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WPL 17 ICS classic
LUCHT-WATER-WARMTEPOMPEN PRODUCTNR.: 236376

Haal efficiëntie in huis

Deze lucht-water-warmtepomp is ontworpen voor binnenopstelling. Zo

kiest u voor een even elegante als efficiënte systeemoplossing voor een

nieuwbouwproject. Dankzij de variabele luchtgeleiding en de geprefabriceerde

luchtslangen sluit uw installateur dit toestel nagenoeg overal snel en eenvoudig

aan.

Dag en nacht ongestoord blijven

De geluidsisolatie van de luchtgeleiding is zo doordacht dat u het toestel zelfs bij

dichte bebouwing nauwelijks hoort. In de "Silent Mode" werkt uw warmtepomp

zelfs nog stiller.

De belangrijkste kenmerken

Binnen opgestelde lucht-water-warmtepomp voor verwarming en koeling

Uitstekend geschikt voor nieuwbouw

Hoge flexibiliteit bij opstelling en installatie

Invertertechnologie voor een hoge efficiëntie en lage energiekosten

Binnenopstelling zorgt voor sterk verminderde geluidsontwikkeling buiten, dus
perfect geschikt voor dichte bebouwing

In de nachtmodus ("Silent Mode"-functie) kunnen werkingsgeluiden verder
worden verminderd

Geïntegreerde warmtepompmanager met intuïtieve menugeleiding

Optioneel in het thuisnetwerk te integreren en via smartphone regelbaar (extra-
componenten nodig)

Aanvoertemperaturen van maximaal 60 °C voor groot warmwatercomfort

WPL 09 ICS classic
Productnr.: 236375
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Type WPL 09 ICS classic WPL 17 ICS classic

Bestelnr. 236375 236376

Technische kenmerken

Energierendementsklasse warmtepomp W35 A+++ A++

Energierendementsklasse warmtepomp W55 A++ A++

Energieklasse gecombineerde installatie (warmtepomp +
regelaar) W35

A+++ A++

Energieklasse gecombineerde installatie (warmtepomp +
regelaar) W55

A++ A++

Warmtevermogen bij A7/W35 (EN 14511) 2,06 kW 4,27 kW

Warmtevermogen bij A2/W35 (EN 14511) 2,64 kW 5,02 kW

Warmtevermogen bij A-7/W35 (EN 14511) 4,23 kW 8,02 kW

Koelvermogen bij A35/W18 gedeeltelijke belasting 1,85 kW 3,60 kW

Max. koelvermogen bij A35/W18 3,00 kW 6,00 kW

COP bij A7/W35 (EN 14511) 4,68 4,74

COP bij A2/W35 (EN 14511) 3,83 3,83

COP bij A-7/W35 (EN 14511) 3,16 2,63

Koelrendement bij A35/W18 gedeeltelijke belasting 3,96 2,78

Max. koelrendement bij A35/W18. 2,22 1,83

SCOP (EN 14825) 4,525 4,25

Geluidsniveau (EN 12102) 45 dB(A) 51 dB(A)

Min./max. werkingsgebied warmtebron -20/35 °C -20/35 °C

Max. werkingsgebied verwarmingszijde 60 °C 60 °C

Hoogte 1381 mm 1381 mm

Breedte 874 mm 874 mm
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Diepte 874 mm 874 mm

Gewicht 173 kg 175 kg

Koudemiddel R410A R410A

Het vereiste luchtgeleidingstoebehoren voor de toevoerlucht/afvoerlucht is verkrijgbaar in verschillende lengtes.      
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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


