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WPL 47 Set A
LUCHT-WATER-WARMTEPOMPEN PRODUCTNR.: 228836

Pak de grote taken met energiepakketten aan

Wanneer u een hoog verwarmingsvermogen nodig hebt, dan is deze lucht-

water-warmtepomp ideaal voor u. In cascade geschakeld telt het vermogen

van het toestel op en voorziet het probleemloos ook meergezinswoningen of

bedrijfsgebouwen. Tegelijkertijd stemt uw installateur het vermogen nauwkeurig

af op het gebouwencomplex of op de wooneenheden.

Zinvolle aansluitingen doorvoeren

De buiten opgestelde warmtepomp staat bovendien open voor meer. Via

de warmtepompmanager combineert uw installateur deze met andere

warmtegeneratoren. Op die manier maakt u een zeer veelzijdig gebruik van het

toestel.

De belangrijkste kenmerken

Buiten opgestelde lucht-water-warmtepomp voor verwarming

Zeer hoge vermogensgetallen voor meergezinswoningen en bedrijfsgebouwen

Bedrijfszekerheid door een van buitenaf tegen beschadiging beschermde
verdamper

Geschikt voor de bivalente werking met een andere energiebron

Lage bouwhoogte in verhouding tot hoge vermogensgetallen
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Type WPL 47 Set A

Bestelnr. 228836

Technische kenmerken

Energierendementsklasse warmtepomp W35 A++

Energierendementsklasse warmtepomp W55 A+

Energieklasse gecombineerde installatie (warmtepomp +
regelaar) W35

A++

Energieklasse gecombineerde installatie (warmtepomp +
regelaar) W55

A+

Warmtevermogen bij A7/W35 (EN 14511) 26,83 kW

Warmtevermogen bij A2/W35 (EN 14511) 24,82 kW

Warmtevermogen bij A-7/W35 (EN 14511) 21,68 kW

COP bij A7/W35 (EN 14511) 3,94

COP bij A2/W35 (EN 14511) 3,43

COP bij A-7/W35 (EN 14511) 3,05

SCOP (EN 14825) 3,79

Geluidsniveau (EN 12102) 69 dB(A)

Min./max. werkingsgebied warmtebron -20 / 40 °C

Max. werkingsgebied verwarmingszijde 60 °C

Hoogte 1485 mm

Breedte 1860 mm

Diepte 2040 mm

Gewicht 540 kg

Nominale spanning compressor 400 V

Nominale spanning nood-/bijverwarming 400 V
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Nominale spanning sturing 230 V

Koudemiddel R407 C

Kleur wit
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Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH ´s- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl


