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יעילות גבוהה
ואנרגיה מתחדשת



יעלות גבוהה ואנרגיה מתחדשת

המעבר לשימוש באנרגיה מתחדשת כתחליף לשימוש בדלקים מהווה אתגר הנדסי הדורש פתרונות 
בעלי מורכבות טכנולוגית.

באמצעות שיתוף פעולה עם חברות מובילות בעולם אנו מציעים פתרונות "ירוקים" יותר ביעילות גבוהה 
מבוססים בין היתר על מגוון מקורות אנרגיה מתחדשים:

אוויר – משאבות חום אוויר/מים	 

מים - משאבות חום מים/מים וניצול אנרגיה שיורית	 

שמש - מערכות סולאריות סלקטביות	 

אדמה – משאבות חום גאוטרמיות לחימום וקירור	 

המאפיין את מגוון הפתרונות והמוצרים המשלמים שלנו היא יעילות גבוה ועמידות לאורך שנים  	 
כך שהחזר ההשקעה הינו מובטח.  

השירות אותו אנו מציעים כולל:

אפיון 	 

תיכנון	 

התקנה 	 

אחריות ותחזוקה 	 

אנחנו דואגים לעמוד תמיד בחזית הטכנולוגית ולהציע את הפתרונות המתקדמים 
והאיכותיים ביותר.



תוכן עניינים

7 מחממי מים

19 משאבות חום - מים חמים לצריכה

29 משאבות חום אוויר • מים

43 אגירת אנרגיה

61 מערכות איוורור מרכזיות

67 מודולים משולבים לייצור מים חמים וחימום

73 משאבות חום לחימום הבריכה

81 טיפול במים
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מחממי מים

 החיים שלנו ואיתם השימוש באנרגיה משתנים מיום ליום.
הצורך לנהל את מקורות האנרגיה בצורה יעילה ולפתח 
מוצרים הפועלים ביעילות גבוהה הולך וגובר בכל העולם.

השימוש באנרגיה מתחדשת כמקור אנרגיה עיקרי הינו 
עובדה במדינות רבות. הפתרונות שלנו מבוססים על אנרגיה 
מתחדשת בשילוב טכנולוגיה מתקדמת תוך ראייה עתידית 
כי חשמל הוא מקור האנרגיה של העתיד. להבדיל מדלקים 
מוצקים או גז השימוש בחשמל כמקור אנרגיה משמר את 

הסביבה שלנו ומונע זיהום אוויר.

תקנות הבנייה החדשות מקדמות את מדינת ישראל לעתיד 
ירוק יותר ודורשות פתרונות יעילים אשר מבוססים על 

אנרגיה מתחדשת.
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חימום מים מיידי בדיוק בטמפרטורה הרצויה.
מחממי המים של STIEBEL ELTRON הכוללים מנגנון חימום Bare Wire מתקדם:

 המים זורמים ישירות סביב חוטי הלהט החשופים ומחממים את המים באופן מיידי 
בנצילות מקסמילית. שיטה זו מאפשרת חיי מוצר ארוכים וחיסכון עלויות תפעול 

משמעותי בהשוואה לגופי חימום סטנדרטים גם בתנאים בהם המים קשים.

טכנולוגיות בקרה שונות מאפשרות שליטה בטמפרטורת המים:

Premium
מים חמים בטמפרטורה קבועה 

 בדיוק של חצי מעלה 
ביעילות גבוהה.

מחממים רק 
את כמות המים 

שצריכים. 

PLUS
מים חמים בטמפרטורה קבועה 

 בדיוק של מעלה 
ביעילות גבוהה.

TREND
מים חמים ביעילות טובה, 
שליטה באמצעות הברז.

ם
מי

מי 
מ

ח
מ
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אספקת מים 
חמים למספר 

נקודות

מחמם מים מיידי מדגם DHE סדרת פרמיום מבוסס מנגנון חימום 
Bare Wire להעברת אנרגיה ביעילות מקסימלית.

אלקטרונית  בקרה  נקודות,  למספר  רציפה  חמים  מים  אספקת 
.i4 בטכנולוגיה

מערכת PROFI-RAPID להתקנה עם תשתית סמויה או גלויה.

18/21/2427דגם

KW 2427הספק מקסימלי

A 3240חיבור חשמל תלת פאזי

התאמה למים קשים

הספק משתנההספק משתנהמערכת בקרה

AAיעילות אנרגטית

20-6020-60טווח טמפרטורה

BAR 1010לחץ עבודה מקסימלי

2.52.5ספיקה מינימלית להפעלה ליטר/דקה

 43°C הגבלת טמפרטורה

אופציה לשילוב מערכת סולארית

466/225/116466/225/116עומק/רוחב/גובה

DHE מחמם מים מיידי
 Premium סדרת
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מחמם מים מיידי מדגם DEL סדרת Plus מבוסס מנגנון חימום 
Bare Wire להעברת אנרגיה ביעילות מקסימלית.

אספקת מים חמים רציפה למספר נקודות, בקרה אלקטרונית 
.i3 בטכנולוגיה

מערכת PROFI-RAPID להתקנה עם תשתית סמויה או גלויה.

18/21/2427דגם

KW 2427הספק מקסימלי

A 3240חיבור חשמל תלת פאזי

התאמה למים קשים

הספק משתנההספק משתנהמערכת בקרה

AAיעילות אנרגטית

20-6020-60טווח טמפרטורה

BAR 1010לחץ עבודה מקסימלי

2.52.5ספיקה מינימלית להפעלה ליטר/דקה

 43°C הגבלת טמפרטורה

אופציה לשילוב מערכת סולארית

466/225/116466/225/116עומק/רוחב/גובה

DEL מחמם מים מיידי
 Plus סדרת

.Trend סדרת ,DHB מחמם מים מיידי מדגם
ביעילות  להעברת אנרגיה   Bare Wire מבוסס מנגנון חימום 

מקסימלית.
אספקת מים חמים רציפה למספר נקודות, בקרה אלקטרונית 

.i3 בטכנולוגיה
מערכת PROFI-RAPID להתקנה עם תשתית סמויה או גלויה.

11/131818/21/2427

13182427

20253240

הספק משתנההספק משתנההספק משתנההספק משתנה

AAAA

30-6030-6020-6020-60

10101010

2.52.52.52.5

466/225/116466/225/116466/225/116466/225/116

DHB מחמם מים מיידי
 Trend סדרת
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אספקת 
מים חמים 

לנקודת כיור 
בודדת 

 Bare Wire מחמם מים מיידי קומפקטי במיוחד מבוסס מנגנון חימום 
להעברת אנרגיה ביעילות מקסימלית.

גבוהה  בספיקה  ברז  מותקן  בהם  לכיורים  חמים  מים  לאספקת  מיועד 
כדוגמת חדרי שטיפת כלים, מטבחונים, חדרי כביסה וכו׳.

מיתר את הצורך בהתקנת דודים וקווי אספקה ארוכים הגורמים להפסדים 
רבים.

מידות מחמם המים מאפשרות התקנה בארון מתחת לכיור ומאפשרות 
.i3 שימוש בתכונות טכנולוגיה

11/135דגם

KW 13הספק מקסימלי

A 20חיבור חשמל תלת פאזי

התאמה למים קשים

הספק משתנהמערכת בקרה

Aיעילות אנרגטית

20-60טווח טמפרטורה

BAR 10לחץ עבודה מקסימלי

2.5ספיקה מינימלית להפעלה ליטר/דקה

 43°C הגבלת טמפרטורה

אופציה לשילוב מערכת סולארית

293/188/99עומק/רוחב/גובה

מחמם מים קומפקט
DCE Plus

ם
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מחמם מים 
מיני

מחמם מים מיידי לשטיפת ידיים המותקן מתחת לכיור.
מיתר את הצורך בהתקנת דודים וקווי מים ארוכים.

מנגנון הפעלה הידראולי המעלה את הטמפרטורה בהפרש 
.25°C קבוע של

עם פתיחת הברז המים החמים זמינים לשימוש.
מבנה קומפקטי בהזנה חד פאזית.

 מחמם מים מיידי
EIL 4 Plus מיני

DHM 4דגם

KW 4הספק מקסימלי

A 20חיבור חשמל תלת פאזי

התאמה למים קשים

בקרה הידראוליתמערכת בקרה

Aיעילות אנרגטית

הפרש טמפ' 25טווח טמפרטורה

BAR 10לחץ עבודה מקסימלי

2ספיקה מינימלית להפעלה ליטר/דקה

 43°C הגבלת טמפרטורה

—אופציה לשילוב מערכת סולארית

143/190/82עומק/רוחב/גובה

A+

A
B
C
D
E
F

2017 812/2013

EIL 4 Plus

15 dB

478
kWh/annum

XXS

A
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 משאבות חום 
מים חמים לצריכה

אנרגיה חלופית – מקור האנרגיה של העתיד

אנרגיה ממקורות מתחדשים תהיה בעתיד הטכנולוגיה העיקרית. זאת, בזכות העובדה 
שיותר ויותר מאיתנו מכירים ביתרונות האנרגיה הירוקה המופקת ממקורות מתחדשים.
אנחנו עוברים להשתמש באנרגיה ממקורות מתחדשים על מנת להשתחרר מתלות 
 בדלקים מוצקים. השימוש בדלקים מוצקים נמצא במגמת ירידה – זאת, מפני 
שהשימוש בדלקים כאלה הוא מזיק לסביבה, ומקורותיהם מתדלדלים. כיום, שיעורי 
ההפקה של אנרגיה ירוקה ממקורות מתחדשים כגון השמש, רוח ומים, נמצאים 

במגמת עלייה.
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ניצול אנרגיה שיורית מחללים.
משאבות חום איכותיות מתוצרת STIEBEL ELTRON מנצלות אנרגיה הקיימת ממילא לצורך 
חימום מים לשימוש ביתי. זהו פתרון יעיל וידידותי לסביבה לאספקת מים חמים כל השנה 

ממקור אנרגיה מתחדש.

בכל הקשור לחימום מים לשימוש ביתי ממקורות אנרגיה מתחדשים, משאבות חום הן פתרון 
מהיר ויעיל. לעיתים תכופות, מרתפים צוברים חום באופן פסיבי. במקום לאפשר לחום 
 זה להתפוגג ללא תועלת, באמצעות משאבת חום לחימום מים לשימוש ביתי ניתן לעשות 

שימוש באנרגיה זו.

ניתן להפיק מעל 70% מן האנרגיה הדרושה לחימום מים לשימוש ביתי מהפרשי הטמפרטורה 
באוויר.

ם
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התקנה בתוך הבית

SHP-F 200דגם
פרימיום

SHP-F 300
פרימיום

SHP-F 300 X
פרימיום

 SHP-A 220
פלוס

A + (L)A + (XL)A + (XL)A + (L)יעילות אנרגטית )פרופיל עומס(

220 ליטרים291 ליטרים302 ליטרים220 ליטריםנפח מיכל הקיבול

8°C / 35°C–8°C / 42°C–8°C / 42°C6°C / 42°C–טווח טמפרטורות לפעולה

טמפרטורה מרבית 
להפעלת משאבת חום בלבד

65°C65°C65°C65°C

330 ל'440 ל'465 ל'330 ל'נפח מרבי מים מעורבים

מחליף חום למערכת סולארית

התאמה למערכת פוטו-וולטאית
* בממסר מיתוג 1 

* במע' ניהול אנרגיה 2

LCD שליטה דיגיטלית, מסך

שילוב תעלת אוויר

  |  —   |     |     |   מצבי מחזור / אוויר מבחוץ

התקנה מחוץ לבית

SHP-A 300
פלוס

SHP-A 300 X
פלוס

WWK 222 (H)
פרימיום

WWK 302 (H)

A + (XL)A + (XL)A (XL)A (XL)

302 ליטרים220 ליטרים291 ליטרים302 ליטרים

6°C / 42°C6°C / 42°C–5°C / 42°C–5°C / 42°C

65°C65°C65°C65°C

460 ל'330 ל'440 ל'465 ל'

 —  |   —  |     |     |  

מים חמים לשימוש ביתי

1  נדרש ממיר מתאים

2  נדרשת מערכת ניהול אנרגיה מתאימה דירוג אנרגטי בהתאם לתקנה 812/2013 של האיחוד האירופי

ניצול האנרגיה השיורית
לצורך חימום המים
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דגם
SHP-F 220 

פרימיום - 238630
SHP-F 300

פרימיום - 238631
SHP-F 300 X

פרימיום - 238632

 דירוג יעילות בחימום מים לשימוש ביתי 
)פרופיל עומס(, אוויר מהחלל הפנימי

A + (L)A + (XL)A + (XL)

 דירוג יעילות בחימום מים לשימוש ביתי 
)פרופיל עומס(, אוויר מבחוץ

A + (L)A + (XL)A + (XL)

220291קיבולת )ליטרים(

) °C ( 656565טמפרטורה מרבית למים חמים לשימוש ביתי

330465440נפח מרבי מים מעורבים ב-40°C )ליטרים(

)A15/W10-55) )kW) 1.61.61.6הספק חימום ממוצע

)A7/W10-55) )kW) 1.31.31.3הספק חימום ממוצע

) °C ( 42+/42-8+/42-8+/8-טווח טמפ' להפעלה

טמפ' נומינלית של מים חמים לשימוש ביתי 
) °C ( )EN 16147) 

555555

)EN 16147) פרופיל עומס נומינליLXLXL

40°C-נפח נומינלי מרבי של מים חמים לשימוש ביתי ב
(EN 16147 / A20( )ליטרים(

284422399

)EN 16147 / A20) 3.283.753.75מקדם ביצועים

)EN 16147 / A7) 3.073.222.99מקדם ביצועים

  עוצמת רעש בחלל פנימי עם תעלת אוויר 4 מ׳
dB )A) )EN 12102) 

525252

  עוצמת רעש ממוצעת בחלל פנימי במרחק 1 מ' ללא
dB )A) חסימות עם תעלת אוויר באורך 4 מ׳

373737

x 6901905 x 6901905 x 690 1501גובה X קוטר )מ"מ(

דגם
SHP-A 220

פלוס - 238633
SHP-A 300

פלוס - 238634
SHP-A 300 X
פלוס - 238635

 דירוג יעילות בחימום מים לשימוש ביתי 
)פרופיל עומס(, אוויר מהחלל הפנימי

A + (L)A + (XL)A + (XL)

 דירוג יעילות בחימום מים לשימוש ביתי 
)פרופיל עומס(, אוויר מבחוץ

A + (L)A + (XL)A + (XL)

220302291קיבולת )ליטרים(

) °C ( 656565טמפרטורה מרבית למים חמים לשימוש ביתי

330465440נפח מרבי מים מעורבים ב-40°C )ליטרים(

)A15/W10-55) )kW) 1.61.61.6הספק חימום ממוצע

)A7/W10-55) )kW) 1.31.31.3הספק חימום ממוצע

) °C ( 42+/42+6+/42+6+/6+טווח טמפ' להפעלה

טמפ' נומינלית של מים חמים לשימוש ביתי 
) °C ( )EN 16147) 

555555

)EN 16147) פרופיל עומס נומינליLXLXL

40°C-נפח נומינלי מרבי של מים חמים לשימוש ביתי ב
(EN 16147 / A20( )ליטרים(

278395371

)EN 16147 / A20) 3.553.513.51מקדם ביצועים

)EN 16147 / A7) 2.682.792.75מקדם ביצועים

  עוצמת רעש בחלל פנימי עם תעלת אוויר 4 מ׳
dB )A) )EN 12102) 

606060

  עוצמת רעש ממוצעת בחלל פנימי במרחק 1 מ' ללא
dB )A) חסימות עם תעלת אוויר באורך 4 מ׳

454545

x 6901905 x 6901905 x 690 1501גובה X קוטר )מ"מ(

גמישות הפעלה מרבית
 SHP-A  סידרת SHP-F פרימיום משלבת את כל יתרונות סדרת 
פלוס עם תעלת אוויר לשימוש עם אוויר מבחוץ או מחדר סמוך.

מתאים לכל חלל 
במאוזן. או  במאונך  וליציאה  לכניסה  אוויר  תעלות  להציב  ניתן 

גמישות מרבית בבחירת מיקום	 

 	A+ הדירוג האנרגטי הגבוה ביותר האפשרי

 	 65°C של עד  טמפרטורת מים חמים לשימוש ביתי  
בהפעלה יעילה כמשאבת חום בלבד  

אלגנטי ואלקטרוני
סידרת SHP-A מספקת פתרון יעיל ומהיר לחימום מים לשימוש 
בשני  זמינים  אלה  דגמים  מתחדשים.  אנרגיה  ממקורות  ביתי 
עם  החום  אסתטי. משאבות  ובעיצוב  האגירה  מיכל  של  נפחים 

מיכל אגירה מבודד אופטימאלית, מבטיחים יעילות מרבית.

כל הנתונים בלחיצת כפתור 
יחידת בקרה עם מסך LCD המאפשרת הצגת כל נתוני התהליך.

 	A+ הדירוג האנרגטי הגבוה ביותר האפשרי

 	 65°C של עד  טמפרטורת מים חמים לשימוש ביתי  
בהפעלה יעילה כמשאבת חום בלבד  

(SHP-A 220/300 )X פלוס(SHP-F 220/300 )X פרימיום

* נדרש ממיר* נדרש ממיר
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אספקת מים חמים לשימוש ביתי
דגם WWK222/302 (H) הוא משאבת חום קומפקטית המתוכננת להתקנה 
חיצונית, לאספקת מים חמים לשימוש ביתי למספר נקודות. המערכת 

מתאימה גם להתקנה פנימית ושימוש באוויר שבתוך המבנה. 

בחירה נכונה, לטווח ארוך
יעיל  טווח,  ארוך  איכותי מבטיחה שימוש  אמייל  מצופה  אגירה  מיכל 

ובטוח, בהתקנה מחוץ למבנה.

יתרונות
הגנה מובנית מפני קורוזיה	 

הכנה למערכת פוטו-וולטאית	 

חיבור חד פאזי	 

WWK222/302 )H)

דגם
WWK 222

פרימיום - 231209
WWK 222 H

פרימיום - 233209
WWK 302

פרימיום - 231211
WWK 302 H

פרימיום - 232905

 דירוג יעילות בחימום מים לשימוש ביתי 
)פרופיל עומס(, אוויר מהחלל הפנימי

A + (L)A + (L)A + (XL)A + (XL)

220220302302קיבולת )ליטרים(

) °C ( 61-6561-6561-6561-65טווח טמפ' למים חמים לשימוש ביתי

) °C ( 65656565טמפרטורה מרבית למים חמים לשימוש ביתי

335335475475נפח מרבי מים מעורבים ב-40°C )ליטרים(

)A15/W10-55) ) kW) 1.61.61.6הספק חימום ממוצע

)A7/W10-55) ) kW) 1.21.21.21.2הספק חימום ממוצע

) °C ( 42+/42-5+/42-5+/42-5+/5-טווח טמפ' להפעלה

טמפ' נומינלית של מים חמים לשימוש ביתי 
) °C ( )EN 16147) 

61616161

)EN 16147) פרופיל עומס נומינליLLXLXL

40°C-נפח נומינלי מרבי של מים חמים לשימוש ביתי ב
(EN 16147 / A20( )ליטרים(

322322457457

)EN 16147 / A20) 2.922.922.912.91מקדם ביצועים

עוצמת רעש
 dB )A) )EN 12102) 

60606060

  עוצמת רעש ממוצעת בחלל פנימי במרחק 1 מ' ללא
dB )A) חסימות

45454545

x 6901501 x 6901905 x 6901905 x 690 1501גובה X קוטר )מ"מ(

* נדרש ממיר מתאים
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משאבות חום אוויר/מים

 WPL 15/20/25  משאבות חום אוויר/מים בטכנלוגיית אינוורטר 
A/AS/AC/ACS

משאבת חום אוויר/מים הפועלת בטכנולוגיית "אינוורטר", בעלת הספק משתנה. 
מתוכננת להתקנה כיחידה אחת מחוץ למבנה. המשאבה משמשת לחימום ולאספקת 
מים חמים לשימוש ביתי; גרסת ה-AC מאפשרת גם קירור יעיל באמצעות היפוך 
 פעולת המערכת. גרסה זו מתאימה למבנים חדשים ולשדרוג מערכות חימום במבנים 
קיימים, הודות לטמפרטורות אספקה גבוהות. הפחתת רעש אופטימאלית הודות 
לבידוד אקוסטי של מערכת הקירור והמדחס. מרווחים גדולים בין צלעות המאייד 
מבטיחות התנגדות מינימאלית לזרימת האוויר וכן, בשילוב מאוורר הפועל במהירות 

משתנה, מבטיחים רמת רעש נמוכה גם כשהמערכת פועלת במלוא העוצמה. 

מערכת הזרקה לקירור המדחס גם בטמפרטורת סביבה נמוכה.

למשאבת החום מערכת המבקרת באופן שוטף את יעילות החימום וצריכת החשמל 
מנתונים הנאספים ממערכת רגשים, בשילוב מערכת שליטה מרחוק )כאופציה(.

מערכת בולמי זעזועים מובנות מאפשרות חיבור ישיר למערכת החימום הביתית. 

מבנה מוגן מקורוזיה ועשוי פלדה מגולוונת צבועה באבקה בגימור אמייל בצבע לבן מט.
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WPL E/cool משאבת חום
פעולה בכל מצב

מערכת WPL E/cool העוצמתית מספקת פתרון אולטימטיבי לכל מבנה ולכל מטרה. המשאבה 
 ,–20°C 60°+ גם כאשר הטמפרטורה החיצונית יורדת עדC מסוגלת להפיק טמפרטורה של עד

מה שהופך אותה לפתרון אופטימלי גם בשדרוג של מבנים ישנים.

אבל זה לא הכל
בנוסף לאפשרויות ההתקנה הכמעט בלתי מוגבלות, ניתן להשתמש בדגם זה גם בתצורת 
קסקדה. במבנים גדולים יותר או במבנים מסחריים קטנים יחסית, ניתן להגדיל את התפוקה 

בקלות על ידי שילוב של כמה משאבות חום WPL E/cool בתצורת קסקדה.

מערכת גמישה להתקנה אוניברסלית
 משאבת החום בדגם WPL cool כוללת גם פונקצית קירור. 

ניתן להתקין את כל דגמי WPL E/cool גם בתוך מבנים, בזכות רכיב WPIC לניתוב האוויר.

יתרונות
המשאבה ניתנת להתקנה פנימית או חיצונית למבנה, לצורך חימום וקירור	 

אידאלית לשדרוג של מבנים ישנים	 

תפוקה גבוהה ומקדם יעילות אנרגיה )COP( מעולה גם בטמפרטורות חיצוניות נמוכות 	 

חיסכון בעלויות בזכות טכנולוגיית הפשרה יעילה	 
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דגם
WPL 13 E

227756
WPL 18 E

227757
WPL 23 E

227758

+A+/A++A+/A++A+/Aדירוג אנרגטי

הספק לפי 2°C אוויר/ 35°C מים 
)EN 14511(

8.0911.315.73

 2°C מקדם יעילות אנרגיה לפי
)EN 14511( 35° מיםC /אוויר

3.763.733.62

הספק לפי 7°C אוויר/ 35°C מים 
)EN 14511(

6.779.7213.21

 7°C מקדם יעילות אנרגיה לפי
)EN 14511( 35° מיםC /אוויר

3.23.273.14

מקדם יעילות אנרגיה עונתי 
)EN 14511( )SCOP)

3.8543.775

 35°C קיבולת קירור לפי
אוויר/20°C מים

 35°C מקדם קירור לפי
אוויר/20°C מים

dB )A( עוצמת רעש - דציבלים 
)EN 12102(

646565

טווח מקסימלי/מינימלי של 

°C-מקור החום ב
-20-40-20-40-20-40

°C-151515טווח טמפ' מים מינמלי ב

°C-606060טווח טמפ' מים מקסימלי ב

111611161116גובה במ”מ

784784784רוחב במ”מ

118211821182עומק במ”מ

205212211משקל בק”ג

WPL 13 cool
223400

WPL 18 cool
223401

WPL 23 cool
223402

WPIC 3
235874

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

8.111.314.14

3.43.73.23

6.69.7212.27

33.22.91

3.754.0753.475

9.713.515.8

2.932.5

646565

-20-40-20-40-20-40

151515

606060

111611161116637

7847847841240

118211821182800

210214220

WPL E/cool טכנולוגיית הפשרה יעילה משאבת חום
המאפשרת חיסכון בעלויות
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WPL 47/57 דגם

אנרגיה לצרכנים גדולים
יכולת האגירה של דגם WPL 47/57 מתאימה לדרישות הצריכה של בנייני דירות ומבנים 

מסחריים. התקנה בתצורת קסקדה מאפשרת להכפיל את התפוקה בהתאם למבנה.

מערכת רובסטית
דגם WPL 47/57 המיועד להתקנה חיצונית, מציע מגוון רחב של אפשרויות. בקר המשאבה 

מאפשר שימוש במקורות אנרגיה נוספים ועבודה בקסקדה.

יתרונות
יכולת פעולה בטווח טמפרטורות רחב	 

מקדמי יעילות גבוהים עבור בנייני דירות ומבנים מסחריים	 

המאייד מוגן מפני פגיעה חיצונית לאמינות תפעולית גבוהה	 

מתאים לחיבור למקור אנרגיה נוסף להפעלה דואלית	 

 אפשרות לחיבור של עד 6 משאבות חום בקסקדה 	 
לקבלת תפוקות אנרגיה גבוהות  
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דגם
WPL 47
228836

WPL 57
228837

+A+/A++A+/Aדירוג אנרגטי

)EN 14511( 35° מיםC /2° אווירC 24.8229.81הספק לפי

)EN 4511( 35° מיםC /2° אווירC 3.433.3מקדם יעילות אנרגיה לפי

)EN 14511( 35° מיםC /7° אווירC 21.6824.02הספק לפי

)EN 4511( 35° מיםC /7° אווירC 3.052.84מקדם יעילות אנרגיה לפי

)EN 14511( )SCOP) 3.853.475מקדם יעילות אנרגיה עונתי

)EN 12102( dB )A( 6769עוצמת רעש - דציבלים

°C-20-40-20-40-טווח מקסימלי/מינימלי של מקור החום ב

°C-1515טווח טמפ' חימום מים מינימלי ב

°C-6060טווח חימום טמפ' מים מקסימלי ב

14851485גובה במ”מ

18601860רוחב במ”מ

20402040עומק במ”מ

540600משקל בק”ג

WPL 47/57אביזרים
עולם שלם של אפשרויות

ניתן  לקוח.  כל  של  האישיות  לדרישותיו  שלנו  הפתרונות  כל  את  להתאים  לנו  מאפשר  אביזרים  של  עשיר  מגוון 
 STIEBEL ELTRON להתאים החל מיחידת בקרה של מכשיר יחיד ועד למערכות מורכבות ביותר. כל הפתרונות של
מגיעים ממקור יחיד, לכן כל הרכיבים שלנו מתאימים זה לזה בצורה מושלמת ומבטיחים פתרון שימושי לטווח ארוך. 
. www.stiebel-eltron.com  למידע נוסף על מגוון האביזרים הנרחב שלנו למוצרי STIEBEL ELTRON, בקרו באתר 

 WPM מערכת
פונקציונלית ומודולרית.

רכיבי המערכת משלבים פונקציונליות, יכולת הרחבה והתקנה קלה, בנוסף לאפשרות שליטה מרחוק.

הבקר של משאבת החום הוא המוח של מערכת WPM והוא מווסת פעולות רבות באמצעות יחידת התכנות המובנית שלו. במקרה 
של דרישות מורכבות יותר, מערכת WPM עם בקר הרחבה WPE מספקת פונקציות נוספות כגון, שילוב של תנור עצים הנשלט 

באמצעות בקר דיפרנציאלי אוניברסלי.
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יתרונות מרכזיים

טכנולוגיית "אינוורטר": מדחס הפועל במהירות משתנה  	 
ליעילות מרבית בהשגת הספק החימום הדרוש  

טכנולוגיית הזרקת אדים לצורך השגת טמפרטורה נוזל גבוהה  	 
בתנאי טמפרטורת סביבה נמוכה  

רמות רעש נמוכות הודות למהירות מאוורר משתנה באופן  	 
רציף ובידוד אקוסטי למערכת הקירור  

קירור אקטיבי	 

יעילות גבוהה בכל מזג אוויר להבטחת עלות שימוש נמוכה	 

תוכנית יעודית לחימום מי צריכה	 

ניתן לשלב שליטה מרחוק באמצעות אפליקציה בטלפון חכם	 

יעילות מרבית 
לחימום הדרוש. 
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WPL 15 ASWPL 15 ACSדגם

מגבלות הפעלה

C-20-20°טמפרטורת סביבה מינימלית

C4040°טמפרטורה  סביבה מקסימלית

C1515°טמפרטורה מים מינימלית

C6565°טמפרטורת מים מקסימלית

C15°טמפרטורה חיצונית מינימלית להפעלה במצב קירור

C40°טמפרטורה חיצונית מקסימלית להפעלה במצב קירור

נתונים אנרגטיים

++A+/A++A++/Aדירוג יעילות אנרגטית

נתוני צריכת חשמל

kW4.404.40צריכת חשמל מרבית ללא מערכת פעולה בתקלה / חימום מואץ

V230230מתח פעולה מדחס

V230230מתח פעולה יחידת בקרה

V230230מתח פעולה מערכת פעולה בתקלה / חימום מואץ

N/PE1/N/PE/1חיבור חשמל למדחס

N/PE1/N/PE/1חיבור חשמל ליחידת הבקרה

A1 x B 201 x B 20נתיך הגנה למדחס

A1 x B 161 x B 16נתיך הגנה ליחידת הבקרה

A2 x B 162 x B 16נתיך הגנה למערכת פעולה

A77זרם התנעה

A19.1019.10זרם מרבי בפעולה

מידות

mm900900גובה

mm12701270רוחב

mm593593עומק

משקל

kg160160משקל

חיבורים

mm28 mm 28חיבורים אל וממערכת המים

WPL 20 AWPL 20 ACWPL 25 AWPL 25 AC

-20-20-20-20

40404040

15151515

65656565

1515

4040

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

5.505.507.107.10

400400400400

230230230230

400400400400

3/N/PE3/N/PE3/N/PE3/N/PE

1/N/PE1/N/PE1/N/PE1/N/PE

3 x B 163 x B 163 x B 163 x B 16

1 x B 161 x B 161 x B 161 x B 16

3 x B 163 x B 163 x B 163 x B 16

4444

7.907.9010.2010.20

1045104510451045

1490149014901490

593593593593

175175175175

28 mm28 mm28 mm28 mm

משאבות חום אוויר ⋅ מים 
בטכנלוגיית אינוורטר

הספק משתנה, 
חיסכון באנרגיה 

ויעלות מירבית
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אגירת אנרגיה

אגירת אנרגיה 

המיכלים נועדו לאגור אנרגיה וגם להבטיח פעולה יעילה של מערכת החימום או 
משאבת החום. כשמדובר במיכלי אגירה תרמיים, יש להבדיל בין מיכלים לאגירת 

.)DHW( אנרגיה במעגל סגור לבין מיכלי מים חמים לצריכה

בעוד שהמיכלים לאגירת אנרגיה במעגל סגור משמשים כגיבוי למערכת החימום המרכזי, 
מיכלי המים החמים לצריכה מבטיחים אספקה רציפה של מים חמים לבתי מגורים.
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כיצד לבחור את המיכל הנכון
מקור האנרגיה

מרבית המיכלים תוכננו במיוחד לשימוש עם משאבות חום. בהתאם לסוג, ניתן להשתמש בהם 
גם עם מערכות חימום נפט או גז. ניתן לשלב דגמי SOL מתאימים עם מערכות תרמו-סולאריות.

גודל המיכל
כאשר המיכל קטן מדי, מחולל החום פועל בעומס מלא לפרקי זמן קצרים ובתדירות גבוהה, 
וכך משפיע באופן שלילי על יעילות המערכת. מיכל גדול מדי גורם לאובדן מיותר של אנרגיה 

אגורה. לכן, חשוב ביותר לבחור נכון את גודל המיכל.

שטח זמין
ברוב המקרים וכשיש שטח זמין, הפיתרון המושלם כולל מיכל אחד לאגירת אנרגיה במעגל 

סגור ומיכל אחד של מים חמים לצריכה. אבל, לא תמיד יש מקום פנוי לשני המיכלים.

חברת STIEBEL ELTRON מציעה מיכלים אינטגרליים יעילים במיוחד מבחינת מקום, משום 
שהם משלבים מיכל לאגירת אנרגיה ומיכל מים חמים במתקן יחיד.

יתרונות
מיכלי אגירה ייעודיים התורמים לפעולה יעילה ואמינה של משאבת החום 	 

מיכלי אגירה עם בידוד תרמי יעיל במיוחד	 

אגירת חום סולארי ביעילות, לשמירה על האנרגיה	 

בחירה מקצועית של מיכל האגירה המתאים ביותר לכל צורך	 

הוזלת התעריפים והתייעלות בזכות הפקת אנרגיה סולארית מקומית	 
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SBBE WP )SOL) דגםSBB Plus דגם

דגם
SBBE 301 WP

234348
SBBE 302 WP

234349
SBBE 401 WP SOL

234350
SBBE 501 WP SOL

234351

299290395495נפח

AABBדירוג אנרגטי

צריכת אנרגיה אגורה בקילוואט לשעה/24 
65°C-שעות ב

1.201.201.401.8

3.24.84.05.0שטח מחליף חום פנימי עליון במ"ר

1.41.4שטח מחליף חום פנימי תחתון במ"ר

1.001.001.001.0לחץ מרבי מותר במגה-פסקל

810גודל שטח פתח מקסימלי מומלץ במ"ר

1737173719721972גובה במ"מ

786786786786רוחב במ"מ

852852852852עומק במ"מ

206225268270משקל )יבש( בק"ג

דגם
SBB 300-1 Plus

202487
SBB 400-1 Plus

202488
SBB 500-1 Plus

202489

314418522נפח

BBBדירוג אנרגטי

צריכת אנרגיה אגורה בקילוואט לשעה/24 
65°C-שעות ב

1.71.81.9

2.02.63.2שטח מחליף חום פנימי עליון במ"ר

111לחץ מרבי מותר במגה-פסקל

161917991904גובה במ"מ

650730780קוטר כולל בידוד תרמי במ"מ

111139182משקל )יבש( בק"ג

דגם SBBE WP SOL מיכל לאגירת מים חמים חדשני ויעיל
SBBE נהנים מדירוג יעילות גבוה ביותר בזכות   מיכלי המים החמים מדגם 
הבידוד התרמי העבה והמתקדם שלהם, המוביל לירידה של כ-50% באובדן 

האנרגיה האגורה בהשוואה לדגמים קודמים.

עיצוב אינטגרלי 
 ,STIEBEL ELTRON SBBE תואם את משאבות החום של   העיצוב של דגם 
וכך מעניק גם יתרון אסתטי חזותי בהתקנת שני המיכלים זה לצד זה משום 

שהצנרת והחיבורים של שני המיכלים ממוקמים מאחור.

דירוג אנרגטי A )300 ליטר(  	 

חיווי טמפרטורה נוח על הצג	 

חסכון של כ-50% באנרגיה האגורה הנדרשת בדרך כלל, בזכות בידוד   	 
תרמי בדרגה גבוהה   

מחליף חום פנימי ייחודי המותאם לשילוב עם משאבות חום	 

ציפוי ֶאַמְיל באיכות גבוהה לתפקוד יעיל לאורך זמן 	 

 	STIEBEL ELTRON עיצוב מותאם למשאבות החום של

חימום מים יעיל
הסביבה,  איכות  את  בחשבון  המביאות  שלנו  החימום  משאבות  את  שלבו 
עם מיכל לאגירת מים חמים מדגם SBB Plus, כדי להשתמש ביעילות במים 
שחוממו באנרגיה סולארית, ותהנו ממוצר עם יעילות אנרגטית מוגברת בעל 

.B ברמה ErP דירוג

מים חמים בבית לפי דרישה
מיכל האגירה מדגם SBB Plus מתאים לשימוש בבתים פרטיים בודדים ובבתים 
דו-משפחתיים. בנוסף ליעילות הנובעת משמירה על האנרגיה האגורה, מיכל 

זה מצויד בהגנה מובנית נגד קורוזיה, המקנה לו אורך חיים ממושך.

מיכל מים חמים לשילוב עם משאבות חום	 

שמירה על האנרגיה האגורה מאפשר פעולה יעילה	 

הגנה מובנית מפני קורוזיה	 

מבחר מיכלים בקיבולת של 300, 400 או 500 ליטר לפי הצורך	 
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SBB WP )SOL) דגם SBB WP )SOL) דגם

דגם
SBB 600 WP SOL

235906
SBB 800 WP SOL

235907
 SBB 1000 WP SOL

235908

575770835קיבולת נקובה בליטרים

5.706.206.20שטח מחליף חום פנימי עליון במ"ר

2.002.603.60שטח מחליף חום פנימי תחתון במ"ר

111לחץ מרבי במגה-פסקל

121417גודל שטח פתח מקסימלי מומלץ במ"ר

177519432153גובה במ"מ

750790790קוטר במ"מ

244296322משקל )יבש( בק"ג

דגם
SBB 301 WP

221360
SBB 302 WP

221361
SBB 401 WP SOL

221362
 SBB 501 WP SOL

227534

301290395495קיבולת נקובה בליטרים

CCCCדירוג אנרגטי

צריכת אנרגיה אגורה בקילוואט 
65°C-לשעה/24 שעות ב

2.102.102.402.4

3.24.84שטח מחליף חום פנימי במ"ר

3.24.84.05.0שטח מחליף חום פנימי עליון במ"ר

1.41.4שטח מחליף חום פנימי תחתון במ"ר

1.001.001.001לחץ מרבי מותר במגה-פסקל

810גודל שטח פתח מקסימלי מומלץ במ"ר

1710171018801988גובה במ"מ

700700750810קוטר כולל בידוד תרמי במ"מ

דגם142184189222משקל )יבש( בק"ג
WDH 600 SBB

235909
WDH 800 SBB

235910
WDH 1000 SBB

235911

180320652275גובה במ"מ

97010101010קוטר במ"מ

מיכל לאגירת מים חמים מותאם למשאבות חום בהספק גבוה
יותר  גבוה  בהספק  חום  משאבות  עם  שלנו  החדשניים  המיכלים  את  לשלב  ניתן 
כדי לספק מים חמים לבתים דו-משפחתיים, לבתים משותפים ולמבנים מסחריים. 

בנוסף, ניתן להתקין גוף חימום בעת הצורך, גם לאחר התקנת המערכת.

מיכל סולארי
מאפשר להשתמש באנרגיה סולארית. לדגם   SBB WP SOL מיכל האגירה מדגם
אנרגיה  אגירת  שילוב  המאפשרת  ליטרים   1000 עד  של  נומינלית  קיבולת  יש  זה 
ממערכות תרמו-סולאריות גדולות יותר. במקרים בהם הביקוש גדול עוד יותר, ניתן 

לחבר מספר מיכלים בקסקדה.

נפח מיכל גדול מ-800 ליטר	 

ניתן להוסיף בידוד תרמי יעיל ביותר להגברת היעילות	 

הגנה אנודית מפני קורוזיה ואורך חיים ממושך יותר כסטנדרט	 

ניתן לשלב גוף חימום	 

מיכל מים חמים לבית המשתלב עם משאבות חום איכותיות 
ליעילות מקסימלית

מיכלי האגירה מדגם SBB WP מיועדים לאספקת מים חמים לבתים פרטיים 
בודדים ודו-משפחתיים בשילוב עם משאבת חום. מיכלים אלה בולטים הן 

ביעילותם הגבוהה והן בנוחות השימוש בהם.

מוכנים לאנרגיה סולארית
מיכלי האגירה מדגמי SOL מצוידים במחליף חום פנימי ייחודי מותאם לשילוב 
ממערכת  המופק  החום  את  במיוחד  יעיל  באופן  המנצל  חום,  משאבות  עם 

תרמו-סולארית.

אספקת מים חמים לבתים פרטיים בודדים ודו-משפחתיים 	 

מיועד לשילוב עם משאבות חום שונות	 

ניתן לשלב דגמי SOL עם מערכת תרמו-סולארית	 
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HSBC 300 )L) cool דגם

דגם
HSBC 300 cool

236686
HSBC 300 L cool

238826

100100נפח נומינלי, מיכל לאגירת אנרגיה במעגל סגור בליטרים

270270נפח נומינלי, מיכל מים חמים לצריכה בליטרים

BBדירוג אנרגטי

65°C-1.501.5צריכת אנרגיה אגורה בקילוואט לשעה/24 שעות ב

3.33.3שטח מחליף חום פנימי במ"ר

0.300.3לחץ מרבי, מיכל לאגירת אנרגיה במעגל סגור במגה-פסקל

19181918גובה במ"מ

680680רוחב  במ"מ

910910עומק במ"מ

250248משקל )יבש( בק"ג

בדגם HSBC 300 )L( cool מיכל המים החמים לצריכה והמיכל לאגירת אנרגיה במעגל 
סגור משולבים כיחידה אחת, כך ששטח ההתקנה הנדרש קטן.

פיתרון מצוין לבתים פרטיים צמודי קרקע
HSBC 300 )L( cool מותאם באופן מושלם לשימוש עם משאבות חום ומספק  דגם 

מענה לכול דרישות החימום והמים החמים בבתים צמודי קרקע.

אידיאלי גם למערכות קיימות
שתי הגרסאות של דגם HSBC מתאימות לסוגים ספציפיים של משאבות חום, בהתאם 

.HSBC 300 cool לציוד הנלווה המותקן, כגון משאבת סחרור אינטגרלית בדגם

מיכל המשלב ביחידה אחת את מיכל המים החמים לצריכה בנפח של 270 ליטר,   	 
ומיכל לאגירת אנרגיה במעגל סגור  

נוחות מרבית באספקת מים חמים לצריכה	 

חסכון של 50% מהשטח הנדרש למיכלים נפרדים 	 

קומפקטי, אמין וחסכוני באנרגיה, לשימוש בבתים פרטיים	 

מושלם לשילוב עם משאבות חום לחימום מים ולחימום חדרים	 

ניתן לשילוב במערכות המשלבות חימום וקירור	 

HSBC 200 )S/L) דגם

HSBC 200
233510

HSBC 200 S
234801

HSBC 200 L
236684

100100100

168168180

BCB

1.31.301.30

3.33.31.6

0.30.300.30

190819081908

680680680

871871800

203203185

מיכל אינטגרלי בטכנולוגיה מהוקצעת וטביעת רגל מינימלית
HSBC 200 L משלב מיכל לאגירת אנרגיה במעגל סגור  המיכל האינטגרלי 
ומיכל מים חמים לצריכה. הודות לנפח של עד 180 ליטר, מיכל זה חסכוני 

במקום ומושלם לאספקת מים חמים לבתים פרטיים.

שילוב ייחודי
לשימוש  מושלם  באופן  המותאם  אינטגרלי  מיכל  הוא   HSBC 200 L דגם 
 עם משאבות חום ממקור אוויר מבית STIEBEL ELTRON. בשילוב עם דגם 

WPL ICS/IKCS הקלאסי, מתקבלת מערכת ביתית שאין שניה לה.

מיכל המשלב ביחידה אחת את מיכל המים החמים לצריכה בקיבולת   	 
של עד 180 ליטר, ומיכל לאגירת אנרגיה במעגל סגור  

חסכון של 50% מהשטח הנדרש למיכלים נפרדים	 

קומפקטי, אמין וחסכוני באנרגיה, לשימוש בבתים פרטיים	 

מיועד לשילוב עם משאבות חום אוויר/מים לחימום מים לצריכה   	 
ולחימום חללים  

יה
רג

אנ
ת 

יר
אג

יה
רג

אנ
ת 

יר
אג



53  |    |   52

SBP E )SOL) דגם

דגם
SBP 200 E

185458
SBP 400 E

220824
SBP 700 E

185459
SBP 700 E SOL

185460

207415720703נפח

BBדירוג אנרגטי

65°C-1.101.602.22.2צריכת אנרגיה אגורה בקילוואט לשעה/24 שעות ב

2שטח מחליף חום פנימי תחתון במ"ר

0.300.300.30.3לחץ מרבי מותר במגה-פסקל

14גודל שטח פתח מקסימלי מומלץ במ"ר

1535171018901890גובה במ"מ

630750910910קוטר כולל בידוד תרמי במ"מ

5881185216משקל )יבש( בק"ג

פתרונות מותאמים עם מיכלים לאגירת אנרגיה במעגל סגור
המיכלים לאגירת אנרגיה במעגל סגור מדגם SBP E מיוצרים בגודל מותאם למשאבות 
גופי  להתקין  ניתן  בנוסף,  דו-משפחתיים.  ובבתים  פרטיים  בבתים  המותקנות  חום 
חימום לכל הדגמים שלנו. במשאבות חום עם יכולת קירור, ניתן גם לאגור את המים 

הדרושים לקירור.

מוכנים לאנרגיה סולארית
יעיל  באופן  המנצל  ייחודי  פנימי  חום  במחליף  מצוידים   SOL מדגמי  האגירה  מיכלי 

במיוחד את החום המופק מהמערכת התרמו-סולארית.

מותאם למשאבות חום שונות	 

אופציית קירור	 

בחירת מיכל בודד בהתאם לגודל המערכת	 

בידוד תרמי יעיל ביותר	 

SBP )classic) דגם

דגם
SBP 100
185443

SBP 100 classic
235200

100100נפח

168168קיבולת נומינלית, מיכל מים חמים לצריכה בליטרים

CCדירוג אנרגטי

65°C-1.401.20צריכת אנרגיה אגורה בקילוואט לשעה/24 שעות ב

0.300.30לחץ מרבי מותר במגה-פסקל

955877גובה במ"מ

510510רוחב במ"מ

510עומק במ"מ

42.521משקל )יבש( בק"ג

מיכל לאגירת אנרגיה במעגל סגור לבתים פרטיים, 
חוסך מקום ביעילות

דגם SBP 100 לאגירת אנרגיה במעגל סגור הוא הקומפקטי ביותר 
מבין דגמי STIEBEL ELTRON. הוא מיועד להתקנה על הקיר כך 
שהוא יעיל וחסכוני מבחינת השטח שהוא תופס ובאנרגיה שהוא 
צמודי-קרקע. פרטיים  לבתים  מושלם  באופן  מתאים  ולכן  צורך, 

קומפקטי, ניצב על הרצפה ומיועד גם לקירור

SBP 100 classic כמעט בכל מקום הודות  ניתן להתקין את דגם 
לאפשרות החיבור של משאבת חום ומערכת חימום בצד שמאל 
ניתן  ימין. בנוסף, לתכונות האטרקטיביות האחרות שלו,  או בצד 

להשתמש במיכל גם לקירור.

 תוספת מושלמת למערכות של משאבות חום קטנות 	 
בבתים פרטיים  

 	)SBP 100( התקנה על הקיר חוסכת מקום
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מיכלי אגירה קומפקטיים לעומסים גדולים
ניתן לשלב מיכלים לאגירת אנרגיה במעגל סגור מדגם SBP 1000/1500 עם משאבות 
להשתמש  ניתן  בנוסף,  קסקדה.  בתצורת  וגם  מושלם  באופן  גבוה  בהספק  חום 
במחוללי חום משניים במיכלי אגירת המים לצריכה ואף ניתן לשלב מערכת תרמו-

.SOL סולארית עם בגרסת

קירור בלי הגבלה
דגם cool אוגר מים קרים ויודע להפוך את פעולתו בקיץ, מחימום לקירור. הדגמים 
מבית  החום  משאבות  של  המלא  הביצועים  טווח  את  לנצל  מסוגלים   SBP מסדרת 

.STIEBEL ELTRON

דגם SBP 1010 E/E cool מושלם לדירות ברבי-קומות
מותר  הפעלה  לחץ  עם  נוסף  סטנדרטי  פיתרון  מספקת   STIEBEL ELTRON חברת 
של 10 בר, לשימוש ברבי-קומות. מיועד למשאבות חום גדולות ומתאים גם לקירור 

.)cool בגרסת(

גודל מותאם במיוחד למשאבות חום בתפוקה גבוהה, למשל בתצורת קסקדה	 

 	)SOL ניתן לשלב עם מערכת סולארית )גרסת

 	)cool אופציית קירור )גרסת

בידוד תרמי אופציונלי	 

SBP E )cool | SOL) דגם

דגם
SBP 1000 E

227564
SBP 1500 E

227565
SBP 1000 E SOL

227566
SBP 1500 E SOL

227567

100615039791473נפח בליטרים

33.6שטח מחליף חום פנימי במ"ר

3.003.60שטח מחליף חום פנימי תחתון במ"ר

0.300.300.300.30לחץ מרבי מותר במגה-פסקל

2030גודל שטח פתח מקסימלי מומלץ במ"ר

2300222023002220גובה במ"מ

79010007901000קוטר במ"מ

172229219285משקל )יבש( בק"ג

SBP 1000 E cool
227588

SBP 1500 E cool
227589

SBP 1010 E
236569

SBP 1010 E cool
236570

1006150310061006

0.300.301.001.00

2300222023002300

8221032790822

181239233242

דגם
WDH 1000 SBP

231929
WDH 1010 SBP

201662
WDH 1500 SBP

231930
WDH 1000 cool

231921
WDH 1500 cool

231922

23402340225523402255גובה במ"מ

10101010122010101220קוטר במ"מ
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SBS W )SOL) דגם

אספקה מיידית של מים חמים עם מיכל חסכוני מבחינת שטח
השילוב של מיכל לאגירת אנרגיה במעגל סגור ומיכל מים חמים לצריכה מהווה יתרון 
משמעותי כאשר השטח מצומצם. מחליפי חום פנימיים יעילים במיוחד מבטיחים היגיינה 

ברמה גבוהה בזכות הצורך לאגור כמות קטנה בלבד של מים חמים.

קומפקטי
ניתן לחבר את מיכל המים לאספקה מיידית של מים חמים, למשאבת חום ולמקור אנרגיה 

נוסף. ניתן גם לשלב את גרסת SOL עם היתרונות שמציעה מערכת תרמו-סולארית.

חסכוני בשטח ועלות משילוב של שתי פונקציות במיכל יחיד	 

 	 )W SOL מגוון רחב של יישומים בשילוב עם מערכות תרמו-סולאריות )דגמי 
או בשילוב עם מקורות אנרגיה נוספים  

מיכל יחיד לחימום מים ולחימום הבית	 

חסכון של 50% מהשטח הנדרש למיכלים נפרדים	 

אפשרויות יישום אוניברסליות	 

בידוד תרמי אופציונלי	 

דגם
SBS 601 W

229980
SBS 601 W SOL

229984
SBS 801 W

229981
SBS 801 W SOL

229985

613599759740נפח בליטרים

1.502.40שטח מחליף חום פנימי במ"ר

0.300.300.300.30לחץ מרבי מותר במגה-פסקל

1216גודל שטח פתח מקסימלי מומלץ במ"ר

1665166518301830גובה במ"מ

750750790790קוטר במ"מ

135180150195משקל )יבש( בק"ג

SBS 1001 W
229982

SBS 1001 W SOL
229986

SBS 1501 W
229983

SBS 1501 W SOL
229987

94191614301399

3.203.70

0.300.300.300.30

2030

2240224021552155

79079010001000

175220236291

דגם
WDH 601 SBS

213925
WDH 801 SBS

213926
WDH 1001 SBS

213927
WDH 1501 SBS

213928

1775194023502265גובה במ"מ

970101010101220קוטר במ"מ
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SB-VTS דגם

המיכל המושלם לחימום מים
ניתן להתקין את המיכל  הוא המיכל המושלם לחימום מים תרמו-סולארי.   SB-VTS דגם 
בבתים פרטיים בודדים או בבתים דו-משפחתיים בהתאם לקיבולת שלו. מיכל עם בידוד 

יעיל בעיצוב רזה.

פי שניים יותר נוח
ניתן לשלב את סדרת SB-VTS בקלות רבה גם עם מערכת תרמו-סולארית וגם עם מקור 
אנרגיה משני לחימום חוזר, הודות לשני מחליפי חום פנימיים המאפשרים לחמם את המים 

בקלות במערכת סולארית.

מיכל מים חמים בחימום תרמו-סולארי	 

ניתן לשלב מחולל חום נוסף	 

עיצוב רזה לשילוב נוח בשטח הזמין 	 

הגנה מובנית מפני קורוזיה	 

דגם
SB-VTS 200/3

200162
SB-VTS 300/3

200163
SB-VTS 400/3

200164
SB-VTS 500/3

200165

191291407488נפח בליטרים

1.502.40שטח מחליף חום פנימי במ"ר

CCCCדירוג אנרגטי

צריכת אנרגיה אגורה בקילוואט לשעה/24 שעות 
65°C-ב

1.52.22.52.7

0.60.60.71שטח מחליף חום פנימי עליון במ"ר

0.91.51.92.3שטח מחליף חום פנימי תחתון במ"ר

0.6111לחץ מרבי מותר במגה-פסקל

461012גודל שטח פתח מקסימלי מומלץ במ"ר

1574155215431813גובה במ"מ

550650750750קוטר במ"מ כולל בידוד תרמי

98130195225משקל )יבש( בק"ג
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מערכות איוורור מרכזיות

שמירה על חלל בריא ומאוזן הוא צורך בריאותי ולא מותרות. הפתרונות שלנו מאפשרים 
איוורור אוטומטי תוך שמירה על 4 עקרונות בסיסים בנוסף לשמירה על עד 90% 
מאנרגית החימום או הקירור בחלל. היחידות מאופיינות בפעולה שקטה מאוד ורמות 

סינון שונות. 

 שמירה על איזון של  
דו-תחמוצת הפחמן בחלל

שמירה על טמפ' יציבה שבין 19-23 
מעלות כל ימות השנה בחלל הבית 

שמירה על לחות יחסית שבין
50%-40% בחלל הבית

זרימת אוויר קבוע בחלל הבית

מערכות איוורור מרכזיות
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 מערכות איוורור ושימור אנרגיה 
לחללים ביתיים או מסחריים

החלפת אוויר קבוע בחלל המטופל	 

מערכת סינון המונעת אלרגיות	 

שמירה על לחות יחסית	 

שימור אנרגיה באמצעות מחליפי חום אנטלפי	 

מחזור האנרגיה
באופן שקט 

במיוחד

ור
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ור
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ת 

כו
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מ
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LWZ 180 EnthalpieLWZ 280 Enthalpieדגם

AAרמת יעילות אנרגתית

W74134צריכת אנרגיה

%8989שימור אנרגיה 

M3/h60-25060-350ספיקת אוויר 

mm997997גובה

mm690690רוחב

mm534534עומק 

kg8080משקל 

LWZ 180/280
 Premium סדרת

מיועדת להתקנה   Premium אוטומטית מסדרת  איוורור  מערכת 
בחלל ביתי או בחללים מסחריים.

מיגוון רמות סינון מותאמות לכל סביבה	 

מערכת מסננים נגישה לפירוק וניקוי	 

יחידה שקטה במיוחד	 

מחליף חום אנטלפי יחודי	 

מחזור עד 90% מהאנרגיה	 

 	CO2 רגש

בקר מובנה	 

מחליף חום טיטניום	 

LWZ 130 Enthalpieדגם

Aרמת יעילות אנרגתית

W105צריכת אנרגיה

%87שימור אנרגיה 

M3/h50-180ספיקת אוויר 

mm248גובה

mm520רוחב

mm1113עומק 

kg18משקל 

סמויה  להתקנה  מיועדת   TRND מסדרת  איוורור  מערכת 
בחללים בנפח עד 130 מ"ק מחליף חום אנטלפי יחודי.

 LWZ 130
 TRND סדרת

ור
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מודולים משולבים לייצור מים חמים וחימום

הצורך להתייעל ולמנוע לגיונלה מצד אחד והפסדי סחרור מצד שני הביאו לפיתוח 
מודולים משולבים לייצור מים חמים וחימום. המודולים הייחודים שלנו מאפשרים 

עבודה בטמפרטורות נמוכות וספיקה נמוכה כל עוד אין צורך בשימוש באנרגיה.

באמצעות בקרה הידראולית מתקדמת האנרגיה תמיד זמינה לשימוש. שילוב מחמם 
מים מיידי בהספק נמוך מאפשר גמישות בבחירת טמפרטורות מים החמים ללא תלות 

במקור האנרגיה.

השילוב עם מערכת משאבות חום מייצר מערכת חלוקת אנרגיה יעילה וחסכונית.

מודולים משולבים
 לייצור מים חמים וחימום
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יתרונות

חימום מים מיידי ללא אגירה	 

הגנה נגד התפתחות לגיונלה	 

 טמפרטורות אספקה נמוכות 	 
מאפשרות עבודה ביעלות גבוהה יותר  

הפסדי סחרור אנרגיה נמוכים	 

הפסדי לחץ נמוכים	 

אפשרות להתקנה סמויה או גלויה	 

אפשרות למניית אנרגיה ומניית כמויות מים	 

מתוכנן לשימוש בשילוב מערכת משאבות חום	 

 WSP DUO - שילוב של יעילות וגמישות בהתקנה 
מודול חרושתי מוכנן להתקנה סמויה או גלויה

ם
בי

ול
ש

מ
ם 

לי
דו

מו

ם
בי

ול
ש

מ
ם 

לי
דו

מו

הכנה למערכת חימום

מסנן

הכנה למערכת חימום

אופציה להתקנת 
מונה מים 

מונע הלם מים

מחמם מים מיידי

וסת טמפרטורה מכני

מחליף חום פלטות

משחרר אוויר

הכנה למערכת חימום
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WSP 2 DUOדגם

kW31הספק מחליף חום

C43°טמפרטורת תיכנון מחליף חום

L / min16ספיקה ב-44 מעלות

L / min7ספיקה ב-60 מעלות

MPa1.0לחץ עבודה מקסימלי

C60°טמפרטורה מקסימלית מים חמים

נירוסטהמחליף חום

G 3/4חיבורים

A16הגנה מחם מים מיידי

PE/3חיבור מחמם מים מיידי

IP 25הגנה מחמם מיידי

תחתיתכניסות מים

mm780גובה

mm735רוחב

mm180עומק

kg32משקל

kW11הספק מקסימלי מחמם מים מיידי

V400מתח עבודה מחמם מים מיידי

WSP 2 DUOעקרון פעולה

סכמת מערכת לדוגמה

ם
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משאבות חום 
לחימום הבריכה

חימום בריכות שחייה

 Microwell מפתחת ומייצרת מגוון דגמים של משאבות חום לחימום בריכה משנת 1996. 
מפעל החברה ממוקם בסולבקיה. כל עבודת הייצור, הרכבה ובדיקה מבוצעות 

באמצעות צוות אורגני מיומן.

חימום הבריכה מתבצע באמצעות האנרגיה הקיימת באוויר. משאבת החום "אוספת" 
את החום השיאורי מהסביבה ובאמצעותו מחממת את המים. יעילות משאבת החום 

היא מעל 350% כך ש החיסכון המתקבל הוא גבוה.
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חימום הבריכה
חסכון באנרגיה בחימום בריכה או ג׳קוזי באמצעות טכנולוגיית משאבות החום ניתן להוזיל 

בצורה משמעותית של עד 70% את עליות האנרגיה המושקעת בחימום המים.

דגם משאבת החום תלוי במספר גורמים

מבנה	 

נפח 	 

בידוד )כיסוי(	 

טמפרטורה רצוייה	 

משאבת החום חייבת להיות ממוקמת באוויר הפתוח ומחוברת למערכת הסיחרור של הבריכה.

חיסכון של 70% 
מהאנרגיה

כה
רי
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ם 

מו
חי

כה
רי
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חי
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משאבת חום לחימום בריכה קומפקטית במיוחד דגם חד פאזי 
מתאים לבריכה בנפח של עד 40 קו"ב.

יעילות גבוהה 	 

התקנה מהירה ופשוטה	 

בקרה אלקטורנית	 

פעולה שקטה במיוחד	 

מאייד מתאים לסביבה ימית	 

מחליף חום טיטניום	 

משאבת חום לחימום בריכה לבריכה בנפח של עד 80 קו"ב.

יעילות גבוהה 	 

הפשרה אוטמטית אקטיבית	 

התקנה מהירה ופשוטה	 

בקרה אלקטורנית	 

פעולה שקטה במיוחד	 

מאייד מתאים לסביבה ימית	 

מחליף חום טיטניום	 

HP 1400 Omegaדגם

M340נפח בריכה

)A25) תפוקת חימוםKW12.1

 )A30) תפוקת קירורKW11

KW2.47צריכת אנרגיה 

COP4.89יעילות

C-15-+40°טווח טמפרטורה סביבת עבודה

M3/h4-6ספיקה

Bar0.5-1.5לחץ עבודה 

V AC/ph230/1מתח עבודה

טיטניוםמחליף חום

Mשטח מחליף חום  20.48

dB(A)55עוצמת רעש

mm50חיבורי צנרת

mm320*870*870מידות רוחב/גובה/עומק

HP 2400 Premium

M380

KW21.2

KW21.1

KW3.51

COP6

°C-15-+40

M3/h8-12

Bar0.5-1.5

V AC/ph400/3

טיטניום

M 21.2

dB(A)56

mm50

mm360*1550*942

HP 1400 OmegaHP 2400 Premium
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משאבת חום לחימום בריכה לבריכה בנפח של עד 120 קו"ב.

יעילות גבוהה 	 

הפשרה אוטמטית אקטיבית	 

התקנה מהירה ופשוטה	 

בקרה אלקטורנית	 

פעולה שקטה במיוחד	 

מאייד מתאים לסביבה ימית	 

מחליף חום טיטניום	 

HP 3000 Premium דגם

M3120נפח בריכה

)A25) תפוקת חימוםKW27.7

 )A30) תפוקת קירורKW26.8

KW4.34צריכת אנרגיה 

COP6.3יעילות

C-15-+40°טווח טמפרטורה סביבת עבודה

M3/h8-12ספיקה

Bar0.5-1.5לחץ עבודה 

V AC/ph400/3מתח עבודה

טיטניוםמחליף חום

Mשטח מחליף חום  21.4

dB(A)56עוצמת רעש

mm50חיבורי צנרת

mm360*1550*942מידות רוחב/גובה/עומק

 HP 3000 Premium

כה
רי

הב
ם 

מו
חי

כה
רי

הב
ם 

מו
חי



81  |    |   80

מתקני טיפול במים BIOCAT, הטבע הוא ההשראה שלנו.

המים בלעדיהם לא יתכנו חיים. אולם המים החשובים ביותר הם מי 
השתייה שלנו, המכילים מינרלים. המינרלים שבמים חיוניים לגופינו. 
אף על פי שגוף האדם זקוק לאבנית, האבנית גורמת לבעיות במערכות 
המים. האבנית מצטברת בדוד המים ובצינורות המים, במתקני חימום 

המים, במתקני המקלחת, על הברזים ועל מחליפי חום.

מכשירי BIOCAT מגנים על מערכת המים מהיווצרות אבנית. הפטנט 
של טכנולוגית הקטלזיטור של WaterCryst מבוסס על מינרליזציה 
ביולוגית, ואינו משתמש בחומרים כימיים.עם מכשירי BIOCAT תוכלו 
להבטיח שמערכת המים תהיה מוגנת באופן טבעי מהיווצרות אבנית. 

טיפול במים
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אקולוגי
טכנולוגיית הקטליזטור של WaterCryst אינה מכניסה חומרים כימיים למים - 

לא למי השתיה ולא למי השופכין. 
השימוש BIOCAT שומר על הסביבה.

חסכוני באנרגיה
שכבת אבנית של 2 מילימטרים בלבד גורמת לאיבוד אנרגיה של 20%. 

עם BIOCAT תחסכו באנרגיה.

חשיבה לטווח ארוך
תחסכו עלויות תיקון מיותרות ותאריכו את חיי מערכת מי השתיה שלכם. 

עם BIOCAT תבטיחו את אורך חיי מערכת המים שלכם.

חסכוני
את הקטליזטור יש להחליף פעם בשלוש שנים וכל שנתיים במקום בו מוזרק 

כלור, ללא קשר לצריכת המים. 
עלויות שימוש נמוכות.

טיפול במים

מים זורמים דרך הקטליזטור 
כאשר הופכים לגבישי סידן 
זעירים ונשטפים החוצה מן 

המערכת עם זרם המים. 

ניקוי

לאחר החיטוי התרמי, המים החמים 
)C800( נשטפים החוצה עם מים 

קרים אל הביוב דרך קו הניקוז. לאחר 
שהמתקן  התקרר מערכת הבקרה 
מחזירה את המתקן למצב "עבודה 

רגיל". חיטוי תרמי, ידני או אוטומטי, 
מבטיח שמערכת הגנה מאבנית 

BIOCAT תספק מי שתייה בריאים 
ורמת היגיינה גבוהה.

)TD) חיטוי תרמי

חיטוי תרמי יתרחש באופן 
אוטומטי בכל 96 שעות במהלך 
הלילה. החיטוי התרמי אורך עד 
שעתיים. במהלך הטיהור התרמי 
מנותק המתקן ממערכת אספקת 
המים באמצעות שסתום וזרימת 

המים ממשיכה כרגיל.

עקרון פעולה מתקנים ביתיים

ם
מי

 ב
ול

יפ
ט

ם
מי

 ב
ול

יפ
ט



85  |    |   84

KS 3000KS 4000דגם

37מספר נפשות )ליחידה( ר נפשות )ליחידה(

450750צריכת מים ביתית מרבית )ל'/יום(

4575ספיקה מקסימלית )ל'/שעה(

1213נפח מים לשטיפה בטיהור תרמי )ל'(

)kW( 0.60.6הספק מרבי

)v/Hz( 230/50230/50מתח ותדר חשמל רשת

)DN( 2525מידות חיבור

)DN( 5050מידות חיבור יציאה

520/280/330620/280/330גובה / רוחב / עומק )מ"מ(

234234מידת אורך להתקנה )מ"מ(

1315משקל עצמי ללא מים )ק"ג(

KS סדרת

KS 5000SKS 5500SKS 6500SKS 7000S

11182738

1,2501,7602,6403,750

125176264375

70707474

1.21.21.21.2

230/50230/50230/50230/50

40404040

50505050

725/320/375725/320/375870/320/375870/320/375

216216216216

26293437

חיסכון בעלויות תיקון 
 והארכת חיי מערכת 

מי השתיה 

ם
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BIOCAT KS מתקני
(KS 8000 - KS 5D) מתקנים גדולים

KS מספקות   גם במערכות מים בספיקות גבוהות - מערכות 
פתרון מושלם להגנה מאבנית גם בספיקה גבוהה!

תכונות
הגנה מקיפה מאבנית לכל מערכת אספקת המים	 

 מתאימה לשימוש במקביל למערכות חימום מים סולאריות 	 
ו/או משאבות חום  

טיהור תרמי עצמי - ללא כימיקלים	 

אספקת מים מובטחת גם בעת הפסקות חשמל הודות  	 
לשסתום מעקף אוטומטי  

התקנה קלה, תחזוקה פשוטה ובקרה תוך התממשקות  	 
)BMS( למערכת ניהול המבנה  

אינטגרציה מלאה עם מערכת להגברת לחץ	 

שטיפת המתקןטיהור מים חיטוי תרמי 
 TD - Thermal)

)Disinfection

 C800 מים בטמפרטורה של
ממלאים את מיכל פתיתי הזרז 

ומשמידים את כל המיקרו 
אורגניזמים והחיידקים שהצטברו 
בו. בתום הטיפול, נשטף המיכל 
במים קרים. חיטוי תרמי סדיר 
ואוטומטי מבטיח שמערכת 

BIOCAT מספקת מים באיכות 
מעולה והגנה מושלמת מאבנית.

חיטוי תרמי של מיכל קטליזטור 
מתרחש ומבוקר באופן אוטומטי. 
המיכל מנותק ממערכת אספקת 
המים באמצעות שסתום כדורי 
חשמלי. אספקת המים מובטחת 

 באמצעות ברז מעקף מכאני. 
 ניתן לתזמן את זמן ביצוע 

החיטוי התרמי

מים זורמים דרך מיכל פתיתי הזרז. 
גבישי סידן זעירים נוצרים על פני 
שטח פתיתי הזרז, גבישי הסידן 
נישאים בזרם המים ונשטפים 

החוצה מבלי ששקעו או הצטברו 
במערכת

ם
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KS סדרתKS 8000KS 11000

6,50015,000צריכת מים מרבית )ל'/יום(

6501500ספיקה מקסימלית )ל'/שעה(

115166נפח מים לשטיפה בטיהור תרמי )ל'(

)kW( 2.14.6הספק מרבי

)v/Hz( 400/50400/50מתח ותדר חשמל רשת

)DN( מידות חיבור)50 )מחבר "2(40 )מחבר "1.5

)DN( 100100מידות חיבור יציאה

1500/1080/5201580/1330/680גובה / רוחב / עומק )מ"מ(

610680מידת אורך להתקנה )מ"מ(

105163משקל עצמי ללא מים )ק"ג(

BIOCAT KS מתקני

5D - עד KS 8000 מפרט

KS 14000KS 3.5DKS 5D

25,00035,00050,000

2,5003,5005,000

221530645

4.66.16.1

400/50400/50400/50

50 )מחבר "2(50 )מחבר "2(50 )מחבר "2(

100100100

1,820/1,330/7002,200/1,500/7902,400/1,500/790

680825825

213340390

הגנה מאבנית מנקודת 
כניסת המים למבנה 
ועד לאחרון הברזים 
בצנרת המים הקרים 

והחמים כאחד
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KS סדרתKS 7.5DKS 10 D

75,000100,000צריכת מים מרבית )ל'/יום(

7,50010,000ספיקה מקסימלית

740740נפח מים לשטיפה בטיהור תרמי )ל'(

)kW( 1818הספק מרבי

)v/Hz( 400/50400/50מתח ותדר חשמל רשת

)DN( מידות חיבור)50 )מחבר "2(50 )מחבר "2

)DN( 100100מידות חיבור יציאה

2,260/1,780/1,0802,260/1,780/1,080גובה / רוחב / עומק )מ"מ(

450450מידת אורך להתקנה )מ"מ(

9001,000משקל עצמי ללא מים )ק"ג(

BIOCAT KS מתקני

5D - עד KS 8000 מפרט

KS 15DKS 20DKS25D

150,000200,000250,000

15,00020,00025,000

1,2502,2502,250

242436

400/50400/50400/50

65 )מחבר "2.5(65 )מחבר "2.5(50 )מחבר "2(

100100100

2,170/1,940/1,2602,460/2,340/1,6452,460/2,340/1,645

450550550

1,4001,7002,000

יעילות גבוהה בכל מזג 
אוויר להבטחת עלות 

שימוש נמוכה

ם
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