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Rádi jsme doma a užíváme 

si naši domácí pohodu.

Zelené technologie nám v tom 

pomáhají. A životní prostředí 

jako by byl náš nejváženější 

soused. Naše tepelné čerpadlo 

„vdechuje“ venkovní vzduch 

a odebírá z něj teplo, které 

pak používáme k vytápění, 

chlazení a ohřevu vody.

Technologie pro vaše pohodlí



Přepněte  
na zelenou

Kartu budoucnosti si můžete otočit sami
Už dlouho hledají výrobci elektrické energie, 
politici i společnost osvědčené alternativy 
k  fosilním palivům. Ta totiž zatěžují klima 
a jsou stále vzácnější. Proč jednoduše nevyužít 
teplo ukryté ve slunci, vzduchu, vodě a zemi 
a dát ho k dispozici vašemu domu.
 

Obnovitelné energie nás směřují k tomu, jak se v budoucnu nakládat 

s elektrickou energií. Stále více lidí si uvědomuje výhody zelené elektřiny 

pro své domácnosti. I my považujeme elektřinu za zdroj energie budoucnosti.

Jistě se také zamýšlíte nad energetickou 
účinností své domácnosti. Možná budete 
chtít přejít na zdroj, který bude jistotou 
i  v budoucnosti. Největším „žroutem“ energie 
je vytápění: téměř 80 % energie se spotřebuje 
na vytápění a ohřev vody. Transformace 
energie ve vaší domácnosti má proto obrovský 
potenciál.
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Dejte prostor  
pohodlí
Příjemné teploty mají vliv na vaše zdraví a kondici. Rozsah teplot, ve 

kterém se cítíte pohodlně a jste zdraví, není moc velký. Naše prvotřídní 

tepelná čerpadla vzduch-voda zajišťují zdravé vnitřní klima. Tím se zvýší 

váš životní komfort a vitalita.

Dobré důvody pro komfortní vytápění
 › Konstantně příjemné teploty v místnosti
 › Snadnější provoz a lepší pocit pohody
 › Úspora díky moderní regulaci



Tepelné čerpadlo vzduch-voda od společnosti STIEBEL ELTRON využívá 

energii okolního vzduchu a přeměňuje ji na využitelné teplo pro váš 

domov. Takto to funguje i při teplotách pod bodem mrazu až do minus 

25 °C. Monoblokový přístroj můžete umístit do interiéru nebo exteriéru, 

záleží na vašich preferencích a modelu. Šetří energii, ale ne výkon, takže 

ani pro vysoké teploty topné vody nepotřebujete další tepelný zdroj.

Vzduch pro váš dobrý 
pocit z bydlení

Invertorová technologie – vyvážené bydlení 
Běžná tepelná čerpadla pracují na plný 
výkon nebo jsou vypnutá. U našich tepelných 
čerpadel s invertorovou technologií je tomu 
jinak. Ta pracují s takovým výkonem, jaký 
je potřeba pro dosažení požadované teploty 
v místnostech. Takový provoz je energeticky 
účinnější a v přechodných obdobích i výrazně 
tišší. Je to proto, že ventilátory a kompresory 
pracují s průměrně nižším výkonem.

Zelená technologie s přesvědčujícími 
vlastnostmi
 › Výkon se neustále přizpůsobuje 
požadavkům

 › Vyšší účinnost v rozsahu částečného 
zatížení

 › Velmi tichý provoz
 › Dlouholeté zkušenosti přetavené do 
špičkové technologie

 › Lepší topný výkon a efektivnější 
spotřeba energie

Nekomfortní

Nekomfortní

Komfortní  
pokojová teplota

Požadovaná 
hodnota pro 
komfortní 
teplotu

Technologie invertoru ve srovnání s konvenčními tepelnými čerpadly

Invertor Konvenční  tepelná čerpadla (On/Off¬ zařízení)

04 | 05



Zachovejte si chladnou  
hlavu i v létě
V chladných měsících cirkuluje vaším topným systémem topná voda, kterou 

ohřívá tepelné čerpadlo. Naše tepelná čerpadla vzduch-voda s funkcí 

chlazení dokážou topnou vodu i ochlazovat. To znamená, že topným 

systémem pak protéká chladná voda, která snižuje teplotu v místnosti. 

Na rozdíl od klimatizace tak není do místnosti vháněn chladný vzduch, 

průvan a  nepříjemný hluk jsou tak minulostí.

Výhody chlazení tepelným čerpadlem
 › Efektivní vytápění a chlazení v jednom zařízení
 › Jedno tepelné čerpadlo zásobuje celý dům
 › Úspora místa v jednotlivých místnostech, protože není třeba 
instalovat další jednotku.



Žijte nezávisleji  
a hospodárněji
Energetický management je sice velký pojem, který ale může fungovat 

i mezi vašimi čtyřmi stěnami. Abychom toho dosáhli, nabízíme vám 

promyšlená řešení pro různé podmínky a potřeby.

Inteligentní využívání energie
Jistě byste rádi optimálně využili elektřinu 
z vašeho fotovoltaického systému. To začíná 
tím, že se fotovoltaické zařízení připojí 
k tepelnému čerpadlu, které získává bezplatnou 
tepelnou energii z okolního prostředí 
pomocí elektřiny, kterou si sami vyrábíte. 
Nabízíme vám dvě varianty sofistikovaného 
energetického managementu, s nímž můžete 
ukládat přebytečnou energii nebo ji dodávat 
do sítě pro ostatní.

SG Ready
V této variantě je tepelné čerpadlo řízeno jed-
noduchým spínacím povelem z kompatibilního 
střídače nebo z vhodného bateriového systému 
fotovoltaického systému. To znamená, že tak 
splňujete všechny požadavky na ukládání te-
pelné energie v  budově.
 

EMI
Pod pojmem EMI se rozumí inteligentní správu 
energie pomocí SMA Sunny Home Manager. 
Tento systém umožňuje integrovat další zařízení 
a koordinovat je s tepelným čerpadlem. S EMI 
můžete do svého energetického managementu 
integrovat chytré domácí spotřebiče, 
akumulátory a elektromobily.

Dobré důvody pro energetický management
 › Užívejte si větší nezávislosti
 › Spotřebovávejte více vlastní elektřiny
 › Zvyšte efektivitu
 › Ušetřete náklady na energii
 › Snižte dopady na životní prostředí

SG Ready 1) EMI1)

Oba systémy zvyšují vaši nezávislost a šetří náklady na elektřinu. 

1) Informace o kompatibilitě a dostupnosti specifické pro systém a zemi najdete v informacích na: www.stiebel-eltron.cz
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Strana 10 Strana 12 Strana 14 Strana 16

Model HPA-O 05,1/07,1 CS Premium HPA-O 7/10/13 C(S) Premium HPA-O 4/6/8 CS Plus WPL 09/17 ICS/IKCS classic

Třída energetické účinnosti W55/W35 A+++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++

Jedno a dvougenerační dům n n n n

Bytový dům n

Novostavba | Modernizace n | n n | n n | – n | –

Možnost využití vlastní fotovoltaické energie1) n n n n

Možnost mobilního ovládání2) n n n n

Vytápění | Chlazení n | n n | n n | n n | n

Venkovní instalace n n n

Vnitřní instalace n

Barva Bílá Bílá Bílá Bílá

Třída produktu Premium Premium Plus Plus

 Pro každý plán  
to nejlepší řešení
Váš odborný partner nainstaluje tepelné čerpadlo vzduch-voda od 

společnosti STIEBEL ELTRON bez problémů a rychle. Naše zařízení 

pro vás budou zajímavá, pokud se chystáte modernizovat svůj domov 

a vyměnit stávající topný systém. Naše ekologické technologie si 

však zaslouží vaši pozornost i v novostavbách, protože díky své 

účinnosti jsou oblíbené od novostaveb až po nízkoenergetické domy.

1) Informace o kompatibilitě a dostupnosti, které jsou specifické pro daný systém a zemi najdete na: www.stiebel-eltron.cz  
2) Pomocí zvláštního příslušenství ISG web

Tepelná čerpadla vzduch-voda



Strana 10 Strana 12 Strana 14 Strana 16

Model HPA-O 05,1/07,1 CS Premium HPA-O 7/10/13 C(S) Premium HPA-O 4/6/8 CS Plus WPL 09/17 ICS/IKCS classic

Třída energetické účinnosti W55/W35 A+++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++

Jedno a dvougenerační dům n n n n

Bytový dům n

Novostavba | Modernizace n | n n | n n | – n | –

Možnost využití vlastní fotovoltaické energie1) n n n n

Možnost mobilního ovládání2) n n n n

Vytápění | Chlazení n | n n | n n | n n | n

Venkovní instalace n n n

Vnitřní instalace n

Barva Bílá Bílá Bílá Bílá

Třída produktu Premium Premium Plus Plus

1) Informace o kompatibilitě a dostupnosti, které jsou specifické pro daný systém a zemi najdete na: www.stiebel-eltron.cz  
2) Pomocí zvláštního příslušenství ISG web
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Zajistěte si  
příjemné klima 
se vším všudy
Invertorové tepelné čerpadlo vzduch-voda  

HPA-O 05.1/07.1 CS Premium

Toto tepelné čerpadlo vzduch-voda se postará 
nejen o vytápění a ohřev vody, ale v letních 
měsících i o chlazení. I při velmi nízkých ven-
kovních teplotách až do minus 25 °C dosahuje 
vysokých topné vody pro příjemné vytápění 
místností a vysoký komfort ohřevu teplé vody. 
To znamená, že invertor vám poskytne cenné 
služby bez ohledu na to, zda stavíte nový dům 
nebo renovujete starý.

Životní prostředí žije s vámi
Tuto modelovou řadu jsme vybavili chladivem, 
které obzvláště přispívá zdravé budoucnosti. 
V kombinaci s vysokou účinností zvyšuje toto 
tepelné čerpadlo vaše ekologické povědomí 
na novou úroveň.

Co dělá tento produkt tak přesvědčivým
 › Venkovně instalované tepelné čerpadlo 
pro vytápění a chlazení

 › Invertorová technologie pro vysokou 
účinnost a nízké náklady na energii

 › Nízká provozní hlučnost, kterou lze dále 
snížit pomocí nočního režimu (funkce 
„Silent Mode“)

 › Teplota topné vody až 75 °C pro prvotřídní 
komfort teplé vody

 › Nejvyšší energetická účinnost při použití 
s radiátory

 › Lze volitelně integrovat do domácí sítě 
a ovládat prostřednictvím chytrého 
telefonu (potřeba dalších komponentů)

Modernizace ChlazeníNovostavbaVenkovní 
instalace
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Vytápějte  
s nejvyšším výkonem
Invertorové tepelné čerpadlo vzduch-voda  

HPA-O 7/10/13 C(S) Premium

Když jsou venkovní teploty hluboko pod bodem 
mrazu, oprávněně dáváte přednost pobytu 
uvnitř v dobře vytopených místnostech. Vytopit 
celý dům je pro venkovně instalované tepelné 
čerpadlo vzduch-voda hračka, neboť pracuje 
maximálně efektivně i při teplotách pod bodem 
mrazu. A díky vysokým teplotám topné vody ho 
můžete používat i k vytápění běžnými radiátory.

Co dělá tento produkt tak přesvědčivým
 › Venkovní instalace tepelného čerpadla  
pro vytápění a chlazení

 › Invertorová technologie pro vysokou 
účinnost a nízké náklady na energii

 › Nízká provozní hlučnost, kterou lze dále 
snížit pomocí nočního režimu  
(funkce „Silent Mode“)

 › Teplota topné vody až 65 °C pro    
prvotřídní komfort teplé vody

 › Vysoká energetická účinnost A++ také při 
použití s radiátory

 › Lze volitelně integrovat do domácí sítě 
a ovládat prostřednictvím chytrého 
telefonu (potřeba dalších komponentů)

Modernizace ChlazeníNovostavbaVenkovní 
instalace
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Nový standard pro 
novostavbu
Invertorové tepelné čerpadlo vzduch-voda HPA-O Plus

Pokud stavíte rodinný dům, pak byste se měli 
podívat na tento model. Díky sofistikované 
invertorové technologii je tato jednotka velmi 
efektivní.

Zajištěni po všech stránkách
Dostatek teplé vody vám zajistí toto vysoce 
vybavené tepelné čerpadlo, které umožňuje 
i aktivní chlazení. Tak budete moct sobě 
i  své rodině nabídnout osvěžující bydlení 
i v horkých dnech.

Všechno v jedné sadě
Naše doporučené příslušenství umožňuje 
flexibilní kombinace s jedním z našich 
akumulačních zásobníků a zásobníku teplé 
vody nebo pouze hydromodulu dle vašeho 
výběru. To znamená, že odborný partner může 
naši jednotku nainstalovat bez větší námahy 
a s úsporou místa.

Co dělá tento produkt tak přesvědčivým
 › Venkovně instalované tepelné čerpadlo 
pro vytápění a chlazení

 › Invertorová technologie pro vysokou 
účinnost a nízké náklady na energii

 › Nízká provozní hlučnost, kterou lze dále 
snížit pomocí nočního režimu  
(funkce „Silent Mode“)

 › Teplota topné vody až 60 °C pro váš 
komfort teplé vody

 › Lze volitelně integrovat do domácí sítě 
a ovládat prostřednictvím chytrého 
telefonu (potřeba dalších komponentů) 

ChlazeníNovostavba

 

Venkovní 
instalace
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Vneste efektivitu  
do svého domova
Invertorové tepelné čerpadlo vzduch-voda WPL ICS/IKCS classic

Toto tepelné čerpadlo vzduch-voda je určeno 
pro vnitřní instalaci. Tím máte přístup 
k systémovému řešení pro novostavbu, které je 
stejně elegantní jak efektivní. Díky variabilnímu 
vedení vzduchu vám může váš odborný partner 
tuto jednotku rychle a snadno připojit téměř 
kdekoli.

Nerušeně ve dne i v noci
Odhlučnění vzduchového vedení je tak dobře 
promyšlené, že jednotku téměř neslyšíte ani 
v  těsné blízkosti. V režimu „Silent Mode“ 
pracuje tepelné čerpadlo ještě tišeji.

 

Co dělá tento produkt tak přesvědčivým
 › Vnitřně instalované tepelné čerpadlo pro 
vytápění a chlazení

 › Prostorově úsporná instalace kompaktní 
konstrukce (varianta IKCS)

 › Invertorová technologie pro vysokou 
účinnost a nízké náklady na energii

 › Nízká provozní hlučnost, kterou lze dále 
snížit pomocí nočního režimu  
(funkce „Silent Mode“)

 › Integrovaný regulátor tepelného čerpadla 
s intuitivní navigací v menu

 › Teplota topné vody až 60 °C pro vysoký 
komfort teplé vody

 › Lze volitelně integrovat do domácí sítě 
a ovládat prostřednictvím chytrého 
telefonu (potřeba dalších komponentů)

ChlazeníNovostavbaVnitřní 
instalace
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Díky naší rozsáhlé nabídce příslušenství můžete teplotní komfort 

přizpůsobit svým požadavkům. Naše vlastní příslušenství nabídne 

řešení, ať už používáte jednotlivá zařízení nebo složité systémy. 

Všechny komponenty jsme optimálně sladili, a proto se budete z výrobků 

STIEBEL ELTRON těšit ještě mnoho let.

Regulátor tepelného čerpadla WPM
 › S integrovanou ovládací jednotkou
 › Pro ovládání rozsáhlých funkcí

Rozšiřovací regulátor WPE pro WPM
 › Ovládání dalších dalších tepelných 
čerpadel a topných okruhů

 › S univerzálně použitelným diferenciálním 
regulátorem

Dálkové ovládání FET pro WPM
 › Nastavení požadované komfortní teploty
 › S podsvíceným grafickým displejem
 › Zobrazení teploty a vlhkosti v místnosti, 
času a venkovní teploty

Systém WPM

MyStiebel App1)

 › Pro ovládání funkcí tepelného čerpadla
 › Možnost vytvoření individuálních časových programů
 › Dočasná úprava potřeby tepla
 › Dočasné nastavení požadované teploty

EASYTRON Connect1) 2)

 › Inteligentní ovládání jednotlivých místností
 › Nastavení individuální komfortní teploty pro každou místnost
 › Komunikace systému s tepelným čerpadlem, například pro úpravu 
teplot

Chytrá obsluha

1) Předpokladem pro používání je Internet¬Service¬Gateway ISG. Informace o kompatibilitě a dostupnosti naleznete na http://www.stiebel¬eltron.cz
2) Pro provoz systému jsou nutné další komponenty

Splňte si svá  
osobní přání



Model  HPA-O 05.1 CS Premium HPA-O 07.1 CS Premium
Číslo produktu  202666 202668
Třída energetické účinnosti 
průměrné klima, W55/W35

  A+++/A+++ A+++/A+++ 

Topný výkon při A2/W35 (EN 14511) max kW 6,55 9,7
Topný faktor při A2/W35 (EN 14511)  4,6 4,3
Topný výkon při A-7/W35 (EN 14511) max kW 4,97 6,87
Topný faktor při A-7/W35 (EN 14511)  3,45 2,93
SCOP – sezónní topný faktor (EN 14825)  4,7 4,88
Chladicí výkon A35/W18 max kW 6,86 10,15
Chladicí faktor při A35/W18 max  3,84 2,87
Hladina akustického výkonu (EN 12102) dB(A) 48 48
Chladivo  R454 C R454 C
Hranice použití tepelného zdroje min. / max. °C -25/40 -25/40
Max. výstupní teplota topné vody °C 75 75
Výška/Šířka/Hloubka mm 900/1270/593 900/1270/593
Hmotnost kg 135 135
Produktová třída Premium/Plus/Trend  n/–/– n/–/–

Model  HPA-O 7 CS Premium HPA-O 10 C Premium HPA-O 13 C 
Číslo produktu  238977 238979 238983
Třída energetické účinnosti,  
průměrné klima, W55/W35  

A++/A++ A++/A+++ A++/A+++ 

Topný výkon při A2/W35 (EN 14511) max kW 7,09 10,71 13,64
Topný faktor při A2/W35 (EN 14511)  3,88 4,14 4,14
Topný výkon při A-7/W35 (EN 14511) max kW 6,86 10,14 12,86
Topný faktor při A-7/W35 (EN 14511)  2,83 3,26 2,93
SCOP – sezónní topný faktor (EN 14825)  4,04 4,87 4,76
Chladicí výkon A35/W18 max kW 8,66 15,26 17,06
Chladicí faktor při A35/W18  2,87 3,12 2,83
Hladina akustického výkonu (EN 12102) dB(A) 50 54 54
Chladivo  R410 A R410 A R410 A
Hranice použití tepelného zdroje min. / max. °C 20/40 20/40 20/40
Max. výstupní teplota topné vody °C 65 65 65
Výška/Šířka/Hloubka mm 900/1270/593 1045/1490/593 1045/1490/593
Hmotnost kg 160 175 175
Produktová třída Premium/Plus/Trend  n/–/– n/–/– n/–/–

Model  HPA-O 4 CS Plus HPA-O 6 CS Plus HPA-O 8 CS Plus
Číslo produktu  238985 238986 238987

Třída energetické účinnosti,  
průměrné klima, W55/W35  

A+/A++ A++/A+++ A++/A+++ 

Topný výkon při A2/W35 (EN 14511) max kW 4,5 6,5 8,5
Topný faktor při A2/W35 (EN 14511)  3,64 3,8 3,8
Topný výkon při A-7/W35 (EN 14511) max kW 4,06 6 7,8
Topný výkon při A-7/W35 (EN 14511) max  2,73 2,98 2,91
SCOP – sezónní faktor (EN 14825)  4,15 4,48 4,48
Chladicí výkon A35/W18 max kW 3 5 6
Chladicí faktor při A35/W18  3,56 3,28 3,28
Hladina akustického výkonu (EN 12102) dB(A) 52 57 57
Chladivo  R410A R410A R410A
Hranice použití tepelného zdroje min. / max. °C 20/40 20/40 20/40
Max. výstupní teplota topné vody °C 60 60 60
Výška/Šířka/Hloubka mm 740/1022/524 812/1152/524 812/1152/524
Hmotnost kg 62 91 91
Produktová třída Premium/Plus/Trend  –/n/– –/n/– –/n/–

Technické parametry tepelných čerpadel vzduch-voda s invertorovou technologií
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Model  WPL 09 ICS classic WPL 17 ICS classic WPL 09 IKCS classic WPL 17 IKCS classic
Číslo produktu  236375 236376 236377 236378
Třída energetické účinnosti,  
průměrné klima, W55/W35  

A++/A+++ A++/A++ A++/A+++ A++/A++ 

Topný výkon při A2/W35 (EN 14511) max kW 4,5 9 4,5 9
Topný faktor při A2/W35 (EN 14511)  3,83 3,83 3,76 3,7
Topný výkon při A-7/W35 (EN 14511) max kW 4,23 8,02 4,18 7,8
Topný faktor při A-7/W35 (EN 14511)  3,16 2,63 3,07 2,58
SCOP – sezónní topný faktor (EN 14825)  4,53 4,25 4,45 4,125
Chladicí výkon A35/W18 max kW 3 6 3 6
Chladicí faktor při A35/W18  2,22 1,83 2,02 1,63
Hladina akustického výkonu (EN 12102) dB(A) 45 51 45 50
Chladivo  R410A R410A R410A R410A
Hranice použití tepelného zdroje min. / max. °C -20/35 -20/35 -20/35 -20/35
Max. výstupní teplota topné vody °C 60 60 60 60
Výška/Šířka/Hloubka mm 1381/874/874 1381/874/874 1892/893/833 1892/893/833
Hmotnost kg 173 175 219 221
Produktová třída Premium/Plus/Trend  –/n/– –/n/– –/n/– –/n/–

Technické parametry tepelných čerpadel vzduch-voda s invertorovou technologií



Od roku 1924 je společnost STIEBEL ELTRON 
ztělesněním spolehlivých řešení pro ohřev 
vody, vytápění, větrání a chlazení.  V debatě 
o energetice zastáváme jasný směr: elektřina 
je energií budoucnosti, ale nejlépe 
z obnovitelných zdrojů. Proto se věnujeme 
efektivním řešením vytápění pomocí 
ekologických technologií a zaměstnáváme 
přibližně 3.900 zaměstnanců po celém světě.

Od vývoje přes výrobu až po údržbu vašeho 
zařízení důsledně využíváme naše znalosti, 
inovativního ducha, zkušenosti z více než 
dvou milionů prodaných zařízení ročně 
a v neposlední řadě i zkušeností se náročnými 
zákazníky, jako jste vy. Pro každé přání najdete 

vhodné řešení. Takové, který zajistí, že váš 
domov bude pohodlnější dnes a modernější 
zítra.

O tom, jak a proč se zasazujeme o zelené 
technologie, se můžete přesvědčit na vlastní 
kůži v  Energy Campusu v našem sídle 
v Holzmindenu.  Toto školicí a komunikační 
středisko je naším ukázkovým modelem 
pro udržitelné a zdrojově optimalizované 
stavebnictví. Spojuje v sobě nejvyšší kvality 
architektury a komunikace.  Jako plusová 
budova vyrábí více energie, než potřebuje. 
Zde si můžete vyzkoušet, co to znamená – 
v  teorii i v praxi.

Získejte energii  
s námi
K životu potřebujeme energii. Jako rodinná firma se snažíme zajistit, 

aby byla k dispozici zítra i pozítří. Proto usilujeme o ekologické, 

efektivní a investičně bezpečné stavební technologie. Jsme oddáni 

budoucnosti – vaší i naší.
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Právní ustanovení | Správnost informací obsažených v tomto prospektu nemůže být i přes svědomité zpracování zaručena. Informace o zařízeních a jejich vlastnostech jsou nezávazné. V 
tomto prospektu popsané vlastnosti zařízení neplatí jako smluvní vlastnosti našich výrobků. Jednotlivé vlastnosti se mohou vzhledem k neustálému vývoji našich výrobků průběžně měnit. 
O aktuálně platných vlastnostech a parametrech zařízení se informujte, prosím, u našich odborných poradců. Obrázky zobrazují jen příklady použití a neslouží jako závazná dokumentace. 
Obrázky použité v prospektu obsahují také instalační prvky, příslušenství a doplňkové příslušenství, které nepatří k základnímu rozsahu dodávky. Chyby a technické změny jsou vyhrazeny.

Váš odborný partner

Novinky a zajímavosti o našich produktech najdete na  

www.stiebel-eltron.cz nebo u svého místního odborného partnera. 

 STIEBEL ELTRON spol. s r. o. 
Dopraváků 749/3 | 184 00 Praha 8 | Česká republika 
info@stiebel-eltron.cz | www.stiebel-eltron.cz

Technika pro vaše pohodlí


