
Novi sistem toplotnih črpalk za eno- in večdružinske hiše

To je zanesljivost.

Zrak/voda toplotna črpalka Biblock



Zelo tiha in učinkovita: 
nova toplotna črpalka Biblock
Weishaupt ponuja z novo toplotno 
črpalko Biblock WWP LB 12-A  
izvedba R kompletno na novo razvit 
proizvod na področju toplotnih 
črpalk za zrak. Poznane prednosti 
so bile nadaljnjo razvite. Novo  
modulacijsko toplotno črpalko  
odlikuje zelo tiho in učinkovito delo-
vanje ter ima poleg tega eleganten 
in moderen dizajn. 
 
Zunanja naprava z  
inovativnim ventilatorjem 
Posebna značilnost Biblock zunanje  
naprave je ventilator, oblikovan po vzoru 
sovjih peruti, z nizkim številom vrtljajev in 
aerodinamično optimizacijo izpusta 
zraka (usmerjanje toka). Drugače kot pri 
split toplotnih črpalkah pa tu kompresor 
ni nameščen v zunanji, temveč v notranji 
enoti.  
 
Vbrizgavanje pare omogoča doseganje 
temperature do 65 °C. To skrbi za visok 
komfort tople vode ter optimalno  
higieno. 
 
Elektronski ekspanzijski ventili imajo 
natančno stopnjevanje ter skrbijo za 
varčno obratovanje, saj je v krogotok  
potisnjeno samo toliko hladilne 
tekočine, kot je trenutno potrebno. Pos-
ledica tega je izboljšanje učinkovitosti. 
 
BlueFin uparjalnik ima 45 m2 veliko 
spremno površino, ki zaradi optimiziran-
ega odtaljevanje skrbi za visoko 
učinkovitost. Nadaljnje prednosti sta  
minimalni oprijem umazanije ter  
korozijska zaščita. S tem je zagotovljeno 
zanesljivo obratovanje. 
 

Popolna oprema pri notranji enoti 
Novo zasnovana, talno stoječa notranja 
enota prepriča predvsem s svojo obse-
žno serijsko opremo. Ta vključuje: 
• Varnostni set z varnostnim ventilom, 

manometrom in odzračevalnikom 
• Sistem za izločevanje zraka in 

nečistoč 
• Kompletna oprema za hlajenje 
• Sekundarni generator toplote za 

ogrevanje in sanitarno toplo vodo 
 
Inovativni hladilni krog skrbi za veliko 
modulacijsko območje od 3 kW do 10,7 
kW, pri delovnem območju od + 35 °C 
do – 22 °C.  
 
Weishaupt sedaj pri hladilnih priključkih 
uporablja inovativno press tehniko. Ta 
skrbi za hermetično tesnjenje in 
posledično ne zahteva rednega pre-
gleda tesnjenja hladilnega kroga. 
 
Novi kombiniran hranilnik za Biblock 
Za dopolnitev sistema je bil izdelan novi 
kombiniran hranilnik. Ta vsebuje hranil-
nik sanitarne vode WAS Eco z volum-
nom 300 litrov in spiralnim cevnim  
toplotnim izmenjevalcem 3,2 m² ter  
zalogovnik z volumnom 100 litrov.   
 
Prav tako je opremljena z obtočno 
črpalko za ogrevanje / STV energijs-
kega razreda A, možnostjo polnitve in 
spraznitve za ogrevanje / STV, 3-potnim 
preklopnim ventilom in nastavljivim  
prelivnim ventilom. 
 
Kombiniran hranilnik se lahko namesti 
enostavno in hitro ter s tem prihrani dra-
gocen čas. Sistem Biblock v povezavi z 
WKS omogoča visoki komfort vode (do 
30l/min). 
 

Zelo tiho delovanje 
Nova TČ Biblock spada med najtišje  
naprave na tržišču. Raven zvočnega 
tlaka je pri oddaljenosti 1,5 m 35 dB(A) 
in ustreza tudi najstrožjim zahtevam iz 
predpisa TA Lärm (mejne vrednosti v 
stanovanjskih naseljih in zdraviliščih). 
Kar pomeni, da lahko namestite zunanjo 
enoto Biblock brez problemov tudi v 
gosto naseljenih območjih. 
 
Intuitivno in udobno upravljanje 
Novi upravljalnik z barvnim zaslonom je 
zasnovan po preizkušenem Weishaupt 
principu „zasukaj in pritisni“. Zahvaljujoč 
novemu asistentu za zagon, je lahko 
nastavitev izvedena skoraj avtomatično, 
zaradi pametne selekcije možnih opcij. 
Nastavljene vrednosti so vidljive na pri-
kazovalniku v obliki besednih sporočil. 
To prihrani veliko časa in s tem tudi stro-
ške. 
 
Weishauptov portal za energijsko 
upravljanje WEM 
Zaradi integriranega energijskega 
upravljalnika WEM se lahko standardno 
krmilita do dva ogrevalna kroga, STV,  
alternativno ena cirkulacija ali  
sekundarni generator toplote (solar, 
kondenzacijski kotel).  
 
S pomočjo razširitvenega modula  
(posebni pribor) se lahko krmili tudi tretji 
ogrevalni krog. Prav tako je možno  
napravo krmiliti in regulirati prek WEM-
Portala in aplikacije. 

Smart Grid 
stoji za 
prihodnje  
možnosti vezav 
na inteligentna 
električna 
omrežja.
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Zelo tiho delovanje – pri razdalji 1,5 m je raven zvočnega tlaka samo 35 dB(A)

Primer sheme za WWP L12-A izvedba R v povezavi s kombiniranim hranilnikom

Familie Walter

Außentemperatur 8.1 °C

Warmwassertemperatur 52.9 °C

Raumtemperatur 20.5 °C

Betriebsart

Ist-Temperatur: 52.9 °C

Betrieb Party /  
Heizpause Warmwasser- 

solltemperatur

Programm Statistikme Info

Zeitprogramm 1

Warmwasser 
Push

msoll- 
peratur

ub

Upravljanje je lahko izvedeno tudi prek pametnega 
telefona.



Visoko učinkovit ventilator 
  
• energijsko varčni motor (brez krtačk) zagotavlja 

visoko učinkovitost in dolgo življensko dobo  
• izboljšana aerodinamična oblika krilc potiska 

veliko količino zraka  
• izjemno tiho delovanje (postavitev tudi v gosto 

naseljenih območjih)

Zunanja enota

BlueFin uparjalnik  
 
• zelo velika sprejemna površina za koriščenje 

okoliške energije  
• visoka korozijska zaščita  
• manjši oprijem umazanije  
• odtaljevanje po potrebi za visoko učinkovitost

Elektronski ekspanzijski ventil 
  
• visoka natančnost in učinkovitost  

Predpripravljeni električni priključki 
  

• varovalo proti snetju za visoko varnost  
• visokokakovostne sponke  

• dva 3-žilna kabla do notranje enote  
(230V in ModBus)

Hermetično zatesnjen priključek za hlajenje 
  

• enostavna dostopnost za hitro montažo  
• visokokakovostno pokritje za optimalno zaščito  
• inovativna press tehnika zagotavlja hermetično 

tesnjenje ter ne zahteva rednega pregleda  
hladilnega kroga  

• optično skriti priključki

Notranja enota

Priključki predtoka in povratka za ogrevanje 
  

• integriran sistem za izločevanje zraka in umazanije

Zvočno izolirano ohišje 
  
• visoko učinkovita dvoplastna zvočna izolacija

Instalaterju prijazen električni priključek 
  
• uvod kabla  
• varovalo proti snetju  
• priključki za sponke

Dodatni toplotni izmenjevalec 
  
• z elektronskim ekspanzijskim ventilom  
• vbrizgavanje pare v Scroll kompresor za visoke 

temperature predtoka

Sistemski upravljalnik 
  

• barvni zaslon z jasno govorico simbolov  

Elektronski tlačni senzorji/presostati 
  

• hitra analiza  
termodinamičnih stanj

Inovativni Scroll kompresor 
  

• regulacija št. vrtljajev 
• modulirano obratovanje

Priključki za hlajenje 
  
• inovativna press tehnika za hermetično  

tesnjenje (ne zahteva rednega pregleda  
  tesnjenja hladilnega kroga)

Visokokakovostni blažilnik vibracij 
  

• visoka statična nosilnost  
• visoka povratna prilagodljivost pene

V celoti pocinkano ohišje 
  

• visoka kakovost s privlačnim videzom  
• korozijska zaščita in dolga življenska   

• zmanjšanje hrupa zaradi optimiranega izpusta 
zraka in aerodinamično oblikovanih lamel

Kondenzator 
  
• velika površina toplot. izmenjevalca (visoka učinkovitost)  
• difuzijsko tesna toplotna izolacija 

Toplotna črpalka WWP LB Biblock

Varnostni set 
  
• z varnostnim ventilom, manometrom, odzračevalnikom

4-potni preklopni ventil 
  

• za odtaljevanje in hlajenje



Weishaupt d.o.o. 
Teharje 1 
SI - 3000 Celje 
Telefon (03) 425 72 50, 425 72 51 
425 72 55 
Telefaks (03) 425 72 80 
www.weishaupt.si 
 
Tiskovina št. 83218517, marec 2019 
Pridržujemo si pravico do sprememb. 
Ponatis prepovedan.

Tehnični podatki

 
Tip                                                                                                                                                                                               WWP LB 12-A R 

 
Razred energijske učinkovitosti - predtok 35 °C                                                                                                                                                

 
Razred energijske učinkovitosti - predtok 55 °C                                                                                                                                                

 
Temperatura predtoka grelne vode                                                                                                                                                                   65 °C 

 
Mejna temperatura zraka za ogrevanje                                                                                                                                                              -22 do +35 °C 

 
Imenska toplotna moč A2 / W35 1)                                                                                                                                                                   3,0 do 10,7 kW * 

 
Grelno število COP A2 / W35 1)                                                                                                                                                                        4,3 * 

 
Grelno število COP A7 / W35 1)                                                                                                                                                                        5,0 * 

 
Mejna temperatura zraka za hlajenje                                                                                                                                                                 +15 do +45 °C  

 
Izmerjena raven zvočne moči A7 / W55 pri imenski frekvenci (dnevni) 2)  ErP                                                                                                  45 dB(A) 
Izmerjena raven zvočne moči A2 / W55 pri imenski frekvenci (dnevni) 2)                                                                                                         45 dB(A) 

 
Raven zvočne moči pri razdalji 1,5 m                                                                                                                                                                 35 dB(A) 
 
1) Podatki v skladu z EN 14511     2) Določene v skladu z DIN EN ISO 3745     * Konstrukcijsko stanje februar 2019

WWP     LB    12        A       R 
 
 
 
                                               izvedba:   R = reverzibilna 
 
                                     konstrukcijsko stanje 
 
                           primerno za zgradbo s takimi potrebami po toploti v kW  
                           pri zraku v bivalentni točki -5 °C pri projektni zunanji temperaturi -16 °C 
 
                  L = zrak   B = Biblock 
 
      toplotna črpalka Weishaupt 


