
Technický list Vodní věž s WPM EconPlus

Vysoce účinné tepelné čerpadlo vzduch/voda pro univerzální venkovní instalaci
Max. teplota topné vody: 58 °C
Barva krytu: bíle hliníková

Topné tepelné čerpadlo pro venkovní instalaci s manažerem tepelného čerpadla
WPM EconPlus s montáží na zeď. Vodorovné vedení vzduchu umožňuje instalaci v
blízkosti zdi; při nechráněné volně stojící instalaci musí být vyfukování realizováno
příčně k hlavnímu směru větru. Optimalizováno proti hluku díky ventilátoru se
"sovími křídly" s pomalým a přirozeně tichým chodem, zapouzdřenému prostoru
kompresoru a volně vibrující základní desce kompresoru k izolaci proti hluku
šířícímu se hmotou. Vysoký topný faktor díky výkonnému výparníku a splnění
požadavků normy EN 14511 na větší objemové proudy na straně využití tepla.
Vysoká provozní bezpečnost díky čidlové kontrole chladicího okruhu s
odmrazováním podle potřeby; integrovaný výpočet množství tepla (indikace
vypočítaného množství tepla pro topení a ohřev teplé vody na manažeru tepelného
čerpadla WPM EconPlus). Přístup k provedení servisních prací na výfukové straně,
při instalaci v blízkosti zdi musejí být dodrženy minimální vzdálenosti. Univerzální
provedení s flexibilními možnostmi rozšíření pro: 
 - bivalentní nebo bivalentní regenerační provozní režim
 - Rozdělovací systémy s nesměšovanými a směšovanými topnými okruhy

  čidlo topné/vratné vody jsou integrovány; venkovní čidlo (norma NTC-2) je
součástí rozsahu dodávky. 
Elektrické spojovací vedení EVL ..U mezi tepelným čerpadlem a manažerem
tepelného čerpadla musí být objednáno zvlášť.

Technická data
Dimplex Vysoce účinné tepelné čerpadlo vzduch/voda pro univerzální venkovní instalaci (Nízká teplota)

Objednací označení: LA 12TU
Barva krytu bíle hliníková 
Max. teplota topné vody 58 °C
Dolní limit použití zdroje tepla (topný provoz) / Horní mez provozu zdroje tepla (topný provoz) -25 do 35 °C
 / COP A-7/W35* 7,60 kW / 2,95 
Tepelný výkon  A2/W35 / COP A2/W35* 9,40 kW / 3,62 
 / COP A7/W35* 11,40 kW / 4,53 
 / * 11,70 kW / 4,59 
Jmenovitý příkon podle normy EN 14511 u A2/W35 2,62 kW
Jmenovitý příkon podle normy EN 14511 u A7/W35 2,63 kW
Hladina akustického výkonu přístroje 61 dB (A)
Hladina akustického tlaku v 10 m 32 dB (A)
Chladivo / Množství chladiva R404A  / 4,2 kg
Max. hmotnostní průtok topné vody / Tlaková ztráta 2 m³/h / 2900 Pa
Hmotnostní průtok zdroje tepla (min.) 4100 m³/h
Rozměry (Š Ă� V Ă� H)** 1250 x 1810 x 750 mm
Hmotnost 280 kg
Napájecí napětí 3/N/PE ~400 V, 50 Hz 
Rozběhový proud s jemným spouštěčem 18 A
Zajištění C 16 A 
Druh odmrazování Zpátečka okruhu 
Připojení topení 1 ¼ Zoll
Pečeť jakosti EHPA (platný do) Ano / 08.06.2016
Pečeť jakosti MCS (platný do) Ano
*Tepelný výkon a topný faktor podle normy EN 14511
**Nezapomeňte, že je nutné dodatečné místo pro připojení trubek, pro obsluhu a údržbu.
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Technický list Vodní věž s WPM EconPlus

Vodní věž s WPM EconPlus
Vodní věž s integrovanou regulací WPM EconPlus umožňuje rychlé a snadné
připojení vysoce účinného tepelného čerpadla vzduch/voda nainstalovaného venku
k systému topení s nesměšovaným topným okruhem. Následující komponenty se
montují prostorově úsporně a zapojují se tak, aby byly připraveny k provozu. 
 - Přepínatelné trubkové topení (2/4/6 kW) k podpoře topení
 - vyrovnávací zásobník 100 l s možností vestavby pro dodatečné ponorné topné

těleso (až CTHK 634)
 - Vyrovnávací zásobník 300 l s trubkovým výměníkem tepla 3,2 m˛ a přírubovým

topením 1,5 kW k tepelné dezinfekci
 - Elektronicky regulované oběhové čerpadlo (třída energetické účinnosti A) finálně

zapojené pro nesměšovaný topný okruh (okruh spotřebičů)
 - Neregulované doplňkové oběhové čerpadlo pro okruh výrobníků a nabíjecí čerpadlo

teplé vody
 - K hydraulickému odpojení okruhu výrobníku a okruhu spotřebičů dochází pomocí

dvou hydraulických vyrovnávačů (obtokové vedení). Každý z nich je vybaven
zpětným ventilem.

 Ke zkrácení doby provozu se neregulované doplňkové oběhové čerpadlo v okruhu
výrobníků provozuje pouze se spuštěným kompresorem a při nebezpečí mrazu.
Rovnoměrný průtok řadového vyrovnávacího zásobníku prodlužuje dobu provozu
kompresoru a zajišťuje požadovaný hmotnostní průtok topné vody ve všech
provozních situacích. Přístup pro servisní práce je zepředu, není potřeba žádná
boční minimální vzdálenost. Možnost levostranné i pravostranné instalace na stěnu.

Technická data
Dimplex Vodní věž s WPM EconPlus

Objednací označení: HWK 332 Econ
Číslo výrobku 361460
Napětí, regulace 230 V
Napájecí napětí přídavného topení 230/400 V
Rozměry (š x h x v)** 710 x 950 x 1890 mm
Váha (včetně obalu) 215 kg

Internet: 06.05.2014

Telefon: +49 (0)9221 709-201
Fax: +49 (0)9221 709-339

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Geschäftsbereich Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

Strana 2/5
Vyhrazujeme si právo na změny a chyby!

e-mail: dimplex@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

http://www.dimplex.de
mailto:dimplex@dimplex.de
http://www.dimplex.de


Technický list Vodní věž s WPM EconPlus

Popis
Objednací

označ.
Číslo

výrobku
Vzorek kus Kus Cena

Tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadlo LA 12TU a vodní věž HPL 12TUW 362640 1   
Řídicí vedení 10 m pro WPM EconPlus / WPM EconR EVL 10U 355900 1   
Řídicí vedení 20 m pro WPM EconPlus / WPM EconR EVL 20U 355910    
Řídicí vedení 30 m pro WPM EconPlus / WPM EconR EVL 30U 355920    
Řídicí vedení 40 m pro WPM EconPlus / WPM EconR EVL 40U 355930    
Kryt na ochranu před povětrnostními vlivy LA 12TU WSH 12 362120    
Připojovací sada pro tepelné čerpadlo vzduch/voda VSF 25 361790    
Elektrický topný pás KAH 150 366630    
Hydraulické příslušenství
Připojovací hadice 1¼" (32 x 5,5 mm)* AS 976-1 330530    
Ponorné topné těleso 4,5 kW; ~230 V CTHK 630 363610    
Ponorné topné těleso 2,0 kW; ~230 V CTHK 631 336180    
Ponorné topné těleso 2,9 kW; ~400 V CTHK 632 335910    
Ponorné topné těleso 4,5 kW; ~400 V CTHK 633 322140    
Ponorné topné těleso 6,0 kW; ~400 V CTHK 634 322150    
Dálkové vedení tepla s prefabrikovaným obloukem 90°* HVL 25-50 358650    
Dálkové vedení tepla s prefabrikovaným obloukem 90°* HVL 25-75 358660    
Dálkové vedení tepla s prefabrikovaným obloukem 90°* HVL 25-100 358670    
Dálkové vedení tepla s prefabrikovaným obloukem 90°* HVL 25-150 358880    
Trubková jednotka pro tepelná čerpadla vzduch/voda LA ...TU RBS 12U 358830    
Příslušenství pro topení
Fancoil topení 800 W SRX 080M 359080    
Fancoil topení 1 200 W SRX 120M 359090    
Fancoil topení 1 400 W SRX 140M 359100    
Fancoil topení 1 800 W SRX 180M 359110    
Příslušenství přípravy teplé vody
Přírubové topné těleso na teplou vodu FLH 60 338060    
Přírubové topné těleso na teplou vodu FLHU 70 338070    
Přírubové topné těleso na teplou vodu FLH 90 366130    
Přírubové topné těleso FLH 25M FLH 25M 349430    
Příslušenství regulační techniky
Rozšíření pro připojení k Ethernetové síti NWPM 356960    
Rozšíření pro připojení ke sběrnici KNX/EIB EWPM 356970    
Rozšíření pro připojení Modbus LWPM 410 339410    
Dálkové ovládání pro WPM 2006/2007/EconPlus/R* AP PGD 356570    
Čidlo vnější teploty s krytem FG 3115 336620    
Teplotní čidlo NTC-10 s kovovým pláštěm NTC-10M 363600    
Termostat pro topení a topnou vodu KRRV 003 322070    
* Další specifické příslušenství dostupné / nutné

Důležité upozornění:
Kombinace komponentů a udávaný počet dílů představují nezávazný příklad, který je nutno ověřit a případně individualně přizpůsobit. Návrh čerpadel
zkontrolujte podle ztráty tlaku soustavy a minimálního průtoku topné vody tepelného čerpadla.
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Tepelné čerpadlo vzduch/voda, Schéma zapojení, Tepelné čerpadlo a ponorné topné těleso

UPOZORNĚNÍ:
Uvedené hydraulické zapojení
představuje schematické znázornění
nejdůležitějších součástí a slouží jako
podpora pro vlastní provádění
plánování. Aktuální stav najdete na
stránce www.dimplex.de/einbindungen/.
Neobsahuje všechny bezpečnostní
předpisy nutné podle DIN EN 12828,
komponenty pro udržení stálého tlaku a
případné nezbytné uzavirací body pro
údržbu a servis. Nastavení manažera
tepelného čerpadla a případná stávající
externí regulace musí být v souladu s
přiloženým schématem zapojením.
Případný update software nutný!
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Tepelné čerpadlo vzduch/voda, Schéma zapojení, Tepelné čerpadlo a ponorné topné těleso
Vysvětlivky:

1. Tepelné čerpadlo
1.1 Tepelné čerpadlo vzduch/voda
1.2 Tepelné čerpadlo solanka/voda
1.3 Tepené čerpadlo voda/voda
1.4 Revelzibilní tepelné čerpadlo vzduch/voda 
1.5 Reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch/voda
1.6 Reverzibilní tepené čerpadlo voda/voda
1.7 Tepelné čerpadlo vzduch/voda, dělené provedení
2. Manažer tepelného čerpadla
3. Řadová vyrovnávací nádoba
3.1 Vyrovnávací nádoba
4. Zásobník teplé vody
5. Bazénový výměník tepla
6. Pasivní chladicí jednotka s regulátorem chlazení N6
7. Topení a pasivní nebo dynamické chlazení
8. Konvektor s ventilátorem se 4žilovým vodičem
9. Čistý chladící okruh
10. Čistý topný okruh
13. Zdroj tepla
15. Hydraulická věž
16. Ochrana před opařením
17. Hydro věž HWK 332

Systém rozdělování teplé vody:

DDV 25 Dvojitý hydraulický vyrovnávač (anuloid) (až 2,0 m³/h)*
DDV 32 Dvojitý hydraulický vyrovnávač (do 2,5 m³/h)*
EB KPV Rozšiřující modul pro kompaktní rozdělovač (do 2,0 m³/h)*
KPV 25 Kompaktní rozdělovač s obtokovým ventilem (do 1,3 m³/h)*

ve spojení s EB KPV (do 2,0 m³/h)*
MMB 25 Bivalentní směšovací modul (do 2,0 m³/h)*
MMH 25 Směšovací modul pro topný okruh 
VTB 25 Rozdělovač (do 2,5 m³/h)*
WWM 25 Modul teplé vody / nesmíchaný topný okruh (do 2,5 m³/h)*

* Doporučený max. průtok topné vody

Solární termika:

SST 25 Solární stanice pro teplou vodu
SOLK 1204 Kolektorové pole
SOLPU 1 Solární stanice
SOLCU 1 Solární regulátor
SOLCU 2 Solární regulátor
T1 Senzor teploty (kolektorové čidlo)
T2 Senzor teploty (zásobník 1)
T3 Senzor teploty (zásobník 2 / volitelná funkce zobrazení)

B3 Termostat teplé vody
B4 Termostat bazénu
B7 Termostat primárního okruhu
E9 Přírubové topné těleso pro teplou vodu
E10 Druhý zdroj tepla (2. ZT)
E10.1 Ponorné topné těleso
E10.2 Olejový /plynový kotel
E10.3 Kotel na pevná paliva
E10.5 Solární systém
F7 Pojistné čidlo teploty
F10 Spínač průtoku
K20 Stykač 2. zdroje tepla
K21 Stykač ponorného topného tělesa teplé vody
M11 Primární čerpadlo topný provoz
M12 Primární čerpadlo chladicí provoz
M13 Oběhové čerpadlo topení hlavní okruh
M14 Oběhové čerpadlo 1. topného okruhu
M15 Oběhové čerpadlo 2. topného okruhu
M16 Přídavné oběhové čerpadlo
M17 Oběhové čerpadlo chlazení
M18 Oběhové čerpadlo teplé vody
M19 Oběhové čerpadlo bazénu
M20 Oběhové čerpadlo topení 3.topný/chladicí okruh v klidu
M21 Směšovač
M22 Směšovač 2.topného/chladicího okruhu
M25 Oběhové čerpadlo pro vytápění & ohřev teplé vody
N1 Regulátor topení
N2 Regulátor chlazení reverzibilního tepelného čerpadla
N3/N4 Jednotky pokojové klimatizace
N6 Regulátor chlazení pro pasivní chlazení
N12 Solární regulátor (zajistí zákazník)
N17.1 Chladicí modul, obecně
N17.2 Chladicí modul, aktivní
N17.3 Chladicí modul, pasivní
N17.4 Solární modul WPM Econ SOL
R1 Venkovní čidlo
R2/2.1 Čidlo vratné vody
R3 Čidlo teplé vody
R4 Čidlo vratné chladné vody
R5 Čidlo teploty 2. topného okruhu
R9 Čidlo topné vody (ochrana před mrazem)
R11 Čidlo chladicí vody
R13 Teplotní čidlo 3. topného okruhu / bivalentní regenerační
SMF Lapač nečistot
TC Regulátor pokojové teploty
Y5 Třícestný rozdělovací ventil
Y6 Dvoucestný ventil
Y7 Třícestný směšovací ventil
Y8 Třícestný ventil (čas uzavření max. 10 sek.)
Y12 Externí čtyřcestný přepínací ventil
Y13 3-cestný přepínací ventil
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