S T I E B E L E LT RO N

WARMTEPOMPSYSTEMEN

Duurzame energiesystemen

Warmtepompcombi
WPC en WPC-C
t.b.v.: verwarming,
topkoeling en tapwater

Energiebronnen voor de toekomst

Tijd om na te denken
De mensheid heeft het verleerd, om met de schatten
van onze aarde zorgvuldig
om te gaan. De aarde is
bovendien niet van ons,
maar van onze kinderen en
kleinkinderen.

Uw bijdrage voor
de achterstallige
bescherming van
de natuur.

Heerlijke warmte met het hoogste comfort, ecologisch zinvol en onwaarschijnlijk voordelig

Onuitputtelijk

De aarde is niet van ons, maar van onze kinderen en
kleinkinderen

Warmte is een belangrijke

den gecombineerd toont

Het mooie hiervan is, dat

elementaire behoefte van de

de ontwikkeling van de

wij het milieu met deze

mens. Het is maar goed, dat

warmtepomptechnologie.

manier van nuttige warmte-

wij bij het thema verwarmen

Warmtepompen maken

winning van nut zijn en niet

tegenwoordig niet meer

een geschikt gebruik van de

verstoren.

alleen economisch denken,

energie die in lucht, water

maar ook milieubewust.

en de aarde aanwezig is en

Dat beiden uitstekend

zetten deze in verwarmings-

met elkaar kunnen wor-

warmte om.

Doordachte techniek en comfort
Al meer dan 30 jaar inves-

re comfort verschaft. Een

milieu en besparen daarbij

warmtebron bijv. 5 kWh

teert STIEBEL ELTRON veel

warmtepompprogramma,

een hoop energie.

nuttige energie worden

tijd en zorg in de ontwik-

waarmee aan nagenoeg alle

De verhouding van de

gewonnen - uit de lucht, uit

keling van uiterst efficiënte

eisen op het gebied van de

gewonnen verwarmings-

het grondwater of uit de

warmtepompen.

verwarmingstechniek kan

warmte ten opzichte van

grond van uw perceel.

Daarom kunnen wij u

worden voldaan - en dat

de bestede energie spreekt

Energie dus, die u geen cent

thans een betrouwbare

gegarandeerd voldoet aan

voor zich: Met behulp van

kost en die het milieu ont-

en uitgekiende techniek

de Nederlandse eisen.

1 kWh elektrische ener-

ziet.

bieden, die u alle denkba-

Warmtepompen ontzien het

gie kan afhankelijk van de

2

...

Een eenvoudig principe, maar zeer bijzonder
Vergelijkbaar met het prin-

dampt. De compressor zuigt

cipe van een koelkast is de

het gasvormige werkmedium

werkwijze van een warm-

aan en perst dit samen. De

tepomp uiterst eenvoudig:

druk loopt op, de tempera-

deze onttrekt warmte aan

tuur stijgt. Vervolgens zorgt

de lucht, het water of de

een tweede warmtewisselaar

aarde en geeft deze door

(condensor) ervoor, dat de

aan het verwarmingssys-

warmte in het circulatiesys-

teem. De gratis natuurlijke

teem van de verwarming

energie wordt eerst naar de

terechtkomt. Tenslotte volgt

warmtewisselaar (verdam-

een drukverlaging door het

per) van de warmtepomp

expansieventiel en de circula-

gevoerd. Hier bevindt zich

tie begint weer opnieuw.

het vloeibare koudemiddel

Zo wordt van gratis natuur-

(werkmedium), dat nu de

lijke laagwaardige energie

warmte van de energiebron

nuttige hoogwaardige energie

opneemt en daarbij ver-

gemaakt.

Elektrische energie
Compressor

Aanvoer
Condensor
Verwarmingswarmte

Natuurwarmte

Retour
Verdamper
Expansieventiel
Principe van de warmtepomp

Energieregelgeving
Warmtepompen van

In combinatie met zonne-

STIEBEL ELTRON kunnen de

energie- en HR ventilatie-

energiebehoefte volgens NEN installaties zijn nog hogere
5128/29 aanzienlijk verlagen.

besparingen mogelijk.
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Het gehele jaar voordelig en lekker
Innovatief en comfortabel:
De compacte Combiwarmtepomp WPC-C
De nieuwe warmtepomp

Dankzij de compacte bouw is

WPC-C is een combitoe-

het benodigde vloeroppervlak

stel welke aardwarmte zeer

minimaal. Dankzij de 200 liter

efficiënt omzet in warmte

boiler heeft u de beschikking

ten behoeve van verwarming

over een ruime hoeveelheid

en tapwater. Dankzij de uit-

warm tapwater en voldoet

Met behulp van de meege-

muntende prestaties van de

het toestel aan CW klasse 4.

leverde buitenvoeler kan de

warmtepomp kan een hoog

De samenwerking tussen ver-

warmtepomp weersafhanke-

rendement worden behaald,

warmen, tapwater en koelen

lijk geregeld worden. Indien

zodat de energiekosten aan-

worden geregeld vanuit de

gewenst kan ter verfijning een

zienlijk lager zijn dan bij een

WPMi (warmtepomp mana-

ruimte thermostaat geplaatst

gassysteem. In een fraai

ger) welke in de voorkant

worden waarmee de ruimte

vormgegeven metalen buiten-

van het toestel is geplaatst.

temperatuur en de keuze

kast zijn verwarming, warm

Hierdoor is het mogelijk om

tussen verwarmen en koelen

water en (indien gewenst)

een optimale bedrijfssituatie

kan worden ingesteld.

topkoeling samengebracht in

in te regelen zodat de beste

één toestel. Dit maakt het

prestaties behaald kunnen

installeren in de praktijk tot

worden.

een eenvoudige handeling.

In een oogopslag
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• Vier verschillende
capaciteiten

• Warmtebron aarde: toepassingsmogelijkheid van
-5 °C tot + 20 °C brine
temperatuur

p

p

p

p

p

p

• Geschikt voor bron

installatie, aardwarmtecollector / aardsonde

• Hoog jaarrendement
• Met ingebouwde regeling
WPMi

• Bijzonder laag
geluidsniveau

Verwarmen
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Warmwater bereiding

Koelen

��

op temperatuur

U kunt kiezen: aardwarmtesonde of aardwarmtecollector

Zo functioneert het:

Aardwarmtesonde of aard-

hand, die tot max. 50 m diep

Voor een eengezinswoning

Het in de aarde verwarm-

warmtecollector - de ont-

in de aarde wordt gebracht.

met een warmtebehoefte

de brine (een mengsel van

trekkingscapaciteit is van de

De aardwarmtecollector

van ca. 8 kW wordt een col-

antivriesmiddel en water)

grootte van de installatie en

wordt horizontaal aange-

lector veld van ca. 250 m2

geeft in de verdamper

de structuur van de bodem

bracht en heeft veel meer

aanbevolen.

warmte-energie aan het

afhankelijk. Bij kleinere

ruimte nodig. Het collector-

koudemiddel af. Hierbij

percelen ligt de aardwarm-

veld wordt op een diepte

verdampt het koudemiddel,

tesonde het meest voor de

van 1,2 tot 1,5 m aangelegd.

de compressor verhoogt
de druk en zodoende de
temperatuur, zodat bij de
tweede warmtewisselaar
warmte aan het CV-water
kan worden afgegeven.
Hierbij wordt het koudemiddel weer vloeibaar en
neemt d.m.v. het expansieventiel de druk weer
af. Zodoende is 75% van
de verwarmingsenergie
duurzame energie uit de
aarde.

Gratis duurzame
warmte uit de
grond; zuinig,
betrouwbaar en
efficiënt.
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Stiebel Eltron WPC-C, ronduit de
Indien nodig in twee
delen te transporteren
Hoge COP, gunstig voor de
EPN-berekening
Uitgebreide range

Alle beveiligingen
geïntegreerd
"Ready to install"
warmtepomp installatie
Naregeling mogelijk
via binnenthermostaat
Kleine opstellingsruimte
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beste!
Geintegreerde bronpomp en
afgifte systeempomp
Lage geluidsproductie

Geintegreerde regelaar

Geïntegreerd
elektrisch element
Beheren op afstand

Meer dan 30 jaar ervaring

Nominale inhoud warmwater:
162 - 175 Liter
Alle voorzieningen in één
toestel: verwarmen, tapwater
(en topkoeling) WPC(-C)
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Brine / water -warmtepompsystemen
Uitstekende mogelijkheden in projectmatige toepassingen.
Dankzij de compacte

koelen en tapwater berei-

in alle opzichten zal de

samenbouw van de

ding in uitgebreide range

WPC-C optimaal presteren.

WPC-C heeft de warmte-

maakt de WPC-C uitstekend

pomp een gering vloerop-

geschikt voor projectmatige

pervlak nodig als opstellings-

toepassing. Of het nu een

ruimte. Het samenbrengen

individuele- of collectieve-

van de functies verwarmen,

bron toepassing betreft,
Retourleiding

Retourleiding

Aanvoerleiding

Aanvoerleiding
Koudwater

Brine-uittrede

Warmwater

Brine-intrede

Warmwater

Brine-intrede

Koudwater

Brine-uittrede

p
p

p

p

Warmtewisselaar

(Brine/water)

Brine

Bron (water)
Aardsonde systeem hydraulisch schema warmtepomp model WPC-C
t.b.v. CV, tapwater en topkoeling

Collective bron hydraulisch schema warmtepomp model WPC-C
t.b.v. CV, tapwater en topkoeling

Zekerheid boven alles.
Het “team systeem tech-

vroeg stadium betrekken van

systeemgarantie af te geven.

Stiebel Eltron de voortgang

niek” van Stiebel Eltron

ons “team systeem techniek”

Voor u als opdrachtgever

nauwlettend volgen zodat de

staat ter uwer beschikking

heeft u de zekerheid op een

wel zo zeker. Tijdens de pro-

overeengekomen prestaties

voor het uitwerken van de

juiste afstemming tussen

jectrealisatie zal

behaald worden.

meest optimaal gebalanceer-

bron, warmtepomp en afgif-

de warmtepomp systemen

tesysteem.

waardoor het beste rende-

Tezamen met de opdracht-

ment behaald wordt. Zowel

gever kunnen de uitgangs-

bij de keuze van de warmte-

punten en prestatie bepaald

pomp, bronkeuze en bron-

worden. Wanneer dan naast

capaciteiten kan dit team u

het advies ook een geza-

bijstaan met advies of voor u

menlijke regie van bron en

een vrijblijvende offerte

warmtepompen wordt uit-

verzorgen. Met het in een

gevoerd is het mogelijk een
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Warmtepomp exclusief koelfunctie

WPC 5

WPC 7

WPC 10

WPC 13

Bestelnr.

type

22 02 51

22 02 52

22 02 53

22 02 54

Warmtepomp inclusief koelfunctie

WPC-C 5

WPC-C 7

WPC-C 10

WPC-C 13

Bestellnr.

22 02 55

22 02 56

22 02 57

22 02 58

Uitvoering en modus
Uitvoering - Compacte / split- / open uitvoering

Compact

Modus

Monovalent of Bivalent - parallel

Afmetingen, gewichten, aansluitmaten
Afmetingen

H/B/D

mm

2100x600x650

2100x600x650

2100x600x650

2100x600x650

Omkeerhoogte

mm

2100

2100

2100

2100

Gewicht leeg / gevuld

kg

275 / 437

285 / 447

295 / 457

305 / 467

R 410A

R 410A

R 410A

R 410A

Koelmiddel
Vulgewicht

kg

1,5

2,0

2,5

2,3

Toelaatbare overdruk

MPa

4,3

4,3

4,3

4,3

Nominale inhoud warmwater

l

175

175

162

162

Toelaatbare overdruk

MPa

1,0

1,0

1,0

1,0

Aansluitingen verwarming aanvoer/retour

mm

22 opsteekaansluiting

Aansluitingen koud- en warmwater

mm

22 opsteekaansluiting

Aansluitingen warmtebron aanvoer/retour

mm

28 opsteekaansluiting

Verdampermateriaal / Condensormateriaal

1.4401/Cu / 1.4401/Cu

Capaciteitsgegevens warmtepomp (EN 255)
Warmtecapaciteit

bij B0/W35 1)

kW

5,8

7,8

9,9

13,4

1)

kW

4,45

6,02

7,7

10,4

kW

1,35

1,78

2,2

3,05

COP

4,3

4,38

4,5

4,39

kW

8,8

8,8

8,8

8,8

Koelcapaciteit

bij B0/W35

Opgenomen vermogen bij B0/W35 1)
Vermogensgetal

bij B0/W35 1)

Opgenomen vermogen naverwarming max.
Warmtemedium
warme zijde / koude zijde

Brine uit water met 33 Vol.% Anftifrogen N

Volumestroom min. warme zijde

m3/h

0,5

0,7

0,9

1,2

Volumestroom min. koude zijde

m3/h

1,4

1,9

2,2

3,1

Toelaatbare overdruk warme zijde en koude zijde

MPa

0,3

0,3

0,3

0,3

Beschikbaar extern drukverschil warme zijde 2)

hPa

520

460

380

230

Beschikbaar extern drukverschil koude zijde 2)

hPa

420

360

310

230

max. 3)

°C

–5 / 20, korte tijd (max. 30 min.) zijn brontemp. tot 40 °C toegest.

Inzetbereik temperaturen WNA min./WNA max. 3)

°C

15 / 60

Inzetbereik temperaturen WQA min./WQA
Elektrische gegevens
Zekering Net compressor

A

16 gl

16 gl

16 gl

16 gl

Net naverwarming (ingebouwd element)

A

16 gl

16 gl

16 gl

16 gl

Stuurkring

A

16 gl

16 gl

16 gl

16 gl

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

Isolatiesoort EN 60529 (DIN VDE 0470)
Spanning / frequentie compressor WPC 3-fase

V/Hz

3/PE~400/50

3/PE~400/50

3/PE~400/50

3/PE~400/50

Spanning / frequentie naverw. (ingebouwd element) WPC 3-fase

V/Hz

3/N/PE~400/50

3/N/PE~400/50

3/N/PE~400/50

3/N/PE~400/50

Spanning / frequentie stuurkring

V/Hz

1/N/PE~230/50

1/N/PE~230/50

1/N/PE~230/50

1/N/PE~230/50

Aanloopstroom

A

<30 (<58)

<30 (<58)

<30

<30

Opgen. elektr. vermogen 4) compr. + warmtebronpomp min / max.

kW

2,0 / 2,9

2,3 / 3,7

2,9 / 4,5

3,5 / 5,9

Corrosiebescherming behuizing

Verzinkt

Voldoet aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

DIN EN 60335, DIN 8975, EMC-richtlijn 89/336/EWG, laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG

Geluidsvermogen volgens EN 255

dB(A)

43

44

48

50

Geluidsdruk (1 m afstand)

dB(A)

35

36

40

42

1)
2)

B0/W35 = brine-intredetemperatuur 0 °C,
verwarmingsaanvoertemperatuur 35 °C
Bij B0/W35

3)
4)

WQA
= warmtebroninstallatie (koude zijde)
WNA
= verwarmingsinstallatie (warme zijde)
Bij min. / max. B5/W35 / B20/W60
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Voor elke toepassing de juiste acc
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In twee delen te transporteren
De combiwarmtepompen

Stiebel Eltron heeft dit op

WPC-C worden „ready to

een slimme manier mogelijk

install“ aangeleverd. Op het

gemaakt. Deze handelingen

werk dienen de bron, tapwa-

dienen echter wel door de

ter en centrale verwarming

erkende vakinstallateur te

aangesloten te worden,

worden uitgevoerd.

tevens moet de elektrische
aansluiting gerealiseerd te
worden. Een smalle doorgang, bijvoorbeeld een trapgat of in verband met service
aan de warmtepompcombi,
kan het nodig maken de
warmtepomp in tweeën te
delen.

Altijd een oplossing bij de hand.
Dankzij de nieuwe convec-

dien de filters zorgen voor

toren ACTH is het mogelijk

een reiniging van de lucht.

elke ruimte te verwarmen

Met de ruimtethermostaat

en te koelen m.b.v. de warm-

kunnen de gewenste tem-

tepomp. De convectoren

peraturen ingesteld worden.

kunnen als hoofd- of bijver-

Het koelvermogen varieert

warming toegepast worden.

tussen 1,1 en 5,1 kW terwijl

De design behuizing kan als

het verwarmingsvermogen

wandmontage en vrijstaand

van 1,7 tot 8 kW varieert

geplaatst worden. De inge-

e.e.a. afhankelijk van type

bouwde ventilator zorgt voor

convector en temperaturen.

een gelijkmatige verdeling

Optioneel is er een afstands-

van de temperatuur over

bediening leverbaar voor

de ruimte, waarbij boven-

deze convectoren.

Ruimtethermostaat FE 7, t.b.v. WPC

Ruimtethermostaat FEK, t.b.v. WPC-C

Met de thermostaat FE 7

De thermostaat meet zowel

heeft u uw warmtepomp

de kamertemperatuur als

perfect onder controle. De

de luchtvochtigheid. Aa n

gevoelige ruimtethermostaat

de hand van deze gegevens

houdt de door u ingestelde

wordt de verwarming of

temperatuur nauwkeurig aan.

koeling aangepast. Hierdoor
wordt condensvorming bij
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koelbedrijf vermeden.

essoires
DFÜ-controller DCo actief en DCo
Met de DFÜ -controller

stellen en storingen ver-

DCo bent u steeds in goede

helpen, als iets niet in orde

handen, omdat deze via een

mocht zijn. De data-interface

standaard modem recht-

is in de WPMi geïntegreerd.

streeks met uw servicedienst

Met de DCo actief kan in

in verbinding staat. Zo kan

geval van een storing ook

de vakman op afstand para-

een bericht via internet of

meters instellen, diagnoses

SMS worden verzonden.

Comfort Soft
Het serviceprogramma

Het programma ondersteunt

Comfort Soft registreert en

ook de DFÜ-controller,

bewaart alle gegevens, die

waarmee een op afstand

voor de servicedienst van

bestuurde service geboden

belang kunnen zijn. De vak-

wordt.

man kan daarmee meteen
alle instellingen en eventuele
storingen onderkennen.

Ventilatiebox LWM
Volgens het bouwbesluit

De “luchtenergie”wordt via

U voldoet dus op deze

dient een woning voldoen-

een ingebouwde warmtewis-

manier aan de ventilatie eis

de te worden geventileerd.

selaar overgedragen aan de

en boekt tevens winst op

Door het plaatsen van de

bronvloeistof. De hierdoor

uw stookkosten.

ventilatiebox LWM, bestaat

verhoogde brontemperatuur

de mogelijkheid om de

zorgt voor een hoger ren-

energie uit de ventilatielucht

dement van de WPC warm-

terug te winnen.

tepomp.

Type

LWM 250

Bestel nummer:

18 99 99

Spanning / frequentie besturing

1 / N / PE ~ 230 V / 50 Hz

Max. opgenomen vermogen
Ventilatie capaciteit

A 0,53

Stand 1 / 2 / 3 m³/h

Beschermklasse
Afmetingen

50-120 / 140-210 / 230-300
IP 40

HxBxD

Gewicht

mm 360 x 600 x 420
kg 31

Lucht aansluitingen

DN Ø 160 (2 Stk.)

Bron aanvoer en retour aansluitingen

mm

Klasse ﬁlter

28 (plug verbinding)
G2

Speciale accessoires
Filter matten set voor LWM 250; 10 stuks

Bestel nr.: 22 03 43

Condenswaterpomp PK 9

Bestel nr.: 18 21 38
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Ingebruikname warmtepompen
Specialisten van

aansluiting op het

STIEBEL ELTRON kunnen

STIEBEL ELTRON regel-

op verzoek de geïnstalleerde

systeem alsmede geluids-

warmtepomp(en) in gebruik

productie en algemene

nemen. De installatie wordt

prestaties van de warmte-

gecontroleerd op bron,

pomp-installatie.

hydraulische aansluiting,
elektrische verbindingen en

Cursus warmtepompen
Op vastgestelde tijden or-

o Bronnen

ganiseert STIEBEL ELTRON

o Verticale sondes en

in's-Hertogenbosch een

horizontale collectoren

warmtepomp dagcursus. In

o Bepaling capaciteit

deze cursus komen de vol-

o Afgiftesystemen

gende onderwerpen aan bod:

o Invloed op de EPN

o Werking van de verschillen-

o Subsidies en fiscale

de soorten warmtepompen

voordelen.

www.stiebel-eltron.nl
STIEBEL ELTRON NEDERLAND BV
Daviottenweg 36
5222 BH's-Hertogenbosch
Postbus 2020
5222 BH's-Hertogenbosch
Telefoon
0 73 / 623 00 00
Fax
0 73 / 623 11 41
www.stiebel-eltron.nl
E-Mail: info@stiebel-eltron.nl

STIEBEL ELTRON is represented in
over 30 countries worldwide.
Stiebel Eltron have a policy of continuous improvement; we therefore reserve the right to alter specifications and prices without notice. The information contained in this brochure is correct at the time of going to press,
but you are advised to consult your dealer or the company before purchasing. Although every care has been taken in the reproduction of product finishes in this brochure, the photographs should only be taken as a guide.

