T mm 97 x 147 x 33

Popis přístroje:

Dálkové ovládání regulace WPMi s čidlem teploty a vlhkosti místnosti. 
Použití tohoto regulátoru je nezbytné pro plošné systémy chlazení. Kromě teploty 
v místnosti zajišťuje i zamezení tvorby kondenzátu (rosný bod). 
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OBJEMOVÝ MĚŘÍCÍ DÍL A DÁLKOVÝ PŘENOS DAT

Objemový měřící díl

pro WPMW II
typ VM 6

objednací číslo 18 78 96

Technický popis:

Vícepaprskový objemový měřící díl pro měřič tepla s vysílačem impulsů a šroubením. 
Připojovací závit R 1 1/4, jmenovitý průtok max. 6 m3/h. Impulsní hodnota 10 litrů. Vodo-
rovná montáž.

Datový přenos

pro WPM
typ DCo aktiv GSM

objednací číslo 18 96 22

Technický popis:

Modul pro dálkový přenos dat pomocí běžného analogového nebo GSM modemu. Možnost 
automatického zasílání SMS zpráv v případě poruchy. Nastavení parametrů pomocí progra-
mu ComSoft GSM, který je součástí dodávky.

Propojovací kabel

pro WPM
typ IR/RS 232

objednací číslo 07 43 22

Technický popis:

Propojovací kabel pro přímé propojení mezi PC s nainstalovaným programem ComSoft 
GSM a regulací WPM. Vhodné pro servisní činnost.

Komunikační modul

pro WPM
typ Combox Analog

objednací číslo 22 11 44

Technický popis:

Combox Analog je komunikační modul pro připojení regulace WPM II, WPMi na telefonní 
síť. Obsahuje analogový modem a DCO aktiv GSM v nástěnné skříňce.

Komunikační modul

pro WPM
typ Combox GSM

objednací číslo 22 11 45

Technický popis:

Combox Analog je komunikační modul pro připojení regulace WPM II, WPMi na telefonní 
síť. Obsahuje analogový modem a DCO aktiv GSM v nástěnné skříňce.
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HYDRAULICKÁ VÝHYBKA

Hydraulická výhybka

pro tepelná čerpadla
typ WPHW 25 WPHW 32

objednací číslo 22 11 35 22 11 36

technické údaje

max. provozní přetlak bar 3
objemový tok m³/h 2,0 3,0
přípojka vytápění coul G 1½ vnitřní G 1½ vnitřní
přípojka TČ coul G 1¼ vnitřní G 1¼ vnitřní
rozměry a hmotnost

délka mm 1550 1710
průměr vč. tepelné izolace mm 630 750
hmotnost kg 64 80

Technický popis:

Svařovaný pravoúhlý plášť s  přípojkami z  přírubové trubky s  převlečnými matkami. 
Kompletně zaizolováno, s  automatickým odvzdušňovačem, jímkou pro čidlo vratné vody 
a vypouštěcím kohoutem. Přípojka topné a vratné vody od TČ 1 1/4“ vnitřní závit s plochým 
těsněním a  přípojka topné a  vratné vody topné soustavy 1  1/2“ vnitřní závit s  plochým 
těsněním.

WPHW 25 vhodná pro TČ:

WPF 5-13, WPF M 10-13, WPW 7-18, WPW M 13-22, WPL 10-33
WPHW 32 vhodná pro TČ:

WPF 20-32 SET, WPF 26-44 SET

Hydraulická výhybka

1 topná voda - TČ
2 vratná voda - TČ
3 topná voda - topná soustava
4 vratná voda - topná soustava
5 automatický odvzdušňovač
6 čidlo vratné vody TČ
7 plnící a vypouštěcí kohout

                             rozměry v mm

Hydraulická výhybka

Pro hydraulické oddělení tepelného čerpadla a topného okruhu vč. odvzdušňovače a lapače 
nečistot.Svařované tělo s přípojkami ze svařovaných trubek s převlečnými maticemi. Opatřeno 
tepelnou izolací a jímkou pro čidlo vratné vody a vypouštěcím kohoutem.

obj.číslo typ připojení vytápění připojení TČ průtok v m3/h

22 33 92 WPHW 40 příruba DN 40 příruba DN 40 6
22 33 93 WPHW 65 příruba DN 65 příruba DN 65 8
22 74 27 WPHW  80 příruba DN 80 příruba DN 80 12
22 74 28 WPHW  100 příruba DN 100 příruba DN 100 20
22 74 29 WPHW 125 příruba DN 125 příruba DN 125 30
22 74 30 WPHW 150 příruba DN 150 příruba DN 150 50
22 74 31 WPHW 200 příruba DN 200 příruba DN 200 100
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TEPELNÁ ČERPADLA
PŘÍSLUŠENSTVÍ - AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍKY

Akumulační zásobník 100 l 

typ SBP 100 Komfort

objednací číslo 18 54 43

Technické údaje

max. provozní přetlak bar 3
objem l 100
přípojky vytápění coul G 1¼
přípojka odvzdušnění coul G ½
rozměry a hmotnost

v x š x h mm 955 x 510 x 510
hmotnost kg 42,5

Popis přístroje:

Akumulační zásobník pro instalaci ve spojení s tepelným čerpadlem. Slouží jako systémový 
oddělovací zásobník. Je opatřen ekologickou izolací s nízkými tepelnými ztrátami.

Elektrická topná příruba pro zásobník SBP 100

typ SBP-HF

objednací číslo 07 42 52

Technické údaje

el. napětí  V 1/N/PE ~ 230 V, 3/PE ~ 400 V
topný výkon 1, 2, 3, 4, 5 a 6,0

Popis přístroje:

Topná příruba pro vestavbu do akumulačního zásobníku SBP 100 pro el. dohřev. Příruba je 
sériově vybavena provozním a bezpečnostním termostatem.

Akumulační zásobník SBP 100

1  připojovací hrdlo G1 1/4 -  
topná voda do soustavy

2  připojovací hrdlo G1 1/4 -  
topná voda z TČ

3  připojovací hrdlo G1 1/4 -  
zpětná voda k TČ

4  připojovací hrdlo G1 1/4 -  
vratná voda do soustavy

5  připojovací kus s jímkou pro 
čidlo zpětné vody

6  odvzdušňovač
7 plnící a vypouštěcí kohout
8 konzole

                        rozměry v mm
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KOMPAKTNÍ INSTALAČNÍ SADY PRO SBP 100 KOMFORT

Kompaktní instalační sada pro SBP 100 Komfort

Připojení tepelných čerpadel WPF/WPW na SBP 100
typ WPKI-V

objednací číslo 07 43 47

Technický popis:

Sada obsahuje všechny potřebné součásti pro hydraulické připojení akumulačního 
zásobníku SBP 100 k tepelnému čerpadlu WPF / WPM.
Hmotnost: 3 kg

Kompaktní instalační sada pro SBP 100 Komfort

Připojení tepelných čerpadel WPF..M/WPW..M k SBP 100
typ WPKI-P

objednací číslo 07 42 51

Technický popis:

Sada WPKI-P obsahuje všechny potřebné součásti pro hydraulické připojení tepelných 
čerpadel WPF..M/WPW..M k akumulačnímu zásobníku SBP 100 jako jsou: pojistný ventil, 
uzavírací ventily, zpětný ventil, teploměr, manometr a tepelná izolace. Potřebné oběhové 
čerpadlo 
(DN 25) je třeba zvolit podle typu zařízení (zvláštní příslušenství). Hmotnost: 5,1 kg.

zpětná voda

topná voda

topná voda

zpětná voda

Kompaktní instalační sada pro SBP 100 Komfort

Příprava teplé vody tepelnými čerpadly WPF..M/WPW..M
typ WPKI-W

Objednací číslo 07 43 15

Technický popis:

Sada WPKI-W obsahuje všechny potřebné součásti pro hydraulické připojení tepelného 
čerpadla na ohřívač vody jako uzavírací ventily, zpětný ventil, teploměr a tepelná izolace. 
Potřebné oběhové čerpadlo (DN 25) je třeba zvolit podle typu zařízení (zvláštní příslušen-
ství). Hmotnost: 3,8 kg.

Kompletní instalační sada pro SBP

Propojení mezi zásobníkem SBP 100 a topnou soustavou
typ WPKI-H

Objednací číslo 07 43 14

Technický popis:

Kompaktní instalační sada obsahuje součásti potřebné pro hydraulické propojení zá-
sobníku SBP 100 s topnou soustavou jako jsou: uzavírací ventily, zpětný ventil, teploměr 
a tepelná izolace. Oběhové čerpadlo je nutno zvolit a objednat dle zvolené konfi gurace 
zařízení (UPS 25 - 80).
Hmotnost: 3,5 kg

zpětná vodatopná voda

topná voda zpětná voda
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TEPELNÁ ČERPADLA
PŘÍSLUŠENSTVÍ - AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍKY

Akumulační zásobník 200 l

typ SBP 200 E SBP 200 E

cool 

SBP 400 E SBP 400 E

cool

Objednací číslo 18 54 58 22 75 90 22 08 24 22 75 91

Technické údaje

maximální provozní přetlak bar 3
zkušební tlak bar 4
objem l 200 400
příruby topného okruhu coul G 2 vnější
příruby pro připojení tepel. čerpadla coul G 2 vnější
připojovací hrdlo přídavného top. tělesa coul G 1½
připojovací hrdlo odvzdušnění coul R ¾
připojovací hrdlo s ochrannou trubkou coul G ½
Rozměry a hmotnost

výška mm 1550 1710
průměr včetně tepelné izolace mm 630 750
hmotnost kg 64 58 80 81

Popis přístroje

Akumulační zásobník pro instalaci ve spojení s tepelnými čerpadly. Slouží jako oddělovací 
zásobník pro prodloužení chodu tepelného čerpadla a přemostění blokování el.napájení 
TČ (např. při použití zvýhodněné sazby rozvodných závodů). Nádrž je opatřena 90 mm 
vrstvou z polyuretanu a kvalitním plastovým pláštěm.
Možnost vestavby 1 šroubovatelného topného tělesa BGC.
Akumulační nádrže SBP 200 a 400 E cool jsou opatřeny parotěsnou tepelnou izolací, 
umožňující i akumulaci chladící vody.

Rozměry a připojovací rozměry

1   příruba G2 - výstup topné 
vody top.soustavy 

2  příruba G2 - vstup vody z TČ
3   příruba G2 - vstup zpětné 

vody k TČ
4   příruba G2 - zpětná voda 

topné soustavy
5  hrdlo G 1/2 s ochrannou 
 trubkou pro čidlo teploty
6  připojovací hrdlo G 1 1/2 pro 

elektro-přírubu (BGC)
7   odvzdušňovací hrdlo R 3/4

rozměry v mm
(SBP 400E)

SBP 200 E / 400E

SBP 200 E/cool
(není součástí dodávky)
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TEPELNÁ ČERPADLA
PŘÍSLUŠENSTVÍ - AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍKY

Akumulační zásobník 700 l

typ SBP 700 E SBP 700 E SOL

Objednací číslo 18 54 59 18 54 60

Technické údaje

maximální provozní přetlak bar 3 3
zkušební tlak bar 4 4
objem l 700 700
příruby topného okruhu coul G 2 vnější G 2 vnější
příruby pro připojení tepel. čerpadla coul G 2 vnější G 2 vnější
připojovací hrdlo přídavného top. tělesa coul G 1½ G 1½
připojovací hrdlo odvzdušnění coul R ¾ R ¾
připojovací hrdlo s ochrannou trubkou coul G ½ G ½
připojovací hrdlo výměníku coul – G1
plocha vestavěného výměníku m² – 2,0
Rozměry a hmotnost

výška mm 1890 1890
průměr včetně tepelné izolace mm 910 910
hmotnost kg 145 176

Popis přístroje SBP 700 E

Akumulační zásobník pro instalaci ve spojení s tepelnými čerpadly. Slouží jako oddělovací 
zásobník pro prodloužení chodu tepelného čerpadla a přemostění blokování el.napájení 
TČ (např. při použití zvýhodněné sazby rozvodných závodů). Nádrž je opatřena 80 mm 
vrstvou z polyuretanu a kvalitním plastovým pláštěm.

Popis přístroje SBP 700 E SOL

stejné jako SBP 700 E, navíc vestavěný tlakový výměník 2 m2 pro podporu vytápění 
solárním systémem.
Možnost vestavby až 4 šroubovatelných topných těles BGC.

Rozměry a připojovací rozměry

SBP 700 E / SBP 700 E SOL

SBP 700 E SOL
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rozměry v mm

  1  odvzdušňovací hrdlo R 3/4
  2  tepelná izolace z PUR-pěny
  4   příruba G2 - vstup topné 

vody z TČ
  5   příruba G2 - výstup topné 

vody  top. soustavy
  6   příruba G2 - vstup zpětné 

vody  k TČ
  7   příruba G2 - zpětná voda 

topné soustavy
  8   hrdlo G 1/2 s ochrannou 

trubkou pro čidlo teploty  
  9  štítek
10   připojovací hrdlo G 1 1/2 pro 

elektropřírubu
12  připojovací hrdlo G1 topná 

voda solár. výměník
 (jen SBP 700 E SOL)
13  připojovací hrdlo G 1 vratná 

voda solár. výměník 
 (jen SBP 700 E SOL)
14 hrdlo G 1/2 s ochrannou
 trubkou pro čidlo teploty
 (jen SBP 700 E SOL)
16 boční části tepel. izolace
17 upevňovací páska
18 stahovací svorka
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TEPELNÁ ČERPADLA
PŘÍSLUŠENSTVÍ - AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍKY

SBP 1500 E SOL

Akumulační zásobníky SBP 1000/1500 E a SBP 1000/1500 E SOL

Akumulační nádrž pro instalaci v soustavách s tepelným čerpadlem. Slouží pro hydraulické 
oddělení průtoku tepelného čerpadla a topného okruhu, pro prodloužení doby chodu tepel-
ného čerpadla a  částečně pro překlenutí doby blokování nízkého tarifu. Možnost využití 
přírubového otvoru a 6 závitových otvorů pro připojení bivalentního zdroje vytápění. Tepelná 
izolace WD 1000/1500, dodávaná jako zvláštní příslušenství, zajišťuje nízké tepelné ztráty.

• přírubové přípojky DN 80 pro připojení tepelného čerpadla a topné soustavy
• SBP 1000/1500 E SOL s vestavěným solárním výměníkem
• možnost použití s tepelnými čerpadly velkých výkonů, např. WPF 66
•  přírubový otvor 280 mm se zaslepovací přírubou pro vestavbu tepelného výměníku WTW 

nebo elektropříruby FCR
• možnost kombinace až se 2 zdroji tepla a 2 elektropřírubami (BGC)

obj.číslo typ výška šířka objem

22 75 64 SBP 1000 E 2250 mm 790 mm 1000 l

22 75 65 SBP 1500 E 2190 mm 1000 mm 1500 l

22 75 66 SBP 1000 E SOL 2250 mm 790 mm 1000 l

22 75 67 SBP 1500 E SOL 2190 mm 1000 mm 1500 l

Technické údaje

typ SBP 
1000 E

SBP 
1500 E

SBP 1000 
E SOL

SBP 1500 
E SOL

připojení tepel. čerpadla a vytápění DN 80 DN 80 DN 80 DN 80

připojení další zdroje tepla 4 x G1½ 4 x G1½ 4 x G1½ 4 x G1½

připojení šroubovatelného topného tělesa 2 x G1½ 2 x G1½ 2 x G1½ 2 x G1½

připojení tepelného výměníku G1 G1

plocha výměníku 3 m² 3,6 m²

připojení čidla teploty 6x9,5 mm 6x9,5 mm 6x9,5 mm 6x9,5 mm

přepravní výška 2285 mm 2225 mm 2285 mm 2225 mm

hmotnost 137 kg 194 kg 184 kg 250 kg

Akumulační zásobníky SBP 1000/1500 E cool

Akumulační nádrž pro instalaci v soustavách s tepelným čerpadlem. Slouží pro hydraulické 
oddělení průtoku tepelného čerpadla a  topného/chladícího okruhu, pro prodloužení doby 
chodu tepelného čerpadla a částečně pro překlenutí doby blokování nízkého tarifu. Parotěsná 
tepelná izolace umožňující i  ukládání chladící vody. Možnost využití přírubového otvoru 
a  6 závitových otvorů pro připojení bivalentního zdroje vytápění. Tepelná izolace 
WD 1000/1500, dodávána jako zvláštní příslušenství, zajišťuje nízké tepelné ztráty.

• vhodné pro použití pro topný a chladící provoz
• parotěsná tepelná izolace
• možnost použití s tepelnými čerpadly velkých výkonů, např. WPF 66
• další údaje jako SBP 1000/1500 E

obj.číslo typ výška šířka objem

22 75 88 SBP 1000 E cool 2250 mm 822 mm 1000 l

22 75 89 SBP 1500 E cool 2190 mm 1032 mm 1500 l

Technické údaje

typ SBP 1000 E cool SBP 1500 E cool

připojení tepel. čerpadla a vytápění DN 80 DN 80

připojení dalšího zdroje tepla 4 x G1½ 4 x G1½

připojení šroubovatelného topného tělesa 2 x G1½ 2 x G1½

připojení čidla teploty 6 x 9,5 mm 6 x 9,5 mm

hmotnost 141 kg 198 kg

přepravní výška 2285 mm 2225 mm
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PŘÍSLUŠENSTVÍ - AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍKY
KOMPAKTNÍ INSTALAČNÍ SADY PRO SBP 200/400/700

Kompaktní instalační sada

pro připojení tepelného čerpadla (ne pro WPF/WPW/WPC/WPL 10 IK) k SBP 200/400/700
typ WPKI 5

objednací číslo 22 08 30

technické údaje

přípojky coul G 1¼
hmotnost kg 50

Technický popis:

Sada WPKI 5 obsahuje všechny potřebné součásti pro hydraulické připojení tepelného 
čerpadla na akumulační nádrž SBP 200/400/700 jako jsou: pojistný ventil, uzavírací ventily, 
zpětný ventil, teploměr . Potřebné oběhové čerpadlo (DN 25) je třeba zvolit podle typu 
zařízení (zvláštní příslušenství).

Kompaktní instalační sada

pro připojení tepelného čerpadla pro WPF/WPW/WPC/WPL 10 IK k SBP 200/400/700
typ WPKI 6

objednací číslo 22 08 32

technické údaje

přípojky coul G 1¼
hmotnost kg 20
Technický popis:

Sada WPKI 6 obsahuje všechny potřebné součásti pro hydraulické připojení tepelného 
čerpadla WPF/WPW/WPC/WPL10IK na akumulační nádrž SBP 200/400/700. 

Instalační sada pro přípravu teplé vody

k instalační sadě WPKI 5
typ BBI 5

objednací číslo 22 08 32

technické údaje

přípojky coul G 1 / Cu 28 x 1,5
hmotnost kg 20

Technický popis:

Sada BBI 5 obsahuje všechny potřebné součásti pro hydraulické připojení tepelného 
čerpadla na ohřívač teplé vody. Potřebné oběhové čerpadlo (DN 25) je třeba zvolit podle 
typu zařízení (zvláštní příslušenství).

topná voda vytápění

topná voda TČ

vratná voda vytápění
vratná voda TČ

topná voda vytápění

vratná voda vytápění

vratná voda TČ

topná voda TUV

vsuvka
vratná voda TČ

topná voda TČ

Tepelná izolace WD 1000/1500 SBD a WD 1000/1500 cool

Vysoce kvalitní tepelná izolace z EPTS tvrdé pěny s izolačním krytem pro akumulační nádrže 
SBP 1000/1500 E/E SOL a E cool zajišťující nízkou tepelnou ztrátu. Klínové vruby a vlákninová 
vložka umožňují optimální nasazení na nádrž. Plastový vnější plášť v čisté bílé barvě. Víko 
v tmavě šedé barvě. Upevnění tepelné izolace rychlouzávěrnou hákovou lištou.

• pro chladící provoz vhodné jen WD cool v kombinaci s SBP..E cool

obj.číslo typ výška tloušťka určeno pro cena v Kč

22 75 92 WD 1000 SBP 2350 mm 110 mm SBP 1000 E a E SOL 10 660,-

22 75 93 WD 1500 SBP 2290 mm 110 mm SBP 1500 E a E SOL 13 200,-

22 75 94 WD 1000 cool 2350 mm 90 mm SBP 1000 cool 9 870,-

22 75 95 WD 1500 cool 2290 mm 90 mm SBP 1500 cool 12 630,-WD 1500 SBP



97WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ

KOMPAKTNÍ INSTALAČNÍ SADY PRO SBP 200/400/700
PŘÍSLUŠENSTVÍ TEPELNÝCH ČERPADEL WPF 20-66

Šroubovací vsuvky

pro SBP 200/400/700
typ šroubovací vsuvky

objednací číslo 00 37 11

technické údaje

přípojky coul R 1¼ vnitřní
poznámka 4 kusy v balení

Technický popis: 

4 ks vsuvek s vnitřním závitem R 1 1/4 pro zapojení akumulační nádrže SBP 200/400/700. 
Možno použít není-li použita žádná kompaktní sada.

Oběhová čerpadla pro vytápění

Oběhová čerpadla pro vytápění s tepelnou izolací pro tepelná čerpadla země/voda 
WPF 20/27/40/52/66. 
Elektronicky řízená oběhová čerpadla (UP..E), 5 stupňů otáček.

obj. číslo typ připojení

22 74 22 oběhové čerpadlo UP 40/1-8 E DN 40

22 74 23 oběhové čerpadlo UP 50/1-12 E DN 50

Primární oběhová čerpadla

Primární izolované oběhové čerpadlo pro TČ WPF 20 - 66. 
Elektronická regulace, 5 stupňů otáček.

obj.číslo typ přípojky

22 74 13  UPF 40/1 - 8E DN 40

22 74 14  UPF 50/1 - 12 E DN 50
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TEPELNÁ ČERPADLA
PŘÍSLUŠENSTVÍ - OBĚHOVÁ ČERPADLA

oběhové čerpadlo UPS 25-60 - 180 R1

oběhové čerpadlo UPS 25-80 - 180 R1

Oběhová čerpadla 

pro WPKI-H,BBI 
typ UP 25-60 UP 25-80 UP 25-70 E

objednací číslo 07 43 25 07 43 16 22 33 94

Technické údaje

el.napětí/frekvence V/Hz 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
příkon W 46/67/93 115/165/205
připojení coul G 1½ G 1½ G 1½
vestavná délka mm 180 180 180
el.krytí IP 44 IP 43 IP 43

Popis přístroje:

Oběhové čerpadlo pro kompaktní instalační sady, sestávající se z 3-stupňově elektricky 
řízeného oběhového čerpadla bez šroubení.
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TEPELNÁ ČERPADLA
PŘÍSLUŠENSTVÍ - TLAKOVÉ HADICE A TLUMIČE CHVĚNÍ

Tlakové hadice pro vedení topné a vratné vody (s tepelnou izolací)

objednací číslo typ popis

07 44 15 SD 25-1 DN 25, 1 m dlouhá
18 56 46 SD 25-1K DN 25, 1 m dlouhá, zkrátitelné provedení
07 44 16 SD 25-2 DN 25, 2 m dlouhá
07 44 17 SD 25-5 DN 25, 5 m dlouhá
07 44 18 SD 25-10 DN 25, 10 m dlouhá
07 44 14 SD 32-1 DN 32, 1 m dlouhá
18 56 47 SD 32-1K DN 32, 1 m dlouhá, zkrátitelné provedení
18 20 19 SD 32-2 DN 32, 2 m dlouhá
18 20 20 SD 32-5 DN 32, 5 m dlouhá
18 52 79 SD 50-1 DN 50, 1 m dlouhá

Technický popis

Tlaková hadice opatřená 19 mm silnou tepelnou izolací a šroubením 
G 1 1/4. Provozní přetlak 2,5 bar.

hadicové šroubení 

(2 ks v balení)
pro propojovací hadice DN 25 DN 32

objednací číslo 00 37 13 00 06 92

Technický popis:

Hadicové šroubení pro propojovací hadice potřebné při rozdělení hadice 
(2 ks v balení).

Tlumič chvění 

(bez tepelné izolace)
objednací číslo popis

07 44 15 00 37 13

Technické údaje

připojení DN 25, 1 m dlouhá ( 2 ks v balení)

Technický popis

Tlumič chvění DN 32 o délce 0,65 m, vakuový pro hloubku studny nad 8 m, přípojky G 1. 
Pouze pro použití s tepelnými čerpadly systému voda/voda.
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TEPELNÁ ČERPADLA PRO VYTÁPĚNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ - ŠROUBOVATELNÉ TOPNÉ TĚLESO

Šroubovatelné  topné těleso pro el.dohřev

typ BGC

Objednací číslo 07 51 15

Technické údaje

el. napětí                                              V 1/N/PE ~ 230, 3/PE ~ 400
topný výkon                                                                     kW 1, 2, 3, 4 und 5,7
max. provozní přetlak                                                              bar 10
rozměry
závit G 1½ A
poorná hloubka mm 455

Popis přístroje

Šroubovatelné topné těleso pro el. ohřev pro vestavbu do stojatých zásobníků. Těleso je 
sériově vybaveno termostatem nastaveným na 60 °C. Toto nastavení je možno změnit na 45 
°C případně 80 °C. 
Součástí dodávky je i pojistný termostat (odpínání všemi poly) a prodlužovací vsuvka 
(průchod izolací).

Trubková sada příslušenství BGC

typ WPRB

Objednací číslo 07 42 33

Technické údaje

délka mm 600
průměr coul Rp 2
připojení BGC coul Rp 1½
připojení topné a vratné vody coul Rp 1¼

Popis přístroje

Trubková sada pro vestavbu šroubovatelného topného tělesa BGC do větve topné vody 
tepelného čerpadla. Slouží k el. dohřevu nebo jako bivalentní zdroj.

Rozměry a připojovací rozměry v mm
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TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ/VODA
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Technický popis

Kompaktní sada pro jednoduché 
a rychlé připojení primárního okruhu 
systému země/voda.
Sada obsahuje oběhové čerpadlo 
TOP-S vč. uzavíracích kohoutů a  stě-
nového držáku. Dále obsahuje ex-
panzní nádrž 12 l (vstupní tlak 1,5 bar) 
se stěnovým držákem, manometrem, 
pojistným ventilem 2,5 bar a  plnící 
a  vypouštěcí kohout. Sada je určena 
pro nemrznoucí směs na  bázi směsi 
Antifrogenu N.

Sada pro připojení primárního okruhu pro tepelná čerpadla WPF systému země/voda

typ WPSB 307 WPSB 310 WPSB 407

Objednací číslo 07 42 01 07 42 02 07 42 03

Technické údaje 

expanzní nádoba l 12
pojistný ventil bar 2,5
přípojka TČ coul G 1¼ G 1¼ G 1¼ A
přípojka TČ coul G 1¼ G 1¼ G 2 A
oběhové čerpadlo TOP-S 30/7 TOP-S 30/10 TOP-S 40/7
objemový tok m³ 2,0 2,0 4,0
výtlačná výška m 6,0 9,9 6,7
napětí/kmitočet V 3/PE 400 V 50 Hz

Oběhové čerpadloTOP-S 30/7 1 1/4 max: 130°C

Oběhové čerpadloTOP-S 30/10 1 1/4 max: 130°C

Oběhové čerpadloTOP-S 40/7 11/4 max: 130°C
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TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ/VODA
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Technický popis

Kompaktní sada pro jednoduché 
a rychlé připojení primárního okruhu 
systému země/voda.
Sada obsahuje oběhové čerpadlo 
TOP-S vč. uzavíracích kohoutů a  stě-
nového držáku. Dále obsahuje ex-
panzní nádrž 12 l (vstupní tlak 1,5 bar) 
se stěnovým držákem, manometrem, 
pojistným ventilem 2,5 bar a  plnící 
a  vypouštěcí kohout. Sada je určena 
pro nemrznoucí směs na  bázi směsi 
Antifrogenu N.

Sada pro připojení primárního okruhu pro tepelná čerpadla WPF systému země/voda

typ WPSB 308 E

Objednací číslo 22 23 75

Technické údaje 

expanzní nádoba l 12
pojistný ventil bar 2,5
přípojka TČ coul G 1¼ 
přípojka TČ coul G 1¼ 
oběhové čerpadlo Stratos Para 1–8
objemový tok m³ 2,0
výtlačná výška m 6,0
napětí/kmitočet V 3/PE 400 V/50 Hz

Oběhové čerpadlo Stratos 30/1-8
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TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ/VODA
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozdělovač a sběrač pro tepelná čerpadla systému země/voda

typ WPSV 25-4 WPSV 32-4 WPSV 25-6 WPSV 32-6

Objednací číslo 22 03 86 22 0387 22 03 90 22 03 91

technické údaje 

počet přípojek ks 4 4 6 6
jmen. světlost DN 20 25 20 32
připojení TČ mm 25 32 25 40
připojení TČ coul Rp 1¼ Rp 1¼ Rp 1¼ Rp 1¼  
rozměry

délka rozdělovače mm 450 450 650 650

Technický popis

Rozdělovač a sběrač z plastu pro primární stranu systému země/voda. Každý okruh uzaví-
ratelný kulovým ventilem a s převlečnou matkou. Přípojky pro topnou a vratnou stranu 
R 1 1/4 vnitřní, včetně stěnového držáku a odvzdušňovacího ventilu pro každý rozdělovač.

Rozdělovač

Expanzní nádrž primárního okruhu

pro WPC a WPC cool
typ MAG 12

Objednací číslo 18 99 81

Popis přístroje

Expanzní nádrž pro TČ WPC a WPC cool.

1 topná/vratná strana
2 uzavírací kohout
3 samosvorné šroubení
4 příchytky trubky
5 automatický odvzdušňovač
6 průtokoměr
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ODVĚTRÁVACÍ MODUL LWM 250

LWM 250

pro tepelná čerpadla země/voda WPC a WPF
typ LWM 250

Objednací číslo 18 99 99

Technické údaje

el.napětí/frekvence V 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
přípojky coul G 1¼ außen
vzduchové přípojky mm 160
objemový průtok m³/h 250
dosažitelná tlaková ztráta hPa 200
rozměry a hmotnost

výška mm 360
šířka mm 600
hloubka mm 420
hmotnost kg 31

Technické údaje

LWM 250 je možno v  kombinaci 
s tepelným čerpadlem země/voda po-
užít jako centrální odvětrávací modul 
pro zpětné získání tepla. Získané tep-
lo je předáváno do primárního okruhu 
tepelného čerpadla. Každý 100 m2 od-
větrávané plochy může redukovat po-
třebný výkon zdroje tepla o cca. 700 W. 
Přístroj LWM 250 je možno instalovat 
přímo na TČ WPC nebo na nástěnnou 
konzoli. Pomocí regulace, která je 
součástí dodávky je možno nastavit 
režim odvětrání s 3 stupni ventilátoru 
a provozními režimy. Znečištění fi ltru 
je signalizováno červenou kontrolkou.

Krátce a stručně

 dálkové ovládání se signalizací 
znečištění filtru součástí dodávky

 design přizpůsoben TČ země/voda 
WPC

 vysoký stupeň zpětného získání 
tepla 

 ventilátor s konstantními 
otáčkami a malou spotřebou 
energie

 možnost připojení vzduchových 
kanálů shora nebo ze strany

 vyměnitelný filtr (G2)
 nástěnná konzole součástí 

dodávky

Odvětrávací modul LWM 250
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Hydraulické připojení

Vratná strana LWM 250 musí být zapo-
jena mezi primární stranu a primární 
oběhové čerpadlo.

Hydraulické vyvážení

V  odvětrávacím modulu je vestavěn 
regulační ventil průtoku s ukazatelem. 
Tímto ventilem je možno snadno na-
stavit průtok výměníkem. Nastavení je 
možné v  závislosti na  množství odvě-
trávaného vzduchu v  normálním pro-
vozu.

množství
odvětrávaného
vzduchu (m³/h)

zobrazení
regulačního
ventilu

100 4

150 6

200 8

250 10

300 10

Odvod kondenzátu

Na  přístroji je připevněna hadice 
na  odvod kondenzátu o  délce 2,5 m. 
Pro zajištění bezchybného odtoku kon-
denzátu, nesmí být hadice zalomená. 
Před a  za  sifonem musí být zajištěn 
přirozený spád 10%. Přístroj musí být 
umístěn vodorovně.

Elektrické připojení

Elektrické napájecí a řídící vedení musí 
být ukládána odděleně. Přístroj musí 
být oddělitelný od  el.sítě všemi póly 
min. 3 mm (např. stykač, jistič). Připo-
jovací svorky jsou umístěny napravo 
nahoře za čelním krytem.

Vedení vzduchu

Instalaci je nutno provést podle pro-
jekční brožury ventilační systémy.

ODVĚTRÁVACÍ MODUL LWM 250
PRO TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ / VODA WPC A WPF

Elektrické připojení LWM 250

LWM 250

topná strana

vratná strana

1 tepelné čerpadlo
2 odvětrávací modul
3 tepelný výměník
4 odtávací ventil
5 primární čerpadlo *
6 regulační ventil průtoku
7 zdroj energie

* U TČ WPC je primární 
čerpadlo vestavěno.

E
l.

 p
ři

p
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je

n
í 
1
/N

/P
E
 2

3
0
V

M1 motor ventilátoru
M2 motorventil
K1 relé "chlazení"
S1 časový spínač
X1 připojovací svorkovnice
X2 zemníci svorka
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CHLADÍCÍ MODUL
PRO TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ / VODA WPC A WPF

chladící modul

pro WPF a WPC
pro tepelné čerpadlo WPF WPC
typ WPAC 1 WPAC 2

Objednací číslo 22 13 57 22 13 58

rozměry a hmotnost

výška mm 540 500
šířka mm 510 600
hloubka mm 350 170

Technický popis:

Chladící modul pro pasivní a aktivní chlazení ve spojení fancoil jednotkami pro tepelná 
čerpadla země/voda do topného výkonu 10 kW. Topný systém a primární okruh tvoří jeden 
systém, který musí být kompletně naplněn nemrznoucí směsí. Čtyři 3-2-cestné ventily 
přepínají podle potřeby okruh mezi vytápěním, pasivním nebo aktivním chlazením.

Krátce a stručně

  pasivní a/nebo aktivní chlazení 
ve spojení s WPF/WPC

 možnost použítí fancoil jednotek 
a/nebo plošného chlazení

 ovládání regulací tepelného 
čerpadla WPMi

 u plošného chlazení hlídání 
rosného bodu regulací FEK

 snadno připojitelné pomocí 
rychlospojek

 snadné elektrické připojení
 WPAC 1 pro WPF 5-13
 WPAC 2 pro WPC 5-13

Chladící modul WPAC 1

Chladící modul WPAC 2
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TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tepelně izolované vzduchové hadice

pro vnitřní provedení TČ vzduch/voda
pro TČ typu WPL 10 WPL 13 do 33
objednací číslo 16 80 84 16 80 80 16 80 81
 
Technické údaje

délka m 4,0 3,0 4,0
vnitřní průměr mm 315 560 560
vnější průměr mm 365 640 640

Popis

Tepelně izolovaná vzduchová hadice pro přívod a odvod vzduchu pro 
TČ vzduch/voda. Vnitřní i venkovní plášť je zhotoven z PVC vrstveným polyamidovým 
pláštěm. Jako tepelná i protihluková izolace mezi vrstvami pláště je použita minerální vlna. 
Materiály jsou teplotně odolné v rozmezí -20 až +75°C. Konce hadice je možno tvarovat.

Deska pro připojení vzduchových hadic 

pro vnitřní provedení TČ vzduch/voda
pro TČ typu WPL 10 WPL 13, 18, 23 , 33
pro TČ typu 16 71 20 00 34 78

Technické údaje

výška mm 300 800
šířka mm 700 1200
otvor (kruhový) oválný mm 410 x 155 690 x 300

Popis

Tepelně izolovaná deska pro připojení vzduchových hadic s hrdlem a svorkami pro přechod 
z hadice na stěnovou průchodku. Deska je uzpůsobena pro montáž na normovaná sklepní 
okna.

Stěnová průchodka

pro vnitřní provedení WPL
typ AWG 315 AWG 560

objednací číslo  22 22 30 22 33 97

Technické údaje

tlaková ztráta Pa 25 (při 1000 m³/h) 15 (při 3000 m3/h)
max. tloušťka stěny mm 500 500
min. otvor ve stěně (v x š ) mm 420 x 420 340x810
přípojka hadice mm 315 560
výška průchodky mm 450 330
šířka průchodky mm 450 800
hloubka vč. příruby pro napojení hadice mm 550

vhodná pro přístroj mm
WPL 10 I, IK; 
LWZ 303/403

WPL 13-33

Technický popis

Tepelně izolovaná stěnová průchodka s vnější mřížkou a přípojkami na vzduchovou hadici.
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TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH / VODA
VZDUCHOVÉ KANÁLY, TLUMIČ CHVĚNÍ, ČERPADLO KONDENZÁTU

Vzduchové kanály

pro WPL 13/18/23/33
pro tepelné čerpadlo WPL 13/18/23 WPL 33
typ KSD KSD 33

Objednací číslo 18 53 25 18 53 70

Technický popis:

Vzduchový kanál pro instalaci na nasávací a vyfukovací otvory venkovního provedení 
TČ WPL13/18/23/33. Vzduchový kanál snižuje hlučnost až o 5 dB(A).

Čerpadlo pro odvod kondenzátu 

pro vnitřní provedení TČ vzduch/voda 
typ PK 9

objednací číslo 18 21 38

Technické údaje

el.napětí/frekvence V/Hz 1/PE ~ 230 V 50 Hz
jmenovitý průtok l/h 120
při výtlačné výšce m 3
příkon W 400
výška mm 190
šířka mm 310
hloubka mm 135
hmotnost kg 2,0

Technický popis

Plovákem řízené čerpadlo pro odčerpávání zkondenzované vody s hadicovým připojením. 
Vybaveno zástrčkou pro el. napájení.

Tlumič chvění DN 315

pouze pro vnitřní provedení WPL 10
typ tlumič chvění

objednací číslo 17 00 18

Technický popis:

Tlumič chvění sestávající se z : vnější trubky, perforované vnitřní trubky a dvou koncovek 
s dvojitým břitovým těsněním. Meziprostor je vyplněn protihlukovou izolací. 
Povrch mezi vnitřní trubkou a izolací zabraňuje kontaktu izolačního materiálu s proudícím 
vzduchem.
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TEPELNÁ ČERPADLA
PŘÍSLUŠENSTVÍ – INTERNÍ PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

typ SBB 301 

WP

SBB 302 

WP   

SBB 401 

WP SOL

SBB 501 

WP SOL

Objednací číslo 22 13 60 22 13 61 22 13 62 22 75 34

Technické údaje

objem l 300 280 400 500
přípustný provozní přetlak bar 10 10 10 10
max. provozní teplota °C 95 95 95 95
tepelná ztráta / 24 h kWh 2,0 2,0 2,3 2,4
přípojky pro el. dohřev coul G 1½ G 1½ G 1½ G 1½
přípojka studené/teplé vody coul R1 R1 R1
přípojky výměníků coul RP 1¼ RP 1¼ RP 1¼
přírubový otvor mm 210 210 210 210
jímka pro čidlo, vnitřní průměr mm 6,5 6,5 6,5 6,5
výměník tepelného čerpadla

plocha výměníku m2 3,2 4,8 4 5
tlaková ztráta při 1 m3/h hPa 54 77 66 80
max. provozní přetlak MPa 1 1 1 1
výměník soláru

plocha výměníku m2 - - 1,4 1,4
tlaková ztráta při 1 m3/h hPa - - 24 24
max. provozní přetlak MPa - - 1 1
rozměry a hmotnost

výška mm 1700 1700 1875 1976
průměr s tepelnou izolací mm 700 700 750 810

Technický popis:

Zásobníkový stojatý ohřívač vody určený pro přípravu teplé vody tepelným čerpadlem. Ve-
stavěný trubkový tepelný výměník je emailovaný a  odolný vůči zavápnění. V  nádrži jsou 
sériově vestavěny: PTC čidlo, teploměr, magnezitová ochranná anoda se signální anodou 
pro optimální antikorozní ochranu a zaslepovací příruba. Tepelná PU-izolace zajišťuje nízké 
tepelné ztráty a je chráněna kvalitním plastovým pláštěm. Plášť je čistě bílý, kryty a záslepky 
jsou tmavě šedé. Zásobník je při dodávce přišroubován na dřevěné paletě.
Možnost vestavby přírubového výměníku WTW, WTFS nebo elektropříruby FCR.



110 WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ

TEPELNÁ ČERPADLA
PŘÍSLUŠENSTVÍ - EXTERNÍ PŘÍPRAVA TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Výměníky tepla pro TUV

typ WT 10 WT 20 WT 30

Objednací číslo 00 36 60 00 36 11 07 06 90

Technické údaje

teplota na primáru °C 60 > 52 60 > 52 60 > 52
teplota na sekundáru  °C 55 < 45 55 < 45 55 < 45
tlaková ztráta na primáru hPa 70 100 90
tlaková ztráta na sekundáru hPa 50 70 60
průtok na primáru  m³/h 1,1 2,37 3,23
průtok na sekundáru m³/h 0,86 1,89 2,58
výkon  kW 10 22 32
Rozměry a hmotnost

výška mm 304 304 304
šířka mm 103 103 103
hloubka mm 65 102 140
hmotnost kg 2,8 4,4 6,0

Popis výměníků

Deskové výměníky tepla mají tepelnou izolaci a jsou určeny k ohřevu užitkové vody pomocí 
TČ pro vytápění. Sestávají z mnoha na tvrdo spájených desek z nerezové oceli. 

Sada pro připojení externí přípravy TUV 

pro zásobníky SHW,SHO
pro objem zásobníku l 300 - 400 600 - 1000
objednací číslo 07 29 97 07 29 98

Technické údaje

připojení zásobníku coul G 1 G 2
připijení sady coul G 1 G 1
délka trubky  m 0,5 0,7

Popis přístroje

Sada pro připojení externího ohřevu TUV na tepelný výměník. Jedná se  o trubku, která 
zajistí přívod vody ohřáté v externím výměníku do spodní části nádrže TUV. 

Oběhové čerpadlo pro dohřev teplé vody

typ UP-Bausatz 25-60 B

objednací číslo 05 68 99

Technické údaje

objemový tok m³ 1,0
vytlačená výška při 1 m³/h m 4,8
el. napětí/kmitočet  V 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz

Popis 

Oběhové čerpadlo do okruhu přípravy TUV.



111WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ

PROJEKTOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Připomínky k projektování

Pro správné nadimenzování zařízení 
s TČ musí být ve vztahu k vytápěné 
budově známo nebo provedeno nás-
ledující. 
 Výpočet spotřeby tepla:
 - podle ČSN 
 předběžně možno: 
 - podle spotřeby energie
 - podle m2 obytné plochy.

 Určení teploty otopných těles či 
ploch 

 - nové stavby: určit max. teplotu 
topné vody. 

 - staré stavby: rozhodnout o max. 
teplotě topné vody 

 Zjistit nebo určit nejlepší zdroj 
tepla.

 Stanovit provozní způsob TČ podle 
systému vytápění.

 Nadimenzovat TČ podle spotřeby 
tepla a provozního způsobu.

 Jaké jsou podmínky pro elektrickou 
přípojku a jaké jsou požadavky 
na regulaci TČ. 

 Propojení TČ s topným systémem.
 Zda má TČ pro vytápění současně 

sloužit přípravě teplé vody.
 Respektovat příslušné předpisy 

a směrnice. 

Existující
topné zařízení

Tepelné čerpadlo Akumulační 
zásobník

Příprava teplé vody



112 WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ

PROJEKTOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ
SPOTŘEBA TEPLA

Výpočet se uskuteční podle ČSN. 

Pro účely nabídky nebo při bivalent-
ních zařízeních s TČ může být spotřeba 
tepla určena předběžně. 

A. Podle roční spotřeby tepla na vytá-

pění (metoda vycházející ze struktury 

venkovních ploch) 

Roční spotřeba tepla na  vytápění pro 
m2 obytné plochy se vypočte podle pří-
slušného nařízení, které má zabezpečit 
šetření teplem. 
Na  základě této hodnoty se dá před-
běžně stanovit potřebný topný výkon. 

Q
N
 = Q

H
 x A / b

VH
 

Q
N
 = topný výkon (kW) 

Q
H
 = roční spotřeba tepla 

(kWh/m2 rok) 

b
VH

 = celková doba využívání 
zařízení (h/rok)   
.... (střední hodnota je 1600 h/rok)
 
A = vytápěná plocha (m2) 

B. Podle potřebného výkonu vztažené-

ho na m2 vytápěné obytné plochy 

Hodnotu měrného výkonu lze odečíst 
z tabulky.

Jedno nebo dvougenerační dům

Zaizolování 
venkovních stěn

Okna Poschodí Watt na m2 
obytné plochy

ne jednoduše prosklená 1 160

ne jednoduše prosklená 2 140

ne dvojitě prosklená 1 až 2 100

ano dvojitě prosklená 1 až 2   80

ano vakuovaná 1 až 2   50
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Pokud jde o  možnosti použití, a  tím 
také o způsob provozování TČ, má roz-
hodující význam teplota topné vody 
vytápěcího zařízení. Zařízení, která 
potřebují vyšší teplotu topné vody než 
60°C, mohou být provozována s TČ jen 
bivalentně, tj. s  nějakým dalším top-
ným zařízením. Venkovní teplota, při 
které se TČ přepne na jiné vytápěcí za-
řízení (teplota bivalence), se neřídí jen 
podle topného výkonu TČ, nýbrž také 
podle nadimenzování topných těles či 
ploch. Vytápění pomocí radiátorů byla 
dosud dimenzována pro teplotu topné 
vody 90°C. V  důsledku dodatečného 
zaizolování objektů, resp. předimen-
zování radiátorů je většinou zapotřebí 
topnou vodu o  teplotě jen 70°C nebo 
i  méně. Topná tělesa či topné plochy 
nových zařízení by měly být dimenzo-
vány na max. 55°C, aby byl možný mo-
novalentní provoz. 

Příklad 
Až do  jaké venkovní teploty může být 
provozováno vytápěcí zařízení s  tep-
lotou topné vody 75°C (topná křivka B 
v grafu), při použití TČ s teplotou topné 
vody (výstupní teplotou TČ) max. 60°C? 
V  tomto případě dostaneme průsečík 
při venkovní teplotě -4°C. TČ může být 
tedy provozováno do  venkovní teploty 
-4°C. V praxi se však často ukazuje, že 
v důsledku energetických zisků z vnějš-
ku i z vnitřku se tato hranice může po-
sunout k nižším teplotám. To pak zna-
mená že TČ má větší podíl na celoroční 
produkci tepla. 
Nekompromisní pravidlo: čím nižší je 
teplota topné vody vytápěcího zařízení, 
tím větší je topný faktor TČ. 

Pomocí tohoto diagramu lze na základě teploty topné vody vytápěcího zařízení 

stanovit venkovní teplotu, při které je k TČ připnout (bivalentní) vytápěcí 

zařízení:

TČ s teplotou topné vody max. 60°C 

křivka A: teplota topné vody zařízení je 90°C teplota bivalence je 0°C
křivka B:  teplota topné vody zařízení je 70°C teplota bivalence je -4°C 
křivka C:  teplota topné vody zařízení je menší než 60°C, možný monovalentní 

provoz 60°C 
křivka D:  teplota topné vody zařízení je menší než 60°C, takže je možný   
 monovalentní provoz TČ 

teplota topné vody

teplota 
topné 
vody 
TČ

venkovní teplota

PROJEKTOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ
TEPLOTA TOPNÉ VODY VYTÁPĚCÍHO ZAŘÍZENÍ 
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PROJEKTOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ
ZDROJE TEPLA PRO TEPELNÁ ČERPADLA

Zdrojem tepla je vzduch 

Vzduch, jemuž dodává teplo slunce, 
je všude. TČ mohou poskytnout ještě 
dosti tepla, které získala z venkovního 
vzduchu i  při teplotě -20°C. Vzduch 
jako zdroj tepla má však tu nevýhodu, 
že je nejchladnější když je zapotřebí co 
nejvíce tepla na vytápění. Je sice mož-
né odnímat mu teplo ještě při -20°C, 
ale topný faktor TČ značně klesá. Pro-
to se často uskutečňuje kombinace 
s  druhým vytápěcím zařízením, které 
po krátkou dobu zvláště chladných dnů 
s  vytápěním vypomůže. Velkou výho-
dou je snadná instalace TČ vzduch/
voda, u které odpadají rozsáhlé zemní 
práce nebo vrtání studní.

Zdrojem tepla je voda 

Spodní voda je dobrým zásobníkem 
slunečního tepla. I po dobu nejchlad-
nějších zimních dnů si udržuje stálou 
teplotu +7°C až +12°C. V  tom spočívá 
její výhoda. Na  základě stálé teplotní 
úrovně tohoto zdroje tepla je po  celý 
rok topný faktor TČ příznivý. Bohužel 
spodní voda není všude k dispozici jak 
v dostatečném množství, tak v potřeb-
né kvalitě. Ale kde je možné ji použít, 
tam se to vyplatí. 

Použití spodní vody musí být povoleno 
příslušným úřadem (všeobecně vodo-
hospodářským úřadem). Pro tento způ-
sob získávání tepla je třeba zřídit jednu 
studnu pro čerpání vody a druhou pro 
jímání vody, jak ukazuje obrázek. 

Jako zdroje tepla se také hodí jezera 
a řeky, protože působí rovněž jako zá-
sobníky tepla. O možnostech využívání 
vody pro tyto účely poskytnou informa-
ce příslušné místní úřady.

Principiální uspořádání TČ se zdrojem tepla vzduchem

Principiální uspořádání TČ se zdrojem tepla vodou
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PROJEKTOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ
ZDROJE TEPLA PRO TEPELNÁ ČERPADLA

Zdrojem tepla je země pomocí zemních 

kolektorů 

V  hloubce od  1,2 do  1,5 m je země 
i v chladných dnech dostatečně teplá, 
aby mohla být TČ hospodárně provo-
zována. 

Předpokladem však je, aby byl k dispo-
zici dostatečně veliký pozemek k polo-
žení potrubního systému, který bude 
teplo země odvádět. Měrný výkon ko-
lektorů se pohybuje kolem 40 W/m2 
u  půdy s  výskytem spodní vody a  10 
až 15 W/m2 u  suchých, písčitých půd. 
Trubkami protéká taková nemrz. směs, 
která je pro životní prostředí nezávad-
ná a předává teplo výparníku TČ, jak je 
schematicky znázorněno na obrázku. 

Skutečností je, že je zapotřebí plocha 
pozemku 2-3 krát tak veliká jako vytá-
pěná plocha. Pokud tomu tak je, pak 
je zde nevyčerpatelný energetický zdroj 
a  ideální předpoklad pro použití TČ 
země/voda. 

Zdrojem tepla je země pomocí zemních 

sond 

Jde o svislé zemní sondy na jímání tep-
la, které na rozdíl od potrubních kolek-
torů vyžadují jen málo místa, a  které 
se pomocí vrtných zařízení dají umístit 
do hloubky až 100 m. Tyto zemní son-
dy sestávají z patky sondy a ze svislých 
souvislých trubek z polyetylenu, jak je 
znázorněno na obrázku. Podobně jako 
u  zemních kolektorů cirkuluje systé-
mem nemrz. směs, která teplo zemi 
odnímá. Měrný výkon sond je závislý 
na složení půdy a pohybuje se mezi 30 
a  100 W na  metr zemní sondy. Podle 
typu TČ a podle jakosti půdy se pro jed-
no vytápěcí zařízení zřídí případně více 
sond. Projekt takovýchto zařízení je 
třeba předložit k posouzení a požádat 
příslušný místní úřad o schválení. 

Principiální uspořádání TČ se zdrojem tepla pomocí zemních sond

Principiální uspořádání TČ se zdrojem tepla pomocí zemních kolektorù
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PROJEKTOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ
PRACOVNÍ ZPŮSOBY TEPELNÁ ČERPADLA

Podle způsobů práce TČ, znázorněných 
na  obrázku, se v  odborné veřejnosti 
vžila následující označení.

Monovalentní provoz 

TČ je v objektu jediným vytápěcím za-
řízením. Tento způsob je vhodný pro 
nízkoteplotní vytápění s teplotou topné 
vody do max. 60°C. 

Monoenergetický provoz 

Vytápěcí systém nevyžaduje žádné 
další vytápěcí zařízení. TČ vzduch/voda 
pracuje běžným způsobem až do ven-
kovní teploty - 20°C, ale od určité ven-
kovní teploty, kdy již jeho výkon nesta-
čí, se připne přídavný elektrický ohřev. 

Alternativně bivalentní provoz 

TČ pokrývá celou potřebu tepla až 
do  určité, předem stanovené, teploty 
venkovního vzduchu (např. 0°C). Po-
klesne-li teplota pod tuto hodnotu, TČ 
se vypne a produkci tepla přebírá další 
tepelný zdroj. Tento způsob je možný 
u všech vytápěcích systémů pracujících 
s teplotou topné vody do max. 90°C. 

Paralelně bivalentní provoz 

Až do  určité venkovní teploty produ-
kuje potřebné teplo TČ samo. Při níz-
kých teplotách se připne druhý tepelný 
zdroj. Oproti bivalentnímu provozu je 
samozřejmě podíl TČ na celoroční pro-
dukci tepla větší. Tento způsob je vhod-
ný pro podlahové vytápění a vytápění 
pomocí radiátorů do teplot topné vody 
max. 60°C.

Částečně paralelně bivalentní provoz 

Až do určité venkovní teploty produku-
je potřebné teplo TČ samo. Poklesne-
li teplota pod tuto hodnotu, připne 
se k němu další tepelný zdroj. Pokud 
TČ neprodukuje vodu o  teplotě odpo-
vídající teplotě topné vody, TČ se vy-
pne. Tento provozní způsob je vhodný 
pro všechny vytápěcí systémy pracující 
s teplotou topné vody přes 60°C.

Znázornění možných provozních způsobů TČ

monovalentní alternativně

monovalentní

částečně paralerně 

bivalentní

paralerně bivalentní

a monoenergetický

Systémy s teplotou topné vody t
v
 < 60°C

Zdroje tepla: spodní voda
 Země
 venkovní vzduch

Systémy s teplotou topné vody tv > 60°C
Zdroje tepla:  venkovní vzduch
 velkoplošné venkovní
 absorbéry

WP = tepelné čerpadlo G    = bod bivalence
QN    = topný výkon ZH   = přídavné topení
TU    = bod přepnutí pouze na druhý zdroj TE  = teplota připnutí tepelného zdroje
TA = venkovní teplota

G

GG
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PROJEKTOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ
DIMENZOVÁNÍ TEPELNÉHO ČERPADLA

Tepelná čerpadla vzduch/voda 

Jejich výkon je závislý na venkovní tep-
lotě. To má tu nevýhodu, že při klesa-
jící venkovní teplotě klesá topný výkon 
TČ, ale spotřeba tepla stoupá. Proto se 
TČ vzduch/voda provozují většinou mo-
noenergeticky. 

Tepelná čerpadla země/voda nebo 

voda/voda

Zdroj tepla vykazuje po celý rok téměř 
stálou teplotu, takže topný výkon TČ je 
rovněž téměř stálý. Tato TČ je možno 
provozovat i monovalentně. 

Prakticky jsou ovšem tepelná čerpadla 
dimenzovaná na max. 70% vypočitané 
tepelné ztráty.

Dimenzování TČ vzduch/voda

Dimenzování TČ země/voda

Dimenzování TČ voda/voda

to
pn

ý 
vý

ko
n 

kW
to

pn
ý 

vý
ko

n 
kW

to
pn

ý 
vý

ko
n 

kW

teplota vstupního vzduchu °C

teplota zdroje °C

teplota zdroje °C

teplota topné vody 35°C
teplota topné vody 50°C

teplota topné vody 35°C
teplota topné vody 50°C

teplota topné vody 35°C
teplota topné vody 50°C
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PROJEKTOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ
ZAPOJENÍ DO TOPNÉ SOUSTAVY

Topná soustava

TČ potřebují pro nezávadný provoz urči-
tý minimální průtok topné vody. Údaje 
uvedené v  technických podkladech je 
třeba v každém případě dodržet. Dobře 
navržená vytápěcí zařízení s konvektory 
vykazují zpravidla malá množství vody 
v systému. U takovýchto zařízení je třeba 
zařadit akumulační zásobník odpovída-
jící velikosti, aby se TČ nemuselo příliš 
často zapínat a  vypínat. Průtok teplé 
vody topným systémem a  okruhem TČ 
může být různý. 

TČ jsou při použití sazby pro tepelná 
čerpadla na 2 hodiny vypínána. Z tohoto 
důvodu je třeba u systémů, kde  dochází 
k rychlému poklesu teplot (systémy s ra-
diátory), nadimenzovat objem akumu-
lačního zásobníku tak, aby naakumulo-
vaný tepelný obsah vystačil k  vytápění 
objektu po  výše uvedené doby vypnutí 
TČ. 

Při napojení TČ na potrubí topného sys-
tému je třeba použít pružné připojovací 
elementy. 

Kromě toho, v  důsledku tepelné roz-
tažnosti vody event. při použití dalšího 
tepelného zdroje při jeho odpojení, je 
třeba namontovat další expanzní ná-
dobu. U topné soustavy s přepouštěcím 
ventilem je třeba dbát na  to, aby při 
současném použití akumulačního zá-
sobníku byla přepouštěcí větev co nej-
blíže oběhovému čerpadlu, aby nedošlo 
k  nárůstu teploty vratné vody se k  TČ 
(max. 75°C), jak bylo uvedeno v  před-
chozích kapitolách. 

U TČ vzduch/voda je doporučeno použít 
pro zaručení zásoby tepla pro reverzibil-
ní odtávání akumulační zásobník.

Tepelné čerpadlo s přepouštěcím ventilem

Tepelné čerpadlo s akumulačním zásobníkem

1 tepelné čerpadlo
2 regulace
2a čidlo teploty
3 oběhové čerpadlo
4 přepouštěcí ventil
5 topná soustava

1 tepelné čerpadlo
2 regulace
2a čidlo teploty
3 oběhové čerpadlo
4 přepouštěcí ventil
5 topná soustava
6 akumulační zásobník
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PROJEKTOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ
ZAPOJENÍ DO TOPNÉ SOUSTAVY

Tepelné čerpadlo bez akumulačního zásobníku

vhodné jen pro podlahové vytápění s konstantním průtokem

Bivalentní provoz TČ s akumulačním zásobníkem

Akumulační zásobník 
Pro zabezpečení bezproblémového 
provozu TČ, doporučujeme použít aku-
mulační zásobník. Slouží k  „hydrau-
lickému oddělení“ toků vody okruhy 
TČ a topné soustavy. Když dojde např. 
ke  snížení průtoku v  topném okruhu 
zásahem termostatických ventilů, zů-
stává průtok v okruhu TČ stálý. 

Pro použití zásobníků mluví 
následující:

  nejsou třeba žádné změny na stá-
vajícím zařízení pokud jde o  di-
menze potrubí, 

  v  rozvodném topném systému se 
nevyskytují žádné hluky, 

  není zapotřebí měnit oběhové čer-
padlo stávajícího zařízení, 

  průtok vody TČ je stálý. 

Protože topný výkon TČ není vždy to-
tožný s  právě se vyskytující potřebou 
systému, dosáhne se použitím aku-
mulačního zásobníku příznivějších dob 
provozu a stání TČ. 

Vedení hluku konstrukcí 
Aby se zabránilo přenášení hluku 
na topnou síť (příp. je také možný pře-
nos chvění od oběhových čerpadel), je 
zapotřebí použít pro propojení 
s  topnou soustavou tlakové hadice. 
Ukotvení potrubí je třeba takové, aby 
se chvění utlumilo. 

Oběhové čerpadlo v okruhu TČ 
Zapojení čerpadla u  jednoduchého 
zařízení s  monovalentním TČ ukazu-
je obrázek. Při použití zásobníku SBP 
a  kompaktní instalace WPKI se odpo-
vídající oběhové čerpadlo pro TČ (čer-
padlo akumulačního zásobníku) určí 
podle podkladů výrobce.

Druhé topné zařízení 
U  bivalentních systémů je třeba, aby 
TČ bylo vždy zapojeno ve  vratné větvi 
tohoto zařízení (např. olejového kotle). 

topný 
okruh

pojistný ventil

TUV

podlahové vytápění

2a

1 tepelné čerpadlo
2 regulace WPM
2a čidlo venk. teploty
2b čidlo vratné vody
2e čidlo topné vody
2f čidlo bival.zdroje
3a oběh. čerpadlo TČ

3c oběh.čerpadlo top.soustavy
4 kompaktní instalace WPKI 5
5 pojistný ventil
6 expanzní nádrž
7 aku. zásobník
8 propojovací hadice
9 zpětný ventil

10 plnící a vypouštěcí kohout
11 bivalentní zdroj 
 (plynový popř. olej.kotel)
13 směšovací ventil
14 pohon směšovače
19 odvzdušnění
31 přepouštěcí ventil

1 8

2
WPM 19

SBP

5

4
9
3a

3c
2f

11

13

7

2b6

2e
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PROJEKTOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ
PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY POMOCÍ TEPELNÉHO ČERPADLA

Příprava teplé vody s externím výměníkem

Příprava teplé vody s SBB ... WPTepelná čerpadla je možno využít 
pro přípravu teplé vody. Pro tento 
účel je možno použít několika variant 
ohřívačů vody podle jejich velikostí 
a  vybavení. Elektrické a  hydraulické 
připojení je tedy třeba uskutečnit po-
dle doporučených schémat fi rmy Stie-
bel Eltron. 

Zásobníky teplé vody 

Velikost zásobníku se řídí podle špičkové 
denní spotřeby a k ní se připočte 20 % 
(užitkové množství). Nabíjení zásobníků 
je možno provádět vestavěným nebo 
externím výměníkem. 

Výměník tepla

V  důsledku malých teplotních spádů 
doporučujeme použít pro ohřev 
užitkové vody pomocí TČ vestavěný 
výměník tepla s minimální plochou 0,25 
m2 na 1 kW topného výkonu. Možné je 
též použití externího výměníku tepla 
(dimenzování viz. tabulka). Podle to-
hoto dimenzování bude dosaženo te-
ploty cca 50 °C. Pokud je požadována 
vyšší teplota musí být použit dohřev el. 
topným tělesem.

Regulace

Regulaci ohřevu teplé vody umožňuje 
přístroj WPM.

podlahové vytápění

podlahové vytápění

vsuvka
obj. č. 072997 TUV

TUV

pojistný ventil

pojistný ventil
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PROJEKTOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ
PŘÍPRAVA TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY TEPELNÝM ČERPADLEM

příprava teplé vody

300 l zásobníkem

a externím výměníkem

W
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300 l zásobník               
sada pro připojení exter. přípravy teplé vody               
tepelný výměník WT 10    
tepelný výměník WT 20       
tepelný výměník WT 30     
sada BBI 5 pro SBP 200-700 s WPKI 5       
oběhové čerpadlo UP 25-80       
oběhové čerpadlo UPS 25-60 B               
ponorné čidlo TF 6 A               
příložné čidlo AVF 6       

příprava teplé 

vody zásovníkem

SBB..WP / SOL 
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potřebná plocha výměníku                          m² 1,6 2,2 2,8 3,6 4,5 2,0 2,8 3,6 4,8 6,2 2,6 3,4 4,8 5,6 4,8
SBB 301 WP        
SBB 302 WP               
SBB 401 WP SOL (horní výměník)             
SBB 401 WP SOL (oba výměníky)               
SBB 501 WP SOL (horní výměník)               
SBB 501 WP SOL (oba výměníky)               

předpokládaná dosažitelná teplota teplé vody připravená tepelným čerpadlem

°C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C
SBB 301 WP 50 50 50 – – 50 50 49 – – 50 47 – – –
SBB 302 WP 50 50 50 50 49 50 50 50 50 46 50 50 50 46 50
SBB 401 WP SOL (horní výměník) 50 50 50 49 45 50 50 50 47 – 50 50 45 – 46
SBB 401 WP SOL (oba výměníky) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 49 50 50 50 49 50
SBB 501 WP SOL (horní výměník) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 47 50
SBB 501 WP SOL (oba výměníky) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Předpokladem pro dosažení uvedených teplot teplé vody je dodržení minimálního průtoku uvedeného v montážním návodu a hydraulického 
zapojení v projekční brožuře.
Odstup mezi TČ a ohřívačem vody smí být maximálně 2 m.
Propojovací potrubí nesmí obsahovat více jak dva 90°kolena.
Dosažitelné teploty vody je třeba brát jako orientační údaj.
Pokud využívá zásobník SBB 401 WP SOL pro TČ pouze horní výměník, je možné použít spodní výměník pro solar.

   příprava teplé vody jednokompresorovým strojem plným výkonem
  příprava teplé vody dvoukompresorovým strojem částečným výkonem

Topné výkony jsou udávány:   - u TČ země / voda WPF při teplotě vstupního média 0 °C a teplotě topné vody 55 °C
- u TČ vzduch / voda WPL při teplotě vstupního média +2 °C a teplotě topné vody 55 °C

Příprava teplé vody zásobníkem 

SBB..WP / SOL

doba ohřevu teplé vody (o t = 40 K) (h)

Typ 
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akumulační zásobník TUV:
SBB 301 WP 300 litrů 2:39 1:54 1:31 2:59 1:53
SBB 302 WP 280 litrů 2:28 1:47 1:25 1:04 0:53 2:47 1:45 1:13 1:04 1:13
SBB 401 WP SOL ( horní výměník ) 400 litrů 3:32 2:33 2:02 1:31 1:16 3:59 2:31 1:45 1:45
SBB 401 WP SOL ( oba výměníky ) 400 litrů 3:32 2:33 2:02 1:31 1:16 3:59 2:31 1:45 1:32 1:45 0:58
SBB 501 WP SOL ( horní výměník ) 500 litrů 4:25 3:11 2:32 1:54 1:35 4:59 3:08 2:11 1:55 2:11 1:12
SBB 501 WP SOL ( oba výměníky ) 500 litrů 4:25 3:11 2:32 1:54 1:35 4:59 3:08 2:11 1:55 2:11 1:12
SB 1002 AC + WTW 1000 litrů 8:51 6:22 5:05 3:49 3:11 9:58 6:17 4:23 3:51 4:23 2:25
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CHLAZENÍ SE SOUSTAVOU TEPELNÉHO ČERPADLA

Pasivní chlazení.

Při pasivním chlazení se přenáší níz-
ká teplota spodní vody nebo země 
prostřednictvím tepelného výměníku 
na  vytápěcí systém. Kompresor tepel-
ného čerpadla se nezapíná, tepelné 
čerpadlo zůstává „pasivní“.

Aktivní chlazení.

Při aktivním chlazení je přenášen 
na  vytápěcí systém chladící výkon 
tepelného čerpadla (studená strana). 
Kompresor tepelného čerpadla se za-
píná, tepelné čerpadlo je „aktivní“.

Postup při projektování pasivního 

chlazení:

 Výpočet chladícího zatížení
 - podle předpisu VDI 2078
 - podle formuláře
 - podle čtverečních metrů obytné 

plochy (faktor)
 Určení chladícího výkonu zdroje 

tepla
 - zemní tepelná sonda
 - spodní voda
 Dimenzování distribučního systému
 - podlahové vytápění
 - ventilátorové konvektory
 Instalace tepelného čerpadla
 - WPC cool
 - WPF

Pokyny k projektování:

Chladící výkon zdroje tepla je možno 
převzít z tabulky na stránce 126. 
Dvě zemní tepelné sondy s  hloubkou 
94 metrů předávají například přibližně 
7,2 kW na zeminu (WPC 13 Cool).

Předávání tepla tepelného zdroje ne-
smí překročit chladící zatížení budovy. 
Pokud je chladící zatížení větší, poža-
dované teploty místnosti se nedosáh-
ne. V případě naléhavé potřeby je nut-
no vyjmout z chlazení některé prostory, 
aby se dosáhlo požadované teploty 
místnosti.

Střední teploty země (°C)

Vrtaná hloubka (m) Volná poloha Městská oblast Výšková poloha
0 9,5 9,5 3,2

25 11,3 12,5 8,0
50 12,0 13,5 8,7
75 12,8 14,5 9,5

100 13,5 15,5 10,2
125 14,3 16,5 11,0
150 15,0 17,5 11,7
175 15,8 18,5 12,5
200 16,5 19,5 13,2

Chlazení budovy

Průběh teploty v zemi

Chlazení budovy

pasivní systémy

h
lo

u
b

ka
 (

m
)

* po každých 33 m zvýšení teploty o +1°C

aktivní systémy

květen   listopadúnor srpen

pasivní

využití přirozeného snížení teploty

chladná zemina/chladný noční vzduch

využití akumulačních efektů

využití chladicích strojů

aktivní



123WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ

VÝPOČET CHLADÍCÍHO VÝKONU

Výpočet chladícího výkonu.

Chladící výkon se vypočítá podle před-
pisu VDI 2078.
Pro zjednodušené určení chladícího 
výkonu místnosti pomůže náš výpočto-
vý list chladícího zatížení nebo výpo-
četní program.
Pro rychlé dimenzování pomáhají také 
naše empirické hodnoty.

Faktory

soukromé byty 30 W/m3

kanceláře 40 W/m3

prodejní prostory 50 W/m3

skleněné stavby 200 W/m3

Zjednodušený výpočet chladícího zatí-

žení podle našeho výpočtového listu.

Výpočtový list chladícího výkonu umož-
ňuje jednoduchý a rychlý výpočet chla-
dícího výkonu místnosti. Výpočet se 
provádí podle formuláře na  stránce 
124.
Základ pro dimenzování: teplota ven-
kovního vzduchu +32 °C při teplotě 
místnosti +27 °C a trvalém provozu.

Položka 1:

Okenní plochy je nutno rozdělit podle 
různých světových stran a násobit pří-
slušnými hodnotami. V součtu výpočtu 
chladícího zatížení se použije světová 
strana, která poskytuje nejvyšší hod-
notu. Pokud leží okna ve  dvou bez-
prostředně sousedních světových stra-
nách, např. jihozápad a  západ, musí 
se použít součet těchto obou hodnot. 
Přídavně je nutno v úvahu horizontální 
světlíky (viz řádek střešní okno). Při po-
užití zařízení na ochranu před sluncem 
se musí zohlednit uvedené redukční 
faktory.

Položka 2:

Pro stěny byly vzaty za základ paušální 
hodnoty podle předpisu VDI 2078, ne-
boť chladící zatížení není stěnami roz-
hodujícím způsobem ovlivněno.

Položka 3:

Podlahy pod nevytápěnými sklepy nebo 
na plochách, které hraničí se zemí, se 
neberou v úvahu.

Položka 4:

Plocha stropu s odečtením případných 
světlíků se násobí příslušnou hodno-
tou.

Položka 5:

Předávání tepla elektrickými přístroji 
a osvětlením se uvažuje podle hodnoty 
elektrické přípojky a  násobí se fakto-
rem 0,75.
Přístroje je nutno brát v úvahu jen teh-
dy, když jsou v době chladícího provozu 
zapnuty.

Položka 6:

Počet osob se násobí zadanou hodno-
tou.
Podle předpisu VDI 2067 se vycházelo 
při předávání tepla od tělesně neaktiv-
ních až po lehkou práci.

Položka 7:

Zde se použije podíl venkovního vzdu-
chu přístroje podle údajů výrobce. 
Ochlazení podílu venkovního vzduchu 
je vzato v úvahu s hodnotou 5 K.

Chladící zatížení:

Součet jednotlivých chladících zatížení 
položka 1 až 7:

Dimenzování přístroje:

Aby se dosáhlo vnitřní teploty asi 
o  5 K  nižší, než je venkovní teplota, 
musí být chladící výkon přístroje stejný 
nebo větší, než je vypočítané chladící 
zatížení.

Základy:

Tento postup výpočtu bere v úvahu kro-
mě uvedených vlivů rovněž akumulační 
kapacitu místnosti. Základem jsou čí-
selné hodnoty předpisu VDI 2078.

Výpočet místnosti 1.

(Viz výpočtový list)

Výpočet chladícího zatížení se provede 
podle následujících údajů:
Velikost místnosti 5,0 m široká, 
5,0 m dlouhá, 3,0 m vysoká
Velikost oken 4,0 m2 směrem na západ
Okna s venkovním žaluziemi
Počet osob 2
Počítač s příkonem 500 wattů 
Plochá střecha s izolací 5 cm
Venkovní stěny v  lehkém stavebním 
provedení.

Výsledek:

Vypočítaný chladící výkon místnosti 1 
činí 2,2 kW.
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VÝPOČET CHLADÍCÍHO VÝKONU

Výpočtový list pro chladící výkon   
Pro přibližné určení chladícího výkonu místnosti podle předpisu VDI 2078

Adresa: Provedení místnosti:     
Jméno: Velikost místnosti:
Ulice: Délka Šířka Výška Plocha Objem 
Místo: 5,0 m 5,0 m 3,0 m 25,0 m² 75,0 m³

1.  Sluneční ozáření 

okny  a venkovními 

    dveřmi

Okna nechráněná Redukční součinitel
protisluneční ochrana

Plocha
oken

m²

Chladící
zatížení

oken
W

jednoduché 
zasklení

W/m²

dvojité 
zasklení

W/m²

izolační 
zasklení

W/m²
Vnitřní
žaluzie

 
Markýza

Venkovní
žaluzie

Sever 65 60 35

x  0,7 x  0,3 x  0,15

   
Severovýchod 80 70 40
Východ 310 280 155
Jihovýchod 270 240 135
Jih 350 300 165
Jihozápad 310 280 155    
Západ 320 290 160 4,0 174 
Severozápad 250 240 135    
Střešní okno 500 380 220    
Při různých světových stranách použít jen maximální hodnotu! 174

2. Stěny bez otvorů pro okna a dveře, které již byly zaznamenány 

 Venkovní stěny

Chladící
zatížení
W/m²

Plocha
stěn
m²

Chladící 
zatížení stěny

W

  10 26,0 260 
Vnitřní stěny 10 15,0 150 
Součet 410 

3. Podlaha k neklimatizované místnosti 

 
 

Chladící
zatížení
W/m²

Plocha
podlahy

m²

Chladící za-
tížení podlahy

W

Součet 10 25,0 250 

4.  Strop bez střešních oken 

a světlíků, které již byly 

zaznamenány

 

Plochá střecha Strmá střecha Strop 
neklimatiz. 

podlahy
W/m²

Plocha 
stropu

m²

Chladící 
zatížení
stropu

W

neizolo-
vána
W/m²

izolována
W/m²

neizolo-
vána
W/m²

izolována
W/m²

Součet  60 30 50 25 10 25,0 750 

5. Elektrické přístroje, které jsou v provozu v době chlazení

 
 

Příkon

waty

 

Součinitel

Chladící zatí-
žení přístrojů

W
Osvětlení   
Počítač s monitorem a tiskárnou 500 x 0,75 375
Stroje    
Součet 375

6. Předávání tepla osobami tělesně neaktivními až po lehkou práci

 

Chladící
zatížení
W/osoba

Osoby
počet

Osoby
W

Součet 120 2 240 

7. Venkovní vzduch pro klimatizační přístroje s podílem venkovního vzduchu

 
 

Chladící
zatížení
W/m²

Množství
vzduchu

m³

Přiváděný 
vzduch

W

Součet 10

Celkové chladící zatížení místnosti ve wattech

Přibližně určený výpočet chladícího zatížení dosahuje snížení teploty o cca 5 °C

2199



125WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ

ZDROJE TEPLA

Chlazení se zemní sondou.

Při pasivním chlazení se zemní sondou 
se využívá konstantní teplota zeminy 
v  větších hloubkách. Množství chladu 
vystačuje u normálních obytných domů 
pro několik dnů s chlazením v roce. Při 
vysokých chladících výkonech se může 
teplota v zemi náhle zvyšovat a tím se 
projevuje menší chlazení prostřednic-
tvím podlahového vytápění nebo fan-
coilů s ventilátory.
Upozornění: Pokud jsou potřebné vyšší 
chladící výkony, je možno zemní sondu 
dimenzovat větší. Pro chladící provoz 
by neměla být délka sondy větší než 
100 metrů.

Chlazení se spodní vodou.

Vzhledem k tomu, že se teploty spodní 
vodní vody nezvýší ani v létě nad 14 °C, 
je tato voda pro pasivní chlazení vel-
mi vhodná. Nízká teplota se přenáší 
na topnou vodu pomocí tepelného vý-
měníku a  tak se využívá pro chlazení 
prostřednictvím velkoplošného vytápě-
ní nebo fancoilů s ventilátory. Teplota 
spodní vody, vedené zpět do  země, 
nesmí přitom překročit hodnotu 20 °C. 
Snášenlivost materiálu tepelného vý-
měníku se musí přezkoušet analýzou 
vody.

Chlazení se zemním kolektorem.

Zemní kolektory jsou pro pasivní chla-
zení vhodné jen podmínečně. Teplota 
země je v oblastech blízkých k povrchu 
velmi silně závislá na venkovní teplotě. 
Při přídavném přívodu tepla po  delší 
časové období se teplota zvyšuje nad 
15 °C, takže již není žádné chlazení 
možné.

Principiální schéma zemní tepelné sondy jako zdroje tepla

Principiální schéma spodní vody jako zdroje tepla

Principiální schéma zemního kolektoru jako zdroje tepla
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CHLADÍCÍ VÝKON

Chlazení se zemní sondou.

Zemní tepelné sondy se dimenzují podle topného výkonu tepelného čerpadla.
Teplo, které je nutné odvádět při pasivním chlazení do země, má hodnotu asi 70 % z odběrového výkonu 
(cca 35 W/m zemní sondy).
 

Příklad:

Tepelné čerpadlo WPC 10 cool
Potřebná zemní tepelná sonda 2 kusy po 70 metrech délky
Odběrný výkon cca 55 W na metr, což odpovídá cca 7,7 kW.
Odváděný výkon do země činí cca 5,4 kW.

Chlazení se spodní vodou.

Množství spodní vody, které je možno použít pro odvádění tepla, se dimenzuje podle potřebného množství spodní vody 
pro tepelné čerpadlo.
Teplotní diference mezi spodní vodou a chladící vodou činí cca 5 K.

Příklad:

Tepelné čerpadlo WPW 13
Potřebné množství spodní vody 2,6 m3/h
Odváděný výkon prostřednictvím spodní vody činí cca 15,1 kW

Tabulka pro dimenzování zemní sondy DN 25

pro normální horninu, odběrový výkon 55 wattù / m (střední hodnota)

Typ
tepelného 
čerpadla

Teplota zdroje   0 °C
Teplota výstupní vody 35 °C

Zemní sonda
32 x 2,9
Počet

Zemní sonda
32 x 2,9
Hloubka

Odběr
vytápěcí režim

Odvod 
chladicí režim

Topný výkon Chladící výkon
WPC   5 cool 5,8 kW 4,5 kW 1 Stück 82 m 4,5 kW 3,2 kW
WPC   7 cool 7,8 kW 6,0 kW 1 Stück 109 m 6,0 kW 4,2 kW
WPC 10 cool 9,9 kW 7,7 kW 2 Stück 70 m 7,7 kW 5,4 kW
WPC 13 cool 13,4 kW 10,3 kW 2 Stück 94 m 10,3 kW 7,2 kW
WPF 16 16,1 kW 12,5 kW 3 Stück 84 m 13,8 kW 9,6 kW

Tabulka pro určení potřeby spodní vody

Teplota spodní vody cca 15 °C (střední hodnota při chladícím režimu)

Typ
tepelného 
čerpadla

Teplota zdroje 10°C
Teplota výstupní vody 35 °C

Množství 
spodní vody

Odvod
chladicí režim

Topný výkon Chladící výkon
WPW   7 7,2 kW 5,9 kW 1,5 m³/h 8,7 kW
WPW 10 10,0 kW 8,2 kW 2,1 m³/h 12,2 kW
WPW 13 12,5 kW 10,2 kW 2,6 m³/h 15,1 kW
WPW 18 17,1 kW 14,1 kW 3,4 m³/h 19,7 kW
WPW 22 M 21,7 kW 18,2 kW 4,4 m³/h 25,5 kW
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ROZVODNÉ SYSTÉMY

Rozvodné systémy.

Vždy podle druhu instalovaného systé-
mu rozvodu chladu se mohou teploty 
chladící vody pohybovat 
v  hodnotách mezi 8 °C až 16 °C.  Při 
velkoplošném chlazení je pro zameze-
ní tvoření kondenzátu teplota chladící 
vody vyšší, než teplota rosného bodu.
Teplota rosného bodu je závislá na tep-
lotě vzduchu a na  jeho vlhkosti. Proto 
je možné uvést paušálně dosažitelné 
střední chladící výkony těchto systémů 
jenom jako hrubou směrnou hodnotu.
U konvektorů s ventilátorem (fancoily) 
se mohou teploty chladící vody snižo-
vat pod rosný bod a lze z prostorového 
vzduchu vznikem kondenzátu odvádět 
kromě sensibilního i přídavně latentní 
teplo. Pro pasivní chlazení se zemní-
mi tepelnými čerpadly jsou doplňkově 
vhodné chladící stropy nebo nástěnné 
topné soustavy.

Podlahové chlazení.

S  velkoplošnými topnými soustavami 
je možno s malými přídavnými nákla-
dy na  regulaci a  přístrojovou techni-
ku chladit i  v  teplém ročním období. 
S  použitím, omezeným podle normy 
DIN 1946 T2, vyplývá průměrný chladící 
výkon s hodnotami cca 20 až 25 W/m2.
Vhodnost provedení podlahy, zvláště 
použité mazaniny pro chlazení, musí 
schválit výrobce. Pro pasivní chlazení 
jsou zapotřebí přepínatelné zónové 
ventily s řídícím napětím 230 V.

Konvektory s ventilátorem 

Chladící výkon konvektoru s  ventilá-
torem je závislý na  typové velikos-
ti, na  objemovém průtoku vzduchu 
a na teplotě chladící vody.
Jestliže se při dimenzování respektují 
požadavky normy DIN 1946, bude do-
saženo specifi ckých chladících výkonů 
v  rozmezí od  30 do  60 W/m2 plochy 
tepelného výměníku.
V praxi obvyklé dimenzování přístrojů 
na  střední stupně ventilátoru nabízí 
uživateli volbu rychlé regulace na silně 
se střídající tepelné zátěže (vysoký stu-
peň ventilátoru).

Konvektory s ventilátorem

ilustrační foto
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CHLADÍCÍ VÝKON PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

Chladící výkon podlahového vytápění

podlahová krytina dlaždice koberec
rozteč uložení cm 5 10 15 20 30 5 10 15 20 30
teplota místnosti °C 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
teplota výstupní vody °C 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
teplota vratné vody °C 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
chladící výkon W/m² 52 45 39 34 26 33 29 26 24 19

Chladící výkon podlahového vytápění

podlahová krytina dlaždice koberec
rozteč uložení cm 5 10 15 20 30 5 10 15 20 30
teplota místnosti °C 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
teplota výstupní vody °C 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
teplota vratné vody °C 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Chladící výkon W/m² 26 22 19 17 13 16 14 13 12 11

Topný výkon podlahového vytápění

podlahová krytina dlaždice koberec
rozteč uložení cm 5 10 15 20 30 5 10 15 20 30
teplota místnosti °C 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
teplota výstupní vody °C 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
teplota vratné vody °C 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Chladící výkon W/m² 65 55 50 45 30 40 37 32 28 24

Při podlahovém chlazení se řídí chla-
dící výkon nejenom podle zdroje tep-
la, nýbrž také podle chladícího výko-
nu podlahového vytápění. Podlahové 
vytápění s  krytinou podlahy z  dlaždic 
má například při rozteči uložení trubek 
10 cm specifi cký chladící výkon 22 W/
m2. Jestliže je chladící zatížení míst-
nosti větší, než je chladící výkon pod-
lahového vytápění, požadované teploty 
místnosti se nedosáhne. 
V  tomto případě se musejí buď insta-
lovat konvektory s ventilátorem nebo je 
možno místnost jen temperovat.

Pohoda prostředí.

Výkonnost člověka se silně snižuje jak 
při příliš nízkých, tak i při příliš vyso-
kých teplotách místnosti. Komfortní 
teploty místnosti jsou proto neod-
myslitelné pro to, aby se člověk cítil 
příjemně. Chladící systémy mohou 
většinou zajistit velmi dobrý komfort 
místnosti s nepatrnou potřebou vyna-
ložené energie. Výměna energie mezi 
člověkem a  chladící plochou nastává 
převážně sáláním. Podlahové chlazení 
poskytuje proto dobré předpoklady pro 
příjemné klima v místnosti.

Diagram pohody prostředí (Leusden a Freymark)

re
la

ti
vn

í 
vl

h
ko

st
 v

zd
u

ch
u

 %

teplota vzduchu v místnosti °C

nepříjemné vlhko

ještě příjemné

nepříjemné sucho

příjemné
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PASIVNÍ CHLAZENÍ S TEPELNÝM ČERPADLEM WPC COOL

Pasivní chlazení s tepelným čerpadlem 

WPC cool.

Pokyny k instalaci:
Všechny ukládané trubky a  tvarovky 
musejí být z materiálu odolného proti 
korozi.
Všechna potrubí v  domě musejí být 
izolována těsně proti difúzi par, aby 
se zamezilo vytváření kondenzované 
vody.

WPC cool monovalentní s pasivním chlazením (topný režim)

WPC cool monovalentní s pasivním chlazením (chladící režim)

zdroj energie

zdroj energie

vytápění - vrat. voda
vytápění - top. voda

FEK

vytápění - vrat. voda
vytápění - top. voda

přepouštěcí ventil

přepouštěcí ventil

bezp.
termostat

bezp.
termostat

teplá voda
studená voda

teplá voda
studená voda
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PASIVNÍ CHLAZENÍ S TEPELNÝM ČERPADLEM WPF

Pasivní chlazení s tepelným čerpadlem 

WPF.

U  tepelných čerpadel solanka / voda 
nebo u tepelných čerpadel voda / voda 
je možno použít zdroj tepla rovněž pro 
chladící účely.
Pro tuto funkci je zapotřebí velkoploš-
né vytápění. Vhodné regulaci v topném 
okruhu zabraňuje nedosažení rosného 
bodu.
Aby nebylo nutno plnit celý topný sys-
tém solankou, je zapotřebí tepelný vý-
měník.

Při volbě čerpadla by se mělo dbát 
na  to, aby byla použita jen zalitá čer-
padla (tvoření kondenzované vody 
mezi skříní a statorem) nebo odstředi-
vá čerpadla.

WPF.. monovalentní s pasivním chlazení (topný režim)

WPF.. monovalentní s pasivním chlazení (chladící režim)

zdroj 
energie

zdroj 
energie

plošné vytápění

plošné vytápění
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AKTIVNÍ CHLAZENÍ S TEPELNÝM ČERPADLEM WPC

Aktivní chlazení s tepelným 

čerpadlem WPC.

Pokyny k instalaci:
Aktivní chlazení není vhodné pro vel-
koplošné systémy vytápění.
K tomu je možno použít jen konvektory 
s ventilátorem.
Všechny ukládané trubky a  tvarovky 
musejí být z materiálu odolného proti 
korozi.
Všechna potrubí v  domě musejí být 
izolována těsně proti difuzi par, aby 
se zamezilo vytváření kondenzované 
vody.

WPC monovalentní s aktivním chlazením (topný režim)

WPC monovalentní s aktivním chlazením (chladící režim)

zdroj 
energie

zdroj 
energie

plošné 
vytápění

plošné 
vytápění

fancoily

fancoily

TUV

studená 
voda

hydraulická
výhybka

hydraulická
výhybka

TUV
stud.
voda



132 WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ

zdroj 
energie

plošné 
vytápění

fancoily

TUV

studená voda

AKTIVNÍ CHLAZENÍ S TEPELNÝM ČERPADLEM WPF

Aktivní chlazení s tepelným 

čerpadlem WPF.

U tepelných čerpadel solanka / voda je 
možno použít tepelné čerpadlo 
i k chladícím účelům.
Jsou k  tomu zapotřebí konvektory 
s  ventilátorem. Velkoplošné vytápěcí 
systémy není možno použít.

WPF.. monovalentní s aktivním chlazením (topný režim)

WPF.. monovalentní s aktivním chlazením (chladící režim)

zdroj 
energie

plošné 
vytápění

fancoily

TUV

studená voda
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AKTIVNÍ A PASIVNÍ CHLAZENÍ S TEPELNÝM ČERPADLEM WPF 20 - 66

Režim vytápění

Režim pasivní chlazení

Režim aktivní chlazení
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Popis pozic
1 tepelné čerpadlo pro vytápění 
2 regulace TČ (WPM) 
2 -1 směšovací modul (MSM) 
2 a čidlo venkovní teploty 
2 b čidlo teploty zpětné vody 
2 c čidlo teploty topné vody, příprava TUV vypnuta 
2 d čidlo teploty topné vody, příprava TUV zapnuta 
2 e čidlo teploty směšovacího ventilu topného okruhu 
2 f čidlo teploty 2 zdroje tepla 
2 g čidlo teploty zdroje energie 
2 h čidlo teploty bazénu 
2 k čidlo solárního kolektoru 
2 s čidlo solárního zásobníku 
3 oběhové čerpadlo TČ (zdroj energie) 
3 a oběhové čerpadlo TČ (topná strana) 
3 b oběhové čerpadlo přípravy TUV 
3 c oběhové čerpadlo topný okruh 1 
3 d oběhové čerpadlo topný okruh 2 
3 e oběhové čerpadlo pro ohřev bazénové vody 
3 f oběhové čerpadlo solárního zařízení 
4 kompaktní instalační sada WPKI 5 
5 pojistná armatura 
6 expanzní nádrž 
7 akumulační zásobník 
8 tlumič chvění nebo propojovací hadice 
9 zpětný ventil 

10 plnicí a vypouštěcí kohout 
11 olejový/plynový kotel 
12 elektrické centrální vytápění 
13 směšovací ventil 
14 pohon směšovacího ventilu 
15 regulátor vytápění 
16 dálkové ovládání regulátoru vytápění 
17 čidlo venkovní teploty 
18 čidlo teploty topné vody 
19 odvzdušnění 
20 kotel na tuhá paliva s tepelným řízením průtoku 
21 magnetický ventil 
22 přepínací ventil 
23 elektrické topné těleso (BGC) 
24 tepelný výměník 
26 zásobník TUV 
27 centrální termostat 
28 pojistná armatura dle ČSN 
29 regulátor teploty ohřevu bazénu 
30 elektronický regulátor teploty 
31 přepouštěcí ventil 
32 blokování proti neúmyslnému uzavírání 
33 větvový regulační ventil 
34 teplotní rozdílová regulace
35 hlídač průtoku
36 bezpečnostní termostat podlahového vytápění

PŘÍLOHA
STANDARDNÍ ZAPOJENÍ TEPELNÝCH ČERPADEL
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Zdrojem tepla zemní kolektory

Zdrojem tepla zemní sondy

STANDARDNÍ ZAPOJENÍ TEPELNÝCH ČERPADEL
PŘIPOJENÍ ZDROJE TEPLA ZEMĚ/VODA

šachta

šachta

stěnová 
průchodka

topný okruh

topný okruh

kotelna

kotelna

tepelné 
čerpadlo

tepelné 
čerpadlo

rozdělovač

rozdělovač

stěnová průchodka

vrtvrt
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Zdrojem tepla spodní (studniční) voda

STANDARDNÍ ZAPOJENÍ TEPELNÝCH ČERPADEL
PŘIPOJENÍ ZDROJE TEPLA VODA/VODA

čerpací strudna vsakovací strudna
topný okruh

kotelna

strudny
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STANDARDNÍ ZAPOJENÍ
WPC.. BEZ AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

 
dálkové ovládání
FE7

poz. 1
tepelné čerpadlo

poz. 2 venkovní čidlo

stykač
HDO

bezp. termostat 
podlah. vytápění

Elektrické zapojení

Hydraulické zapojení

studená voda
pojistný ventil

teplá voda

podlahové vytápění

zdroj energie

elektrorozvaděč

poz. 30
termostat 

nastavený na +50°C
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Elektrické zapojení

Hydraulické zapojení

STANDARDNÍ ZAPOJENÍ 
WPC.. SE 100 L AKUMULAČNÍ NÁDRŽÍ

podlahové vytápění

teplá voda

podlahové vytápění

studená voda
pojistný ventilzdroj energie

elektrorozvaděč

poz. 30
termostat 

nastavený na +50°C

dálkové ovládání
FE7

poz. 1
tepelné čerpadlo

poz. 2a venkovní čidlo

stykač
HDO

bezp. termostat 
podlah. vytápění

poz. 3d
čerpadlo 
podlahového
vytápění
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podlahové vytápění

teplá voda

studená voda
pojistný ventilzdroj energie

elektrorozvaděč

poz. 30
termostat 

nastavený na +50°C

dálkové ovládání
FE7

poz. 1
tepelné čerpadlo

poz. 2a venkovní čidlo

stykač
HDO

bezp. termostat 
podlah. vytápění

poz. 3d
čerpadlo 
podlahového
vytápění

Elektrické zapojení

Hydraulické zapojení

STANDARDNÍ ZAPOJENÍ 
WPC.. S HYDRAULICKOU VÝHYBKOU
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podlahové vytápění

teplá voda

studená voda
pojistný ventilzdroj energie

elektrorozvaděč

poz. 30
termostat 

nastavený na +50°C

poz. 1
tepelné čerpadlo

poz. 2a venkovní čidlo
poz. 2b čidlo vratné vody
poz. 2d čidlo TUV

stykač
HDO

bezp. termostat 
podlah. vytápění

poz. 3a
čerpadlo 
zdroje

Elektrické zapojení

Hydraulické zapojení

STANDARDNÍ ZAPOJENÍ
WPC.. V SYSTÉMU VODA/VODA S MEZIOKRUHEM
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teplá vodatopný okruh

studená voda
pojistný ventil

elektrorozvaděč

poz. 30
termostat 

nastavený na +50°C

poz. 1
tepelné čerpadlo

poz. 2a venkovní čidlo
poz. 2b čidlo vratné vody
poz. 2d čidlo TUV

stykač
HDO

bezp. termostat 
podlah. vytápění

dálkové 
ovládání 
FE7

poz. 3a
čerpadlo 
zdroje

poz. 3c
čerpadlo 
topného 
okruhu

STANDARDNÍ ZAPOJENÍ
WPF.. SE 100 L AKUMULAČNÍ NÁDRŽÍ A PŘÍPRAVOU TEPLÉ VODY

Elektrické zapojení

Hydraulické zapojení

zdroj energie
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Hydraulické zapojení

Elektrické zapojení

STANDARDNÍ ZAPOJENÍ WPF.. S 700 L AKUMULAČNÍ NÁDRŽÍ 
A PŘÍPRAVOU TEPLÉ VODY S PODPOROU SOLÁRNÍHO SYSTÉMU

podlahové vytápění

solární kolektory

TUV

studená vodazdroj energie

elektrorozvaděč

poz. 30
termostat 

nastavený na +50°C

poz. 1
tepelné čerpadlo

poz. 2a venkovní čidlo
poz. 2b čidlo vratné vody
poz. 2d čidlo TUV

stykač
HDO

bezp. termostat 
podlah. vytápění

dálkové 
ovládání 
FE7

poz. 3a
čerpadlo 
zdroje

poz. 3c
čerpadlo 
podlahového 
vytápění

poz. 3c
čerpadlo 
podlahového 
vytápění
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podlahové vytápění

solární kolektory

TUV

studená voda
zdroj energie

elektrorozvaděč

poz. 30
termostat 

nastavený na +50°C

poz. 1
tepelné čerpadlo

poz. 2a venkovní čidlo
poz. 2b čidlo vratné vody
poz. 2d čidlo TUV

stykač
HDO

bezp. termostat 
podlah. vytápění

poz. 14
směšovač

poz. 3a
čerpadlo 
zdroje

poz. 3c
čerpadlo 
podlahového 
vytápění

čerpadlo 
solár. 
top. 
okruhu

čerpadlo 
solár. 
přípravy
vody

Hydraulické zapojení

Elektrické zapojení

STANDARDNÍ ZAPOJENÍ WPF.. S 700 L AKUMULAČNÍ NÁDRŽÍ 
A PŘÍPRAVOU TEPLÉ VODY SE SOLÁRNÍHO PODPOROU TUV A VYTÁPĚNÍ
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Elektrické zapojení 

Hydraulické zapojení

STANDARDNÍ ZAPOJENÍ WPF.. SET S 200/700 L AKUMULAČNÍ NÁDRŽÍ 
A PŘÍPRAVOU TEPLÉ VODY

elektrorozvaděč

sběrnice j-Y (St)2x2x0,8 
poz. 2a venkovní čidlo
poz. 2b čidlo vratné vody
poz. 2c čidlo topné vody
poz. 2d čidlo TUV
poz. 2g čidlo zdroje

poz. 2 
regulace WPMW

poz. 3
čerpadlo
zdroje

poz. 3a
čerpadlo
TČ 1

poz. 3a
čerpadlo
TČ 2

poz. 3a
čerpadlo
TUV

poz. 23
elektrokotel BGC

poz. 1
tepelné čerpadlo  

poz. 1
tepelné čerpadlo  

vytápění

TUV

studená vodazdroj energie

stykač
HDO
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Hydraulické zapojení

Elektrické zapojení 

STANDARDNÍ ZAPOJENÍ WPL S WPIC S 200/400/700 L 
AKUMULAČNÍ NÁDRŽÍ A PŘÍPRAVOU TEPLÉ VODY

vytápění

teplá voda

studená voda

elektrorozvaděč

poz. 30
termostat 

nastavený na +50°C

poz. 1
tepelné čerpadlo

poz. 2a venkovní čidlo
poz. 2b čidlo vratné vody
poz. 2d čidlo TUV

stykač
HDO

bezp. termostat 
podlah. vytápění

dálkové 
ovládání FE7

poz. 3c
čerpadlo 
podlahového 
vytápění
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Hydraulické zapojení

Elektrické zapojení 

topný okruh

TUV

studená voda

STANDARDNÍ ZAPOJENÍ WPL 10 SE 100 L AKUMULAČNÍ NÁDRŽÍ 
A PŘÍPRAVOU TEPLÉ VODY
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Hydraulické zapojení

Elektrické zapojení 

STANDARDNÍ ZAPOJENÍ WPL.. S 200/700 L AKUMULAČNÍ NÁDRŽÍ 
A PŘÍPRAVOU TEPLÉ VODY

vytápění

TUV

studená voda

elektrorozvaděč

sběrnice j-Y (St)2x2x0,8 

poz. 2a venkovní čidlo
poz. 2b čidlo vratné vody
poz. 2c čidlo topné vody
poz. 2d čidlo TUV

poz. 2 
regulace WPMW

poz. 3b
čerpadlo
TUV

poz. 3a
čerpadlo
TČ

poz. 3c
čerpadlo
vytápění

poz. 1
tepelné čerpadlo  

stykač
HDO

poz. 30
termostat 

nastavený na +50°C

bezp. termostat 
podlah. vytápění
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Hydraulické zapojení

Elektrické zapojení 

STANDARDNÍ ZAPOJENÍ WPL.. S 200/700 L AKUMULAČNÍ NÁDRŽÍ 
A PŘÍPRAVOU TEPLÉ VODY S PODPOROU SOLÁRNÍHO SYSTÉMU

vytápění

solární kolektory

TUV

studená voda

elektrorozvaděč

sběrnice j-Y (St)2x2x0,8 
poz. 2a venkovní čidlo
poz. 2b čidlo vratné vody
poz. 2c čidlo topné vody
poz. 2d čidlo TUV
poz. 2e čidlo vytápění
poz. 2k čidlo kolektoru
poz. 2s čidlo sol. nádrže

poz. 2 
regulace WPMW

poz. 3c
čerpadlo
vytápění

poz. 3a
čerpadlo
TČ

poz. 3a
čerpadlo
solar

poz. 3b
čerpadlo
TUV

poz. 1
tepelné čerpadlo  

stykač
HDO

poz. 30
termostat 

nastavený na +50°C

bezp. termostat 
podlah. vytápění
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Hydraulické zapojení

Elektrické zapojení

STANDARDNÍ ZAPOJENÍ WPL.. S 700 L AKUM NÁDRŽÍ A PŘÍPRAVOU TEPLÉ 
VODY SE SOLÁRNÍ PODPOROU VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY

vytápění

solární kolektory

TUV

studená voda

elektrorozvaděč

sběrnice j-Y (St)2x2x0,8 

poz. 2a venkovní čidlo
poz. 2b čidlo vratné vody
poz. 2c čidlo topné vody
poz. 2d čidlo TUV
poz. 2e čidlo vytápění

poz. 2 
regulace WPMW

solární regulace 
SOM 7 plus

poz. 3c
čerpadlo
vytápění

poz. 3a
čerpadlo
TČ

poz. 3b
čerpadlo
TUV

poz. 3F
čerpadlo
TUV

poz. 3F
čerpadlo
 vytápění

poz. 1
tepelné čerpadlo  

stykač
HDO

poz. 30
termostat 

nastavený na +50°C

bezp. termostat 
podlah. vytápění

poz. 14 
pohon
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Hydraulické zapojení

Elektrické zapojení

STANDARDNÍ ZAPOJENÍ WPL.. S EXTER. BIVALENT. ZDROJEM 
200/700 L AKUMULAČNÍ NÁDRŽÍ A PŘÍPRAVOU TEPLÉ VODY

vytápění

kotel

TUV

studená voda

elektrorozvaděč

sběrnice j-Y (St)2x2x0,8 

poz. 2 
regulace WPMW

poz. 3c
čerpadlo
vytápění

poz. 3a
nabíjecí 
čerpadlo

poz. 3b
čerpadlo
TUV

poz. 3b
cirkulace
TUV

poz. 1
tepelné čerpadlo  

stykač
HDO

poz. 11 
kotel

poz. 14 
směšovač

poz. 22 
směšovač
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Elektrické zapojení

STANDARDNÍ ZAPOJENÍ WPL.. KASKÁDOVÉ ZAPOJENÍ S 200/700 L 
AKUMULAČNÍ NÁDRŽÍ A PŘÍPRAVOU TEPLÉ VODY

Hydraulické zapojení

vytápění

TUV

studená voda

elektrorozvaděč

sběrnice j-Y (St)2x2x0,8 
poz. 2a venkovní čidlo
poz. 2b čidlo vratné vody
poz. 2c čidlo topné vody
poz. 2d čidlo TUV
poz. 2f čidlo . zdroje

poz. 2 
regulace WPMW

poz. 23
elektrokotel

poz. 3a
čerpadlo
TČ 1

poz. 3a
čerpadlo
TČ 2

poz. 3c
čerpadlo
vytápění

poz. 3b
čerpadlo
TUV

poz. 1
tepelné čerpadlo  

poz. 1
tepelné čerpadlo  

stykač
HDO

ruční 
přepínání 
nouzového 
vytápění

poz. 30
termostat 

nastavený na +50°C

bezp. termostat 
podlah. vytápění
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1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13

B1 B1
X3 
WP tepelné  
 L1, L2, L3, PE
DHC  
 L1, L2, L3, N, PE

  
 L1´, L2´, L3´, PE

   
 L1´, N  PE  

X4 
  L, N, PE
 
 ON  
 KS   
   
 MKP     N, PE
   
   
 HKP     N, PE
 
 EVU L´    

X2 
 B1     
 B1     
 B2      
 B2      
   teplé   z
 T      
 T       

  1   1
  3   3
 H  
 L  
       
 “ + “   “ + “

X26 X2NX4PEX3PE

3/PE~400/50 3/N/PE~400/50 1/N/PE~230/50

  
  
 2,6 kW L1   N PE
 3,0 kW  L2  N PE
 3,2 kW   L3 N PE
 5,6 kW L1 L2  N PE
 5,8 kW L1  L3 N PE
 6,2 kW  L2 L3 N PE
 8,8 kW L1 L2 L3 N PE

  
 

 

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ 
WPF 5/7/10/13/16
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X3  
WP 
 L1, L2, L3, PE
DHC 
 L1, L2, L3, N, PE

 L1´, L2´, L3´, PE

X4 
 
 
  
 MKP 
  
  
  
 HKP 
 
 
 EVU 

X2 
 B2 
  
 B2 
  
   
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 H 
 L 
  
 “ + “ 

P

X3

X26 

X2

N

X4

PE

3/PE~400/50

3/N/PE~400/50

1/N/PE~230/50

PE

  
  
 2,6 kW L1   N PE
 3,0 kW  L2  N PE
 3,2 kW   L3 N PE
 5,6 kW L1 L2  N PE
 5,8 kW L1  L3 N PE
 6,2 kW  L2 L3 N PE
 8,8 kW L1 L2 L3 N PE

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ 
WPC/WPC COOL
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X2

X3PE

3/PE~400/50 3/N/PE~400/50 1/N/PE~230/50
konektor X3
vedení od

svorkovnice

Tři proudové okruhy tepelného
čerpadla, doplňkového vytápění DHC
a řízení je nutno jistit odděleně

Impedance sítě: Z max  = 0,296 Ω

konektor X4
sběrnicové

vedení od WPM

X4

X1

X2

relé pro kontrolu fází

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ WP-IC
NÁSTAVBA TEPELNÉHO ČERPADLA WPL

Obsazení svorek ve spínací skříňce
X3 síťová přípojka
WP tepelné čerpadlo (kompresor)

L1, L2, L3, PE
DHC doplňkové vytápění

N, L1, L2, L3, PE

X4 svorkovnice řízení
spojovací vedení s konektorem X3
od svorkovnice ve víku
(1/N/PE / 2. tepel. zdroj)

X2 připojovací konektor malého napětí
sběrnicové vedení s konektorem X4 od WPM
H sběrnice High
L sběrnice Low

sběrnice uzemnění
"+ " BUS  " + " (nepřipojuje se)

Příkon Osazení
svorek

2,6 kW L1 N PE
3,0 kW L2 N PE
3,2 kW L3 N PE
5,6 kW L1 L2 N PE
5,8 kW L1 L3 N PE
6,2 kW L2 L3 N PE
8,8 kW L1 L2 L3 N PE

Obsazení svorek svorkovnice
X1 připojovací svorky řízení

síťové připojení: L, N, PE
výstupy:
KOKP čerpadlo kolektorového okruhu a N, PE
MKP čerpadlo kolektorového okruhu a N, PE
M(Z) směšovač méně
M(A) směšovač více
2. WE 2. topný okruh a N, PE
HKP čerpadlo topného okruhu a N, PE
ZKP cirkulační čerpadlo a N, PE
řídící vstupy:
EVU L´ EVU-signál uvolnění sazby

X2 připojovací svorka malého napětí
Fernb. 3 dálkové ovládání 3
Fernb. 1 dálkové ovládání 1
T(MK) teplotní čidlo směšovaného okruhu a uzemnění
T(A čidlo venkovní teploty a uzemnění
T(2WE) čidlo 2. tepelného zdroje a uzemnění
T(WW) teplotní čidlo TUV a uzemnění
Impuls vstup impulsu měření množství tepla
Čidlo 2 čidlo teploty výstup. vody tep. čerpadla (množství tepla)

teplotní čidlo kolektoru (při přípojce solár. soustavy)
Čidlo 1 čidlo teploty vratné vody tep. čerpadla (množství tepla)

teplotní čidlo TUV dole (při přípojce solár. soustavy)
T(HRL) teplotní čidlo vratné vody z topení
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

N
PE
X5

X1

X2

X4

X3

N
et

z 
  N

N
et

z 
  L
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 7

klínek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PŘIPOJOVACÍ POLE REGULÁTORU WPMW II
NÁSTĚNNÉ PROVEDENÍ

Připojovací pole přístroje WPMW II je rozděleno podle platných bezpečnostních požadavků a norem na část pro malé a pro síťové napětí. 
Všechny vodiče se zavádějí do vodicích kanálů a jsou upevněné přiloženými červenými klínky v nástěnném montážním pouzdru. 
Přípojky je nutno provést podle popisu na přístroji WPMW II.

X 1 Část pro síťové napětí

1 N
2 L
3 L´ uvolňovací signál elektrorozvodného závodu
4 čerpadla L (vstup napětí pro reléové výstupy)
5-6 nabíjecí čerpadla vyrovnávacího zásobníku
7 čerpadlo zdroje
8-9 čerpadla topných okruhů
10 nabíjecí čerpadlo TUV
11 cirkulační čerpadlo
12 – 13 2. zdroj tepla
14 směšovač VÍCE
15 směšovač MÉNĚ
16 solární čerpadlo/výstup chlazení

X2 část pro malé napětí

1 čidlo venkovní teploty
2 čidlo teploty výstupní vody tepelného čerpadla
3 čidlo teploty vratné vody tepelného čerpadla
4 čidlo teploty TUV
5  čidlo 2. tepelného zdroje
6  čidlo teploty zdroje tepla
7  čidlo teploty výstupní vody směšovače
8  vstup impulzu pro měření množství tepla
9  svorka 1 dálkového ovládání FE 7
10  svorka 3 dálkového ovládání FE 7
11 – 13  sběrnice High, Low a Ground
14   „+“ (připojuje se pouze ve spojení s řídicí jednotkou 

přenosu dat (DCO)
15  při měření množství tepla čidlo vratné vody při solární 

přípojce čidlo TUV dole při chlazení čidlo výstupní vody
16   při měření množství tepla čidlo výstupní vody při solární 

přípojce kolektorové čidloX3 uzemněníX4 NX5 PE
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interní 
zapojení

PŘIPOJOVACÍ POLE REGULÁTORU WPMS II
PROVEDENÍ DO ROZVADĚČE

Přípojka na WPMS II se provede podle zobrazeného připojovacího pole. K tomu je nutno připojit následujícím způsobem na přístroj WPMS II 
konektory ke kompletnímu osazení, které jsou součástí dodávky:

Část pro malé napětí

X10

1 vstup impulzu pro měření množství tepla
2  uzemnění
X11
1  čidlo teploty výstupní vody tepelného čerpadla
2  uzemnění
3  čidlo teploty vratné vody tepelného čerpadla
4  uzemnění
5  analogový výstup 0 – 10 V
6  čidlo zásobníku TUV
7   při měření množství tepla čidlo teploty vratné 

vody při solární přípojce čidlo TUV dole při chla-
zení čidlo výstupní vody
8 čidlo 2. tepelného zdroje
9 při měření množství tepla čidlo teploty výstupní 
vody při solární přípojce kolektorové čidlo
10 venkovní čidlo

X12
1  uzemnění
2  čidlo zdroje
X13
1  uzemnění
2 č idlo teploty výstupní vody směšovače
X14 
1  dálkové ovládání
2  uzemnění
3  dálkové ovládání
X15
1  sběrnice High 
2  sběrnice Low
3   Ground „-„4 „+“ (připojuje se pouze ve spojení 

s řídicí jednotkou přenosu dat (DCO)

Část pro síťové napětí

X20 
1  čerpadlo směšovaného topného okruhu
2  čerpadlo zdroje
3  L´ uvolňovací signál elektrorozvodného závodu (musí být 
připojen)
4  solární čerpadlo/výstup chlazení
5  N X21 1 směšovač více2 směšovač méně
X22
1  N
2  L
3  L* (vstup napětí pro reléové výstupy)
4  cirkulační čerpadlo
5  nabíjecí čerpadlo vyrovnávacího zásobníku 1
6  nabíjecí čerpadlo vyrovnávacího zásobníku 2
7  nabíjecí čerpadlo TUV
8  čerpadlo topného okruhu
9  2. tepelný zdroj – bezpotenciálový kontakt
10  2. tepelný zdroj – bezpotenciálový kontakt
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PŘIPOJOVACÍ POLE REGULÁTORU MSMW
NÁSTĚNNÉ PROVEDENÍ

Připojovací pole modulu MSMW je rozděleno podle platných bezpečnostních požadavků a norem na část pro malé a pro síťové napětí. 
Všechny vodiče se zavádějí do vodicích kanálů a jsou upevněně přiloženými kabelovými příchytkami (červenými klínky) v nástěnném 
montážním pouzdru. Přípojky je nutno provést podle popisu na modulu MSMW.

X1   Část pro síťové napětí

1   N
2   L
3   vstup bazénu L (230 V)
4   čerpadla L
5-8   nabíjecí čerpadla akumulačního zásobníku
9   čerpadlo topného okruhu
10-11   porucha bezpotenciálová
12   primární čerpadlo bazénu
13   sekundární čerpadlo bazénu
14   směšovač VÍCE15  měšovač MÉNĚ

X2   Část pro malé napětí
1   čidlo venkovní teploty
2   čidlo bazénu
7   čidlo teploty výstupní vody směšovače
9   svorka 1 dálkového ovládání FE 7
10   svorka 3 dálkového ovládání FE 7
11-13   sběrnice High, Low a Uzemnění
14  „+“ (není připojeno)
X3  uzemnění čidla

X4  N

X5  PE
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PŘIPOJOVACÍ POLE REGULÁTORU WPMS II
PROVEDENÍ DO ROZVADĚČE

Přípojka na modul směšovače se provede podle zobrazeného připojovacího pole. K tomu je nutno připojit následovně na modul MSM 
konektory ke kompletnímu osazení, které jsou součástí dodávky:

Část pro malé napětí

X11 
1   svorka 1 dálkového ovládání FE 7 
2   uzemnění 
3   svorka 3 dálkového ovládání FE 7 
4   uzemnění 
6   čidlo bazénu 
8   čidlo teploty výstupní vody směšovače 
9   uzemnění 
10  venkovní čidlo
X15 
1   sběrnice High 
2   sběrnice Low 
3   uzemnění „-“ 4  „+“ (není připojeno)

Část pro síťové napětí

X20 
1   sekundární čerpadlo bazénu 
2   primární čerpadlo bazénu 
3   vstup bazénu L (230 V) 
4  
5   N
X21 
1   nabíjecí čerpadlo akumulačního zásobníku 5 
2   nabíjecí čerpadlo akumulačního zásobníku 6
X22 
1   N 
2   L 
3   čerpadla L 
4  nabíjecí čerpadlo akumulačního zásobníku 3 
5   čerpadlo směšovaného okruhu 
6  nabíjecí čerpadlo akumulačního zásobníku 4 
7   směšovač otevírá 
8   směšovač zavírá 
9   porucha bezpotenciálová 
10   porucha bezpotenciálová
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PODMÍNKY PRO UVEDENÍ TEPELNÉHO ČERPADLA DO PROVOZU

Uvedení do provozu je součástí ceny tepelného čerpadla.

Pro bezpečný a dlouhodobý provoz tepelného čerpadla je třeba dodržet technické podmínky dané výrobcem. Ty vycházejí z dlou-
holetých zkušeností fi rmy s provozem tepelných čerpadel a mají chránit konečného zákazníka, montážní fi rmu i dodavatele před 
chybnou montáží nebo funkcí zařízení. Z tohoto důvodu je nutné provádět instalaci jen na základě projektu, zpracovaného kvalifi ko-
vaným projektantem. Již ve fázi projektování je možné konzultovat projekt s techniky fi rmy Stiebel Eltron. Před začátkem nebo během 
montáže (před uvedením do provozu) je možno objednat konzultační návštěvu servisu. Tato návštěva je hrazena objednavatelem.
Záruka na tepelné čerpadlo je podmíněna jeho prvním uvedením do provozu pracovníkem s platným oprávněním (viz. níže). 
Hlavním garantem instalace, koordinátorem instalačních prací a uvádění do provozu tepelného čerpadla je fi rma dodávající 
zařízení konečnému zákazníkovi. Uvedení do provozu zajistí centrální servis maximálně do pěti pracovních dnů od závazné 
objednávky garantem akce.

Uvedení do provozu je možno provést při dodržení následujících podmínek:

 1. servisu byla v předstihu dodána kopie hydraulického a elektrického zapojení
 2. veškerá řemeslná činnost je dokončena, všechny systémy jsou napuštěny a odvzdušněny
 3.  silno- i slaboproudé rozvody včetně kabelů čidel MaR jsou zapojeny a je provedena revize elektro pro tepelné 

čerpadlo a jeho příslušenství
 4.  při prvním uvádění do provozu je nutná přítomnost garanta akce, topenářů a elektrikářů 

(popř. včetně dodavatele MaR)
 5. V případě nepřítomnosti uživatele zajišťuje vyškolení obsluhy přístroje garant instalace.

Po uvedení do provozu předá servis garantovi dokumentaci k tepel. čerpadlu vč. potvrzeného záručního listu.

Činnosti, které nejsou hrazeny fi rmou Stiebel Eltron (hrazeno garantem akce):

 1. veškeré prostoje a zbytečné návštěvy vynucené nedodržením podmínek pro první uvádění do provozu
 2. práce, které nejsou součástí uvádění do provozu a které si dohodne garant přímo se servisem.

Pracovníky s platným oprávněním pro první uvedení do provozu Vám sdělí, případně přidělí náš centrální servis.
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