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Již od základu přirozené
a k životnímu prostředí šetrné 
Vytápějte, chlaďte a ohřívejte vodu s geotermální energií

Obnovitelné energie
Tepelná čerpadla země-voda
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Naše půda má co nabídnout: Mrkev, ředkvičky, bazalku, 

pažitku, papriku a mnoho dalších pochutin. Dokonce 

se o nás postará i v zimě, když naše tepelné čerpadlo 

využívá energii z půdy, aby nás dobře zahřálo.

Technologie pro vaše pohodlí



Přepněte 
na zelenou

Kartu budoucnosti si můžete otočit sami
Již 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 v budoucnu nakládat s elek-

trickou 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 byste 
rádi našli zdroj energie, který bude jistotou 
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 země-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



I když venku panuje krutá zima, země je uvnitř konstantně 

teplá. Právě toho můžete využít s tepelným čerpadlem země-

voda, které s pomocí tekuté nemrznoucí směsi přivádí 

teplo z půdy a mění ho v energii pro vytápění a ohřev vody.

U tepelných čerpadel se poměr tepelného výkonu k požadované elektrické 

energii měří pomocí topného faktoru „Coefficient of Performance“ 

(COP). Vaše tepelné čerpadlo země-voda od společnosti STIEBEL ELTRON 

dosahuje až hodnoty 5 topného faktoru (COP). Jinými slovy lze říct, že 

i při teplotách pod nulou získáte pětkrát více tepla, než kolik elektřiny 

bylo odebráno z elektrické sítě. Vzhledem k tomu, že se geotermální 

sonda zapouští 40 až 100 metrů do země, není zapotřebí tolik místa.

Zjistěte, jak je to s vaší 
energetickou účinností

Nekomfortní

Nekomfortní

Komfortní teplota 
v místnosti

Požadovaná hodnota

Technologie invertoru ve srovnání s konvenčními tepelnými čerpadly

Invertor Konvenční tepelná čerpadla (On/Off zařízení)

Invertorová technologie – vyvážené bydlení 
Běžná tepelná čerpadla pracují na plný vý-
kon nebo jsou vypnutá. U našich tepelných 
čerpadel s invertorovou technologií je tomu 
jinak, protože pracují s takovým výkonem, 
jaký je potřeba pro dosažení požadované te-
ploty v místnostech. Takový provoz je ener-
geticky účinnější a v přechodných ob-
dobích i výrazně tišší. Je to proto, že ven-
tilátory a kompresory pracují s průměrně 
nižším výkonem, a jsou proto mnohem tišší.

Zelená technologie s přesvědčujícími 
vlastnostmi
 › Výkon se neustále přizpůsobuje vašim 
požadavkům

 › Vyšší účinnost v rozsahu částečného 
zatížení

 › Velmi tichý provoz
 › Dlouholeté zkušenosti přetavené do 
špičkové technologie

 › Lepší topný výkon a efektivnější spotřeba 
energie
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V chladných měsících cirkuluje vaším topným systémem topná voda, 

kterou ohřívá tepelné čerpadlo. Naše tepelná čerpadla země-voda 

s funkcí chlazení dokážou topnou vodu i chladit. 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. 

Jak funguje pasivní chlazení
 › Vaše tepelné čerpadlo přenáší nízkou 
teplotu země do topného systému přes 
přídavný výměník tepla

 › Kompresor vašeho tepelného čerpadla 
se nezapne a tepelné čerpadlo zůstává 
„pasivní“

 › To znamená, že vaše pokoje jsou chlazeny 
s minimálními náklady

Jak funguje aktivní chlazení
 › Vaše tepelné čerpadlo přenáší chladicí 
výkon do topného systému

 › Kompresor vašeho tepelného čerpadla se 
zapne a tepelné čerpadlo je „aktivní“

 › Zařízení s aktivním chlazením vykazují 
vyšší chladicí výkon. K tomu jsou zapotřebí 
další komponenty

Zachovejte si 
chladnou hlavu i v létě



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

i  mezi vašimi čtyřmi stěnami. Abyste 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 jednoduchým spínacím povelem 
z kompatibilního střídače nebo z vhodného 
bateriového systému fotovoltaického systému. 
Tím splníte všechny požadavky na ukládání 
tepelné 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, akumu-
látory 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) EMI 1)

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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1) Informace o kompatibilitě a dostupnosti, které jsou specifické pro daný systém a zemi najdete na: www.stiebel-eltron.cz  
2) Pouze cool-varianta.
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Model HPG-I 04-15 S 
Premium

HPG-I 04-15 CS  
Premium

HPG-I 04-15 DS 
Premium

HPG-I 04-15 DSC
Premium

WPF
WPF cool

WPC
WPC cool

WPF M WPE-I 33-87 H 400 
Premium

WPF 20-27

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

Jedno a dvougenerační dům n n n n n n n

Bytový dům n n n n n n

Nebytová budova n n n

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

ISG možné | Možnost pro:
– vlastní spotřebu fotovoltaické energie1)

– mobilní ovládání
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Vytápění | Chlazení2) n | – n | n n | – n | n n | n2) n | n2) n | – n | – n | –

Integrovaný zásobník teplé vody n n n

Vnitřní instalace n n n n n n n n n

Venkovní instalace n

Kombinovatelné s jinými zdroji tepla n n  n n n

Třída produktu Premium Premium Premium Premium Plus Plus Trend Premium Plus

Tepelná čerpadla země-voda

Ať už stavíte nový dům nebo renovujete stávající, mezi našimi tepelnými 

čerpadly země-voda najdete vhodné řešení. Naše zařízení jsou výkonná 

a vysoce účinná, a tak jsou zajímavá jak pro rodinné a bytové domy, tak 

pro komerční budovy.

Pro každý plán  
to nejlepší řešení



1) Informace o kompatibilitě a dostupnosti, které jsou specifické pro daný systém a zemi najdete na: www.stiebel-eltron.cz  
2) Pouze cool-varianta.
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Model HPG-I 04-15 S 
Premium

HPG-I 04-15 CS  
Premium

HPG-I 04-15 DS 
Premium

HPG-I 04-15 DSC
Premium

WPF
WPF cool

WPC
WPC cool

WPF M WPE-I 33-87 H 400 
Premium

WPF 20-27

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

Jedno a dvougenerační dům n n n n n n n

Bytový dům n n n n n n

Nebytová budova n n n

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

ISG možné | Možnost pro:
– vlastní spotřebu fotovoltaické energie1)

– mobilní ovládání
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Vytápění | Chlazení2) n | – n | n n | – n | n n | n2) n | n2) n | – n | – n | –

Integrovaný zásobník teplé vody n n n

Vnitřní instalace n n n n n n n n n

Venkovní instalace n

Kombinovatelné s jinými zdroji tepla n n  n n n

Třída produktu Premium Premium Premium Premium Plus Plus Trend Premium Plus
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Zútulněte 
svůj domov
Invertorové tepelné čerpadlo země-voda  

HPG-I S | CS Premium

Tepelné čerpadlo země-voda přináší pohodlí 
do vašeho života. Jednotka s invertorovou 
technologií odebírá teplo ze země pro 
vytápění a  ohřev vody. Je u nás k dispozici 
také ve variantě, která v případě potřeby 
pasivně ochlazuje váš domov. Ať už v létě nebo 
v  zimě, tento technologický génius pozvedne 
váš komfort bydlení na novou úroveň díky 
konstantnímu tepelnému výkonu při možnosti 
dosažení vysokých teplot topné vody.

Nechte všestranného pomocníka  
pracovat za vás
S jednou z pěti výkonových variant budete 
dokonale vybaveni jak pro novostavbu, tak 
pro modernizaci. Invertorová technologie 
vám zaručí přesně takový topný výkon, 
jaký je potřebný. To snižuje spotřebu 
energie na minimum, šetří peníze 
a  zároveň optimalizuje vnitřní klima.

Co dělá tento produkt tak přesvědčivým
 › Vnitřně instalované tepelné čerpadlo pro 
vytápění, s možností chlazení

 › Optimální výkon a maximální účinnost díky 
invertorové technologii

 › Teploty výstupní vody až do 75 °C pro 
energeticky úsporný ohřev a velké množství 
smíšené vody

 › Orientace na budoucnost a chladivo šetrné 
k životnímu prostředí

 › Lze volitelně integrovat do domácí sítě 
a ovládat prostřednictvím chytrého telefonu

Modernizace ChlazeníNovostavba

 

Vnitřní 
instalace
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Kompletní řešení spojené 
se zemí. Pro vytápění 
a přípravu vody
Invertorové tepelné čerpadlo země-voda HPG-I DS | DCS Premium

S tímto tepelným čerpadlem spojíte komfort 
a funkčnost v jednom řešení. Vytápění 
a ohřev teplé vody jsou zajištěny energií ze 
země a navíc obsahuje i zásobník teplé vody. 
Invertorová technologie pracuje každoročně 
stejně efektivně, takže vám šetří energii 
a náklady na vytápění. Možnost pasivního 
chlazení představuje ekonomickou alternativu, 
která vám umožní užívat si dokonalý komfort 
bydlení i v horkých dnech.

Dělat něco dobrého pro životní prostředí
K dobré energetické bilanci vaší domácnosti 
přispívá i ekologicky šetrné a bezpečné chladivo. 
Kromě toho vás toto zařízení nechá v noci klidně 
spát díky své mimořádně nízké hlučnosti.

Co dělá tento produkt tak přesvědčivým
 › Tepelné čerpadlo pro vytápění a přípravu 
teplé vody, s možností chlazení

 › Kompaktní konstrukce šetří místo
 › Optimální výkon a maximální účinnost 
díky invertorové technologii

 › Prvotřídní komfort teplé vody a velké 
množství smíšené vody díky teplotě topné 
vody až 75 °C

 › Chladivo, které je šetrné k životnímu 
prostředí přispívá zdravé budoucnosti 

 › Lze volitelně integrovat do domácí sítě 
a ovládat prostřednictvím chytrého 
telefonu

Modernizace ChlazeníNovostavbaVnitřní 
instalace
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Spolehněte se  
na špičkovou energii
Tepelné čerpadlo země-voda WPF (cool)

Tento výkonný pomocník je mimořádně dobře 
vybavený: efektivně zásobuje váš domov teplem 
a teplou vodou. Je možné ho kombinovat 
s  jakýmkoliv zásobníkem teplé vody. A protože 
jsou všechny klíčové komponenty integrovány 
do zařízení, je jeho instalace velmi snadná.

Nechte vládnout ducha doby
Díky inovativnímu regulátoru tepelného 
čerpadla můžete kdykoli a podle svých 
představ nastavit komfortní klima v místnosti. 
Touchwheel (dotykové kolečko) se snadno 
čitelným displejem se ovládá jednoduše 
a intuitivně.

Užijte si léto i uvnitř
Na přání je toto tepelné čerpadlo k dispozici 
i  v cool-variantě s pasivním chlazením, přičemž 
k  chlazení pak v létě využívá geotermální 
sondu. Tím získáte ještě více komfortního 
prostoru pro vaše pohodlí.

Co dělá tento produkt tak přesvědčivým
 › Vnitřně instalované tepelné čerpadlo 
k vytápění a chlazení (s cool-variantou)

 › Vhodné i pro větší domy
 › Prvotřídní komfort teplé vody díky 
teplotám topné vody až 65 °C

 › Nízké náklady na energii díky prvotřídní 
účinnosti

 › Vynikající topný faktor díky optimálně 
sladěným komponentům s vysoce kvalitní 
technologií

WPF

Modernizace ChlazeníNovostavbaVnitřní 
instalace



Zažijte největší výkon  
na nejmenším prostoru
Tepelné čerpadlo země-voda WPC (cool)

S tímto multitalentem se můžete opravdu 
rozjet, pokud jde o efektivitu. Toto tepelné 
čerpadlo poskytuje topný faktor (hodnota 
COP) až 5,0. Je navrženo tak, aby bylo co 
nejkompaktnější, a má zabudované všechny 
důležité komponenty, například zásobník teplé 
vody na 200 litrů. S tímto tepelným čerpadlem 
šetříte místo i peníze.

Využití designu jako funkce
Ovládání regulátoru tepelného čerpadla 
s podsvíceným displejem a ovládacím prvkem 
Touchwheel je pohodlné a intuitivní. Tento 
prvek vhodně zapadá do ovládacího panelu 
a má nadčasově jednoduchý design.

Využívejte možnost chlazení
Varianta cool tepelného čerpadla je výjimečná 
z hlediska účinnosti, neboť vám umožní 
využívat konstantní teploty půdy k příjemnému 
ochlazení vnitřního prostoru v létě.

Co dělá tento produkt tak přesvědčivým
 › Vnitřně instalované tepelné čerpadlo pro 
vytápění, přípravu teplé vody a chlazení

 › Kompaktní řešení s integrovanými 
klíčovými komponenty šetří místo

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

 › Nízké náklady na energii díky příkladné 
účinnosti

 › Vynikající topný faktor díky optimálně 
sladěným komponentům s vysoce kvalitní 
technologií

WPC

Modernizace ChlazeníNovostavbaVnitřní 
instalace
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Řešení přizpůsobte  
svým požadavkům

Toto univerzální provedení roste s vašimi 
požadavky. Je dostatečně malé na to, aby vám 
věrně sloužilo v rodinném domě. Je dostatečně 
výkonné, aby vám poskytlo koncentrovaný 
topný výkon i v budovách s  vysokými 
energetickými nároky.

Řešení pro složitější soustavy
Pokud hledáte praktické řešení pro komfortní 
rodinný dům nebo komerční budovu, 
doporučujeme sestavu dvou nebo více WPF 
v kaskádovém zapojení, doplněnými všemi 
potřebnými komponenty pro ty nejnáročnější 
aplikace. 

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

 › Má tři velikosti výkonu a je vhodné 
zejména pro kaskádové zapojení nebo 
složitější aplikace

 › Teplota topné vody do 60 °C vhodná pro 
klasické radiátory

 › Příjemně tichý provoz

Tepelné čerpadlo země-voda WPF M

WPF 13 M

ModernizaceNovostavbaVnitřní 
instalace



Spolehněte se na naše řešení 
pro velké objekty
Invertorové tepelné čerpadlo země-voda WPE-I H 400 Premium

Toto prémiové tepelné čerpadlo odpovídá 
kvalitě svého jména a vyjde vám vstříc v celém 
domě. Díky kaskádovému zapojení zásobuje 
bytové domy i komerční objekty velkým 
množstvím tepla a teplé vody. Invertorová 
technologie vám umožňuje používat zařízení 
mimořádně všestranně a pohodlně jej ovládat 
prostřednictvím chytrého telefonu.

Očekávejte diskrétnost a získáte ji
Toto víceúčelové zařízení je svou konstrukcí 
tak odolné, aby vám mohlo sloužit po dlouhá 
léta a zároveň zůstalo v tichosti v pozadí. 
Zařízení ovládáte snadno a neomylně pomocí 
praktického barevného dotykového displeje.

Co dělá tento produkt tak přesvědčivým
 › Vnitřně instalované tepelné čerpadlo pro 
vytápění a přípravu teplé vody

 › Vhodné pro kaskádové zapojení v případě 
vysokých požadavků na výkon

 › Optimální výkon a maximální účinnost 
díky invertorové technologii

 › Vysoký komfort teplé vody díky vysoké 
teplotě topné vody až 65 °C

 › Nízké náklady na energii díky prvotřídní 
účinnosti

 › Obzvláště tichý provoz
 › Lze volitelně integrovat do domácí sítě 
a ovládat prostřednictvím chytrého 
telefonu

WPE-I 33 H 400 Premium

ModernizaceNovostavbaVnitřní 
instalace

16 | 17





Myslete ve velkém  
a stavte kompaktně

Toto kompaktní tepelné čerpadlo splní vaše 
požadavky na vytápění ve větších obytných, 
komerčních a průmyslových budovách. 
Díky tomu, že jej lze instalovat v  interiéru 
i exteriéru, nabízí velkou flexibilitu. 
A  pokud postavíte dvě jednotky na sebe, 
budete potřebovat ještě méně místa. 

Šikovná kombinace
V kombinaci s vhodným zařízením lze 
tepelné čerpadlo použít k přípravě 
teplé vody. Vysoká teplota topné vody 
zajišťuje vysoký komfort teplé vody.

Co dělá tento produkt tak přesvědčivým
 › Vnitřně nebo venkovně instalované 
tepelné čerpadlo pro vytápění

 › Více vnitřního prostoru díky venkovní 
instalaci

 › Vhodné pro kaskádové zapojení v případě 
vysokých požadavků na výkon

 › Vhodné pro větší obytné komplexy, 
komerční a průmyslové budovy

 › Úspora prostoru díky možnosti instalace 
jednotek na sebe

 › Vysoký komfort teplé vody díky vysoké 
teplotě topné vody až 60 °C

 › Příjemně tichý provoz
 › Webové ovládání přes počítač pomocí 
Internet-Service-Gateway (volitelně) 

Tepelné čerpadlo země-voda WPF 

ModernizaceNovostavbaVenkovní 
instalace

Vnitřní 
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

Rozšířený regulátor WPE pro WPM
 › Ovládání dalších funkcí
 › S univerzálně použitelným diferenciálním 
regulátorem

 › Možnost napojení ke krbu

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 App2)

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

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

Chytrá obsluha1)

1) Pro plnohodnotné fungování jsou nutné další komponenty.
2) Předpokladem pro používání je Internet-Service-Gateway ISG. Informace o kompatibilitě a dostupnosti naleznete na: www.stiebel-eltron.cz.

Splňte si svá 
osobní přání



Model 
 

  
 

HPG-I 04  
S  
Premium

HPG-I 06  
S  
Premium

HPG-I 08  
S  
Premium

HPG-I 12  
S  
Premium

HPG-I 15  
S  
Premium

HPG-I 04  
CS  
Premium

HPG-I 06  
CS  
Premium

HPG-I 08  
CS  
Premium

HPG-I 12  
CS  
Premium

HPG-I 15  
CS  
Premium

Číslo produktu  202617 238618 238619 238620 238621 202627 202628 202629 202630 202631
Třída energetické účinnosti,  
Průměrné klima, W55/W35  

A+++/
A+++

A+++/
A+++

A+++/
A+++

A+++/
A+++

A+++/
A+++

A+++/
A+++

A+++/
A+++

A+++/
A+++

A+++/
A+++

A+++/
A+++

Topný výkon při B0/W35 (min/max) kW 1,0–4,2 1,0–6,6 1,0–7,6 2,1–12,7 2,1–14,8 1,0–4,2 1,0–6,6 1,0–7,6 2,1–12,7 2,1–14,8
Topný výkon při B0/W35 (EN 14511) kW 1,96 2,37 2,78 4,19 5,18 1,96 2,37 2,78 4,19 5,18
Topný faktor při B0/W35 (EN 14511)  4,6 4,6 4,67 5,01 4,86 4,6 4,6 4,67 5,01 4,86
SCOP – sezónní topný faktor (EN 14825)  5,07 5,2 5,12 5,59 5,44 5,07 5,2 5,12 5,59 5,44
Chladicí výkon B15/W23 kW      2,5 3 4 6 8
Hladina akustického výkonu (EN 12102) dB(A) 38–40 38–43 38–45 39–46 39–47 38–40 38–43 38–45 39–46 39–47
Max. výstupní teplota °C 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Výška/ 
Šířka/ 
Hloubka

mm 
 

1369/ 
598/ 
658

1369/ 
598/ 
658

1369/ 
598/ 
658

1369/ 
598/ 
658

1369/ 
598/ 
658

1369/ 
598/ 
658

1369/ 
598/ 
658

1369/ 
598/ 
658

1369/ 
598/ 
658

1369/ 
598/ 
658

Hmotnost kg 180 180 180 190 190 180 180 180 190 190
Produktová třída Premium/Plus/Trend  n/–/– n/–/– n/–/– n/–/– n/–/– n/–/– n/–/– n/–/– n/–/– n/–/–

Model 
 

  
 

HPG-I  
04 DS  
Premium

HPG-I  
06 DS  
Premium

HPG-I  
08 DS  
Premium

HPG-I  
12 DS  
Premium

HPG-I  
15 DS  
Premium

HPG-I  
04 DCS  
Premium

HPG-I  
06 DCS  
Premium

HPG-I  
08 DCS  
Premium

HPG-I  
12 DCS  
Premium

HPG-I  
15 DCS  
Premium

Číslo produktu  202622 202623 202624 202625 202626 202632 202633 202634 202635 202636
Třída energetické účinnosti,  
Průměrné klima, W55/W35  

A+++/
A+++

A+++/
A+++

A+++/
A+++

A+++/
A+++

A+++/
A+++

A+++/
A+++

A+++/
A+++

A+++/
A+++

A+++/
A+++

A+++/
A+++

Energetická účinnost přípravy teplé vody 
u zátěžového profilu  

A A A A A A A A A A 

Topný výkon při B0/W35 (min/max) kW 1,0–4,2 1,0–6,6 1,0–7,6 2,1–12,7 2,1–14,8 1,0–4,2 1,0–6,6 1,0–7,6 2,1–12,7 2,1–14,8
Topný výkon při B0/W35 (EN 14511) kW 1,96 2,37 2,78 4,19 5,18 1,96 2,37 2,78 4,19 5,18
Topný faktor při B0/W35 (EN 14511)  4,6 4,6 4,67 5,01 4,86 4,6 4,6 4,67 5,01 4,86
SCOP – sezónní topný faktor (EN 14825)  5,07 5,2 5,12 5,59 5,44 5,07 5,2 5,12 5,59 5,44
Chladicí výkon B15/W23 kW      2,5 3 4 6 8
Hladina akustického výkonu (EN 12102) dB(A) 43–46 43–48 43–48 43–49 43–49 43–46 43–48 43–48 43–49 43–49
Max. výstupní teplota topné vody °C 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Výška/ 
Šířka/ 
Hloubka mm

1940/ 
600/ 
703

1940/ 
600/ 
703

1940/ 
600/ 
703

1940/ 
600/ 
703

1940/ 
600/ 
703

1940/ 
600/ 
703

1940/ 
600/ 
703

1940/ 
600/ 
703

1940/ 
600/ 
703

1940/ 
600/ 
703

Hmotnost kg 265 265 265 275 275 265 265 265 275 275
Jmenovitý objem zásobníku teplé vody l 175 175 175 162 162 175 175 175 162 162
Produktová třída Premium/Plus/Trend  n/–/– n/–/– n/–/– n/–/– n/–/– n/–/– n/–/– n/–/– n/–/– n/–/–

Model   WPF  
04

WPF  
05

WPF  
07

WPF  
10

WPF  
13

WPF  
16

WPF 0 
4 cool

WPF  
05 cool

WPF  
07 cool

WPF  
10 cool

WPF  
13 cool

WPF  
16 cool

Číslo produktu  232909 232910 232911 232912 232913 232914 232915 232916 232917 232918 232919 232920
Třída energetické účinnosti, 
Průměrné klima, W55/W35  

A++/
A++

A++/
A++

A++/
A++

A++/
A++

A++/
A++

A++/
A++

A++/
A++

A++/
A++

A++/
A++

A++/
A++

A++/
A++

A++/
A++

Topný výkon při B0/W35 (EN 14511) kW 4,77 5,82 7,50 10,31 13,21 17,02 4,77 5,82 7,50 10,31 13,21 17,02
Topný faktor při B0/W35 (EN 14511)  4,5 4,8 4,84 5,02 4,82 4,54 4,5 4,8 4,84 5,02 4,82 4,54
SCOP – sezónní topný faktor (EN 14825)  4,925 5,325 5,325 5,6 5,275 4,925 4,925 5,325 5,325 5,6 5,275 4,925
Chladicí výkon B15/W23 kW       3 3,8 5,2 6 8,5 11
Hladina akustického výkonu (EN 12102) dB(A) 43 43 47 48 49 53 43 43 47 48 49 53
Hladina akustického tlaku v 1 m odstupu dB(A) 32 32 33 37 39 42 32 32 33 33 39 42
Max. výstupní teplota topné vody °C 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Výška/ 
Šířka/ 
Hloubka

mm 
 

1319/ 
598/ 
658

1319/ 
598/ 
658

1319/ 
598/ 
658

1319 
/598/ 
658

1319/ 
598/ 
658

1319/ 
598/ 
658

1319/ 
598/ 
658

1319/ 
598/ 
658

1319/ 
598/ 
658

1319/ 
598/ 
658

1319/ 
598/ 
658

1319/ 
598/ 
658

Hmotnost kg 150 152 157 169 171 181 158 160 165 177 182 192
Produktová třída Premium/Plus/Trend  –/n/– –/n/– –/n/– –/n/– –/n/– –/n/– –/n/– –/n/– –/n/– –/n/– –/n/– –/n/–

Technické parametry tepelných čerpadel země-voda
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Model   WPC  
04

WPC  
05

WPC 
 07

WPC 
10

WPC  
13

WPC  
04 cool

WPC  
05 cool

WPC  
07 cool

WPC  
10 cool

WPC  
13 cool

Číslo produktu  232926 232927 232928 232929 232930 232931 232932 232933 232934 232935
Třída energetické účinnosti, 
Průměrné klima, W55/W35  

A++/ 
A++

A++ 
/A++

A++/ 
A++

A++/ 
A++

A++/ 
A++

A++/ 
A++

A++/ 
A++

A++/ 
A++

A++/ 
A++

A++/ 
A++

Třída energetické účinnosti přípravy 
teplé vody zátěžového profilu XL  

A A A A A A A A A A 

Topný výkon při B0/W35 (EN 14511) kW 4,77 5,82 7,50 10,31 13,21 4,77 5,82 7,50 10,31 13,21
Topný faktor při B0/W35 (EN 14511)  4,5 4,8 4,84 5,02 4,82 4,5 4,8 4,84 5,02 4,82
SCOP – sezónní topný faktor(EN 14825)  4,93 5,33 5,33 5,40 5,28 4,93 5,33 5,33 5,40 5,28
Chladicí výkon při B15/W23 kW      3 3,8 5,2 6 8,5
Hladina akustického výkonu (EN 12102) dB(A) 43 45 48 49 50 43 45 48 49 50
Hladina akustického tlaku v 1 m odstupu dB(A) 32 32 33 37 39 32 32 33 37 39
Max. výstupní teplota topné vody °C 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Výška/ 
Šířka/ 
Hloubka

mm 
 

1917/ 
600/ 
703

1917/ 
600/ 
703

1917/ 
600/ 
703

1917/ 
600/ 
703

1917/ 
600/ 
703

1917/ 
600/ 
703

1917/ 
600/ 
703

1917/ 
600/ 
703

1917/ 
600/ 
703

1917/ 
600/ 
703

Hmotnost kg 243 246 259 277 283 248 251 264 283 288
Jmenovitý objem zásobníku teplé vody l 175 175 175 162 162 175 175 175 162 162
Produktová třída Premium/Plus/Trend  –/n/– –/n/– –/n/– –/n/– –/n/– –/n/– –/n/– –/n/– –/n/– –/n/–

Model  WPF 10 M WPF 13 M WPF 16 M
Číslo produktu  185349 182135 220894
Třída energetické účinnosti,  
Průměrné klima, W55/W35  

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

Topný výkon při B0/W35 (EN 14511) kW 10,02 12,98 16,99
Topný faktor při B0/W35 (EN 14511)  4,49 4,57 4,35
SCOP – sezónní topný faktor (EN 14825)  5,13 5,08 4,88
Hladina akustického výkonu (EN 12102) dB(A) 51 51 51
Hladina akustického tlaku v 1 m dB(A) 40 40 45
Max. výstupní teplota topné vody °C 60 60 60
Výška/Šířka/Hloubka mm 960/510/680 960/510/680 960/510/680
Hmotnost kg 112 120 125
Produktová třída Premium/Plus/Trend  –/–/n –/–/n –/–/n

Model  WPE-I 33 H 400 Premium WPE-I 44 H 400 Premium WPE-I 59 H 400 Premium WPE-I 87 H 400 Premium
Číslo produktu  201412 201413 201414 201415
Třída energetické účinnosti, 
průměrné klima, W55/W35

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

Topný výkon při B0/W35 kW 10–33 11–44 14–59 21–87
Topný výkon při B0/W35  
(EN 14511) kW 20,18 26,71 35,60 52,00
Topný faktor při B0/W35 (EN 14511)  4,73 4,6 4,5 4,71
SCOP – sezónní topný faktor (EN 14825)  5,55 5,65 5,19 5,17
Hladina akustického výkonu (EN 12102) dB(A) 41–56 41–56 46–61 46–63
Max. výstupní teplota topné vody °C 65 65 65 65
Výška/Šířka/Hloubka mm 1723/692/803 1723/692/803 1742/900/848 1742/900/848
Hmotnost kg 300 300 430 550
Produktová třída Premium/Plus/Trend  n/–/– n/–/– n/–/– n/–/–

Technické parametry tepelných čerpadel země-voda



Model  WPF 35 WPF 40 WPF 52 WPF 66
Číslo produktu  233005 233006 233007 233008
Třída energetické účinnosti,  
průměrné klima, W55/W35  

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

Topný výkon při B0/W35 (EN 14511) kW 38,04 43,1 55,83 67,10
Topný faktor při B0/W35 (EN 14511)  4,78 4,67 4,81 4,56
SCOP – sezónní topný faktor (EN 14825)  5,2 5,05 4,2 4,95
Hladina akustického výkonu (EN 12102) dB(A) 55 58 68 59
Hladina akustického tlaku v 1 m dB(A) 43 44 44
Max. výstupní teplota topné vody °C 60 60 60 60
Výška/Šířka/Hloubka mm 1154/1242/860 1154/1242/860 1154/1242/860 1154/1242/860
Hmotnost kg 391 415 539 655
Produktová třída Premium/Plus/Trend  –/n/– –/n/– –/n/– –/n/–

Technické parametry tepelných čerpadel země-voda
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