
LIST S ÚDAJI O PRODUKTU

WPL 10 AC

Tři přání v jednom přístroji.

Příklad zobrazení WPL 10 AC

Efektivní technika vytápění a tichý provoz jsou
velkou předností tepelného čerpadla vzduch | voda
WPL 10 AC. Díky velmi malým prostorovým
nároků je zvláště atraktivní pro novostavby,
řadové domy a stísněnou zástavbu. Moderní
design všude harmonicky zapadne. WPL 10 AC
nabízí mnoho volitelných možností. Tak např. je
možná kombinace se zásobníkem užitkové vody a
akumulačním zásobníkem ze širokého výrobního
programu STIEBEL ELTRON. Zvláště prostorově
úsporné je například spojení s modulem zásobníku
(HSBB) včetně zásobníku 200 l na pitnou vodu a
vnitřního tepelného výměníku. Stará se vedle
přípravy teplé vody a topení také o příjemné
chlazení v létě. 

Nejdůležitější znaky
Tichý provoz

Jednoduchá instalace

Optimálně vhodné pro novostavby

Možné aktivní chlazení reverzací okruhu

Nezabere velké místo

Elektronický expanzní ventil

Ohřev chladicího okruhu kondenzátní
vany

S integrovaným měřičem tepla a
elektroměrem
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Typ

Typ WPL 10 AC

Objedn. č. 230236

Topný výkon při A2/W35 (EN
14511)

6,74 kW

Třída energetické účinnosti, střední
klima, W55/W35

A+/A+

Upozornění k třídě energetické účinnosti: Údaje odpovídají oficiálním a od září 2015 závazným požadavkům pro
přístroje k vytápění místností (Nařízení EU č. 811/2013) na základě údajů podle EN 14511 a EN 14825 pro topná
tepelná čerpadla. 

technické údaje
Topný výkon při A2/W35 (EN
14511)

6,74 kW

Topný faktor při A2/W35 (EN
14511)

3,51

Topný výkon pro A-7/W35 (EN
14511)

5,11 kW

Topný faktor při A-7/W35 (EN
14511)

3,06

Chladicí výkon pro A35/W7 6,22 kW

Topný faktor chlazení pro A35/W7 2,43

Hladina akustického tlaku (EN
12102)

59 dB(A)

Síťová přípojka 3/N/PE

Průtok na straně tepelného zdroje 2300 m³/h

Jmenovitý objemový průtok
vytápění

0,83 m³/h

Rozběhový proud (s omezovačem
rozběhového proudu nebo bez něj)

25/39 A

Teplotní spád topné vody 5 K

Výška 900 mm

Šířka 1270 mm

Hloubka 593 mm

Hmotnost 120 kg
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WPL 10 AC

Regulace tepelného čerpadla WPM 3

Objedn. č. Typ Vhodné pro Výška Šířka Hloubka

234922 WPMW 3 international Montáž na stěnu 215 mm 246 mm 140 mm


