INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA
TEPELNÁ ČERPADL A
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Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za Váš zájem o tepelná čerpadla společnosti Master Therm.
Tepelné čerpadlo značky Master Therm představuje technologicky vyspělý a spolehlivý
výrobek, který je sestaven z nejkvalitnějších komponentů a používá nejmodernější
technologii řízení a monitorování svého chodu. Tepelná čerpadla Master Therm jsou
vyvíjena, zkonstruována a vyrobena v České republice za použití dílů od renomovaných světových výrobců.
Podrobné technické informace o výrobcích Master Therm jsou obsaženy v aktuálním
katalogu. Všechna tepelná čerpadla již v základní výbavě obsahují elektronicky řízený
expanzní ventil, kompletní regulaci s funkcí ekvitermního řízení, vestavěná oběhová
čerpadla, vlastní elektrorozvaděč s el. jištěním všech obvodů a u modelů vzduch-voda
i integrovaný bivalentní zdroj (elektrokotel). Díky tomu je možné instalovat tato zařízení s minimálními nároky na stavební připravenost a bez dodatečných nákladů na
další příslušenstaví. Každé tepelné čerpadlo je možné dle požadavku doplnit o volitelnou výbavu, jejíž seznam je součástí katalogu.
Rozhodnutí o investici do tepelného čerpadla, jeho typu, značky, a o výběru vhodného
dodavatele, není jednoduchou záležitostí. Cílem této příručky je přinést Vám dostatek
objektivních informací o nabízeném produktu, jeho vlastnostech, správném způsobu
používání a usnadnit Vám tak Vaše rozhodování.
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1. Popis výrobku a jeho funkce
Tepelné čerpadlo Master Therm je zařízení, s jehož pomocí můžete čerpat energii
obsaženou ve Vašem okolí a využívat ji pro vytápění svého objektu, ohřev teplé
vody (TV) a případně dalších zařízení (bazénu ap.). Také můžete, je-li Vaše tepelné
čerpadlo touto možností vybaveno, odčerpávat v letním období přebytečnou
energii z interiéru do okolí a klimatizovat Váš objekt.
Schéma principu funkce tepelného čerpadla můžete vidět na následujícím obrázku.

Podle toho, jaký zdroj tepla zařízení používá, rozdělujeme tepelná čerpadla na systém země-voda, voda-voda nebo vzduch-voda. Jistě se, po konzultaci s prodejcem,
rozhodnete pro vhodný systém pro Váš objekt.

2

vzduch - voda

země - voda
(kolektor)

země - voda
(kolektor)

voda - voda

Každé tepelné čerpadlo potřebuje pro svou funkci tři samostatné okruhy předávání
energie:
l primární okruh, kterým je zdroj energie pro Vaše tepelné čerpadlo. Může jít
o nemrznoucí směs obíhající v zemním kolektoru, vodu ze zdrojové studny nebo
proud vzduchu procházející výparníkem tepelného čerpadla. Primární okruh
předává tepelnou energii do chladícího okruhu prostřednictvím tepelného výměníku (výparníku).
l kompresorový okruh. Jde o uzavřený okruh chladiva, na kterém jsou umístěny
oba tepelné výměníky (kondenzátor a výparník), kompresor a expanzní ventil
l sekundární okruh. Jedná se o okruh topné vody ve vytápěném objektu. V režimu vytápění si topná voda odebírá teplo od horkého chladiva prostřednictvím
tepelného výměníku, tzv. kondenzátoru.

1.1. Vytápění objektu
Tepelná čerpadla Master Therm jsou vyvíjena a konstruována především pro funkci
vytápění objektů. V takovém režimu tepelné čerpadlo ochlazuje primární okruh
(zemi, vodu, vzduch) a teplo předává do sekundárního okruhu - topné soustavy
objektu.
1.1.1. Topný výkon
Topný výkon tepelného čerpadla je součtem výkonu získaného z vnějšího prostředí a tepelného výkonu vzniklého chodem kompresoru. Aby byl zajištěn tepelný
komfort ve vytápěném objektu, výkon tepelného čerpadla musí být přiměřeně
nadimenzován.
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Systém vytápění s tepelným čerpadlem se obvykle navrhuje jako bivalentní, tzn.
že při velmi nízkých venkovních teplotách se připíná dodatečný (bivalentní) zdroj
tepla. Ve standardním provedení TČ Master Therm jde o vestavěný elektrokotel.
U systému země-voda nebo voda-voda může být soustava navržena jako monovalentní, kdy celou spotřebu tepla objektu zajišťuje tepelné čerpadlo. Pokud v takovém případě je elektrokotel nainstalován, má pouze záložní funkci.
Na následujícím obrázku je zobrazen výkon tepelného čerpadla vzduch-voda
a země-voda v závislosti na venkovní teplotě vzduchu a porovnání s tepelnou ztrátou objektu. Bod bivalence je venkovní teplota, při které je v rovnováze tepelný
výkon dodávaný kompresorem a tepelná ztráta domu, při nižší venkovní teplotě
již připíná bivalentní zdroj. Topný výkon tepelných čerpadel vzduch-voda roste
nebo klesá v závislosti na teplotě primárního zdroje - venkovního vzduchu. U čerpadel země-voda nebo voda-voda je topný výkon možné považovat za konstantní.

1.1.2. Dimenzování výkonu tepelného čerpadla
Pro zajištění kvalitního a úsporného vytápění je důležité zvolit správný výkon tepelného čerpadla. Zvolený výkon musí korespondovat s tzv. tepelnou ztrátou objektu, která určuje tepelnou spotřebu objektu při velice nízkých venkovních
teplotách (-12 °C a nižších).
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Master Therm doporučuje: Správná volba výkonu tepelného čerpadla
je zárukou jeho plnohodnotné funkce a v dlouhodobém horizontu přinese největší úspory za vytápění.
1.1.2.1. Výkon tepelného čerpadla vzduch-voda
(BoxAir, BoxAir Inverter, EasyMaster, AirMaster)
Výkon tepelného čerpadla, udaný při podmínkách A7/W35, by měl pokrýt tepelnou ztrátu objektu na 100 %. Mírně navýšený výkon tepelného čerpadla (až do cca
130 % tepelné ztráty) je výhodou, neboť přináší vyšší průměrný topný faktor a snížení bodu bivalence.
Příklad: Pro objekt s tepelnou ztrátou 8 kW volíme výkon tepelného čerpadla vzduch voda ve výši 8-10,5 kW (A7/W35).
1.1.2.2. Výkon tepelného čerpadla země-voda
(AquaMaster, AquaMaster Inverter, DirectMaster)
Výkon tepelného čerpadla země-voda při podmínkách B0/W35 (nemrznoucí směs
0 °C, voda 35 °C) se navrhuje v rozmezí 70-100 % tepelné ztráty budovy. Pokud je
zvolen výkon, který dosahuje výše tepelné ztráty, jde o monovalentní systém, kdy
veškerá spotřeba tepla v objektu je pokryta kompresorem tepelného čerpadla. Jeli instalován elektrokotel, má v takovém případě pouze záložní funkci. V případě
nižšího výkonu tepelného čerpadla nebude při velmi nízkých teplotách výkon kompresoru dostatečný a bude doplňován elektrokotlem, bivalentním zdrojem tepla.
Výhodou bivalentního návrhu jsou nižší investiční náklady na pořízení tepelného
čerpadla. Inverterové tepelné čerpadlo země-voda (voda-voda) se navrhuje vždy
pro monovalentní provoz (maximální výkon pokrývá tepelnou ztrátu domu).
Příklad:
Pro objekt s tepelnou ztrátou 8 kW volíme tepelné čerpadlo země-voda:
a) 8 kW(B0W35) pro monovalentní provoz
b) 6 kW(B0W35) + elektrokotel pro bivalentní provoz
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1.1.2.3. Výkon tepelného čerpadla voda-voda
(AquaMaster, AquaMaster Inverter)
Pro dimenzování systému voda-voda platí obdobná pravidla jako u typu zeměvoda, viz předchozí kapitola. Za směrodatný je v tomto případě považován výkon
tepelného čerpadla udaný za podmínek odpovídajících reálnému provozu, obvykle W10/W35 (zdrojová voda 10 °C, topná voda 35 °C).

1.1.3. Topný faktor (COP)
Topný faktor je poměr mezi tepelným výkonem tepelného čerpadla a příkonem,
který spotřebujeme na jeho chod a vyjadřuje tak účinnost zařízení. Vzhledem
k tomu, že tepelné čerpadlo získává podstatnou část energie z vnějšího prostředí,
je tento poměr výrazně vyšší než 1. Pokud je např. topný faktor COP = 4, z jedné
dodané jednotky energie (např. 1 kWh) získáme 4 jednotky tepla (např. 4 kWh).
Topný faktor tepelného čerpadla není konstantní, ale závisí na tom, jak velký teplotní rozdíl musí tepelné čerpadlo "přečerpat". Proto se hodnota topného faktoru
vždy uvádí v kombinaci s teplotními podmínkami, pro které platí. Např. COP =
4,5(A7/W35) znamená, že tepelné čerpadlo vzduch-voda má při teplotě venkovního vzduchu 7 °C a výstupní teplotě topné vody 35°C topný faktor roven hodnotě
4,5. Totéž tepelné čerpadlo ale bude vykazovat odlišný topný faktor COP=2,1
(A-8/W50), tedy za změněných teplotních podmínek.
1.1.4. Ekvitermní regulace
Výkon tepelného čerpadla (a jeho účinnost - topný faktor) je závislý na pracovních
podmínkách. Tepelné čerpadlo pracuje s nejvyšším výkonem a účinností tehdy,
pokud rozdíl teplot mezi primárním a sekundárním okruhem je co nejnižší. Proto
je Vaše tepelné čerpadlo vybaveno standardně ekvitermním systémem řízení, které
za jakýchkoli podmínek zajišťuje vždy optimální funkci tepelného čerpadla a zvyšuje jeho topný faktor.
Ekvitermní regulace reguluje teplotu topné vody na základě venkovní teploty
vzduchu. Systém měří venkovní teplotu, kterou přepočítává na tzv. teplotu geometrickou. Geometrická teplota je virtuální teplota, kterou by bylo možné v ob-
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jektu očekávat, pokud by nebyl vytápěn. Za venkovní teplotou se geometrická teplota opožďuje vlivem tepelné setrvačnosti budovy, a to přibližně o několik hodin,
případně až desítek hodin. Kolísání geometrické teploty v čase je tedy oproti výkyvům venkovní teploty utlumeno. Velikost zpoždění geometrické teploty za venkovní teplotou je jedním z parametrů regulace a lze jej nastavit individuálně podle
míry zateplení a tepelné setrvačnosti vytápěného objektu.
Nastavení topné křivky ekvitermní regulace se provádí ve dvou venkovních teplotních bodech A a B. Tyto body jsou přednastaveny na vnější teplotu vzduchu A=
+15 °C, B= -15 °C. Nastavení spočívá v zadání požadované teploty topné vody při
těchto venkovních teplotách. Systém pak již sám lineárně reguluje teplotu topné
vody podle aktuální geometrické teploty. Na obrázku je uvedeno charakteristické
nastavení topné křivky pro objekt vytápěný otopnými tělesy, kdy v bodě A je požadována teplota topné vody 30 °C a v bodě B teplota 45 °C.

Master Therm radí: Správné nastavení ekvitermní regulace umožňuje
dosahovat maximálních úspor při vytápění objektu.
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1.1.5. Otopná soustava
Topná soustava pro tepelné čerpadlo by měla pracovat s teplotním spádem max.
55/45 °C. Tepelná čerpadla Master Therm jsou za standardních podmínek schopná
poskytovat topnou vodu o teplotě až 60 °C, některé modely i 65 °C, v tomto režimu
se ale zvyšuje příkon kompresoru a provoz tepelného čerpadla je málo ekonomický. Nejvyšší úsporu přináší tepelné čerpadlo s velkoplošnou otopnou soustavou, kde je možné používat nižší teploty topné vody. Nejčastěji jsou tepelná
čerpadla zapojena do klasických otopných těles (radiátorů), podlahového či stěnového vytápění nebo konvektorů.
Master Therm doporučuje: Topná soustava pro tepelné čerpadlo by
měla být navržena tak, aby pracovala pokud možno s nízkým teplotním
spádem. V takovém případě dosáhnete maximálních úspor.
1.1.6. Regulace teploty
Základní řízení topného výkonu tepelného čerpadla provádí ekvitermní regulace,
viz předchozí kapitoly. Pro přesné řízení teploty v objektu se obvykle používá nadřazená regulace, která provádí úpravu teploty interiéru na žádanou hodnotu. Firma
Master Therm dodává pro tento účel nástěnné terminály pro ovládání chodu tepelného čerpadla, které obsahují funkci prostorového termostatu nebo lineárního
kompenzátoru ekvitermní křivky. Je také možné použití běžných prostorových termostatů nebo termostatických hlavic otopných těles.
Master Therm radí: Lineární kompenzátor ekvitermní křivky Carel pAD
poskytuje vůbec nejdokonalejší způsob regulace výkonu tepelného
čerpadla, zejména ve spojení s inventerovým tepelným čerpadlem.
1.1.7. Akumulace tepla
Aby v přechodném období, kdy je výkon tepelného čerpadla velký a tepelná spotřeba vytápěného domu nízká, nedocházelo k častému vypínání a zapínání kompresoru, je žádoucí doplnit otopnou soustavu o akumulační zásobník topné vody,
do kterého lze nadbytek topného výkonu ukládat. Velikost zásobníku by měla odpovídat výkonu tepelného čerpadla. Inverterová tepelná čerpadla, která plynule
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řídí výkon kompresoru, akumulační zásobník nevyžadují buď vůbec, nebo jen
o malém objemu vody.
Master Therm doporučuje: Po instalování zásobníku by celkový
objem topné vody v otopné soustavě (v litrech) měl být na úrovni minimálně 15násobku výkonu tepelného čerpadla (v kW). Příklad: výkonu
10 kW odpovídá min. 150 litrů topné vody.

1.2. Chlazení objektu
Pořízením tepelného čerpadla Master Therm získáváte i velice kvalitní zdroj chladu
pro klimatizování objektu v letním období. Chlazení je možné provádět při tzv. reverzaci, kdy tepelné čerpadlo obrátí svůj chod. Tepelná energie je směřována do
okolního prostředí a do objektu proudí chladná voda. Možnost chlazení je u většiny
tepelných čerpadel Master Therm součástí příplatkové výbavy.
Plnohodnotně klimatizovat lze se soustavou tvořenou konvektory (tzv. fan-coily),
jejichž výstupem je chladný vzduch. Konvektory pro chlazení bývají umístěny pod
stropem a jsou napojeny na samostatný chladící okruh, nástěnné (podokenní) typy
je možné využívat na topení i chlazení. V obou případech musí mít vyřešen odvod
kondenzátu (stejně jako klimatizační jednotka). Regulace teploty v ochlazované
místnosti je zajištěna teplotními čidly umístěnými přímo v konvektoru. Při využívání tohoto způsobu chlazení doporučuje ﬁrma Master Therm napuštění otopné
soustavy nemrznoucí směsí.
Druhou možností je přichlazování objektu podlahovým nebo stěnovým systémem.
Jde o úsporné, bezkondenzační chlazení a chladící výkon je v takovém případě
poměrně omezený. Přesto umožňuje efektivně a účinně snížit teplotu v interiéru
o několik jednotek °C.
Master Therm doporučuje: Výkon chlazení podlahou a tepelný komfort lze zvýšit pomocí pohybu vzduchu v místnosti (např. podstropním
ventilátorem).
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1.3. Ohřev teplé vody (TV)
Tepelné čerpadlo Master Therm je velmi účinným a ekonomickým zdrojem tepla
nejen pro vytápění, ale také pro ohřev TV. Možností, jak pomocí tepelného čerpadla TV ohřívat, je více a liší se od sebe jak typem tepelného čerpadla, tak konkrétním schématem zapojení. Tepelná čerpadla Master Therm jsou schopna ohřívat
TV až na teplotu 60 °C, při využití tzv. desuperheateru i více. Autorizovaní dodavatelé tepelných čerpadel Master Therm jsou od výrobce proškoleni a vybaveni doporučenými schématy zapojení pro ohřev TV.
Master Therm radí: Ohřívat teplou vodu pomocí tepelného čerpadla Master Therm se vyplatí celoročně, tedy i mimo topnou sezónu. Tepelná čerpadla vzduch-voda, která v období od jara do podzimu vykazují extrémně
vysoký topný faktor, teplou vodu v tomto období ohřívají velice úsporně.
1.3.1. Desuperheater
Desuperheater je zařízení zapojené do kompresorového okruhu tepelného čerpadla, které odebírá teplo přehřátých par na výstupu kompresoru a ohřívá TV.
Umožňuje zvýšit účinnost ohřevu TV a dosáhnout vysokých teplot ohřívané vody,
běžně 70°C. Teplo je dodáváno pouze při běžícím kompresoru tepelného čerpadla,
proto bývá obvyklé kombinovat použití desuperheateru s některou z dalších možností ohřevu TV. Desuperheater natápí TV, i když tepelné čerpadlo běží v reverzačním (chladícím) režimu. Desuperheater je u většiny tepelných čerpadel Master
Therm dodáván jako volitelná výbava.

1.4. Ohřev bazénové vody
Všechna tepelná čerpadla Master Therm umožňují v příslušném schematu zapojení
ohřev bazénu, ať už v celoročním režimu, nebo v režimu sezónním. Bazény bývají
poměrně významnými spotřebiči tepla, v některých případech jsou energeticky
náročnější než obytný dům. V případě použití tepelného čerpadla pro vytápění
a celoroční ohřev bazénu je nutné správně navrhnout jeho výkon. Pro sezónní
ohřev bazénové vody jsou optimální tepelná čerpadla vzduch-voda, která při vyšších venkovních teplotách poskytují nejvyšší účinnost.
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2. Tepelná čerpadla Master Therm, základní technické údaje*
(*změna údajů v rámci technických úprav vyhrazena)

2.1. BoxAir (vzduch-voda)
Tepelné čerpadlo kompaktní (jednodílné) konstrukce. Celá technologie je umístěna vně vytápěného objektu. Do tepelného čerpadla je zapojena otopná soustava, která musí být naplněna nemrznoucí směsí.
Výkon
A7/W35

Příkon
A7/W35

Topný
faktor

BoxAir 17Z

7,2 kW

1,6 kW

4,5

BoxAir 22Z

8,2 kW

1,9 kW

4,4

BoxAir 26Z

10,6 kW

2,5 kW

4,2

BoxAir 30Z

12,2 kW

2,8 kW

4,3

BoxAir 37Z

15,4 kW

3,4 kW

4,5

BoxAir 45Z

18,2 kW

4 kW

4,5

Typ

Technické údaje:

Kondenzátor

venkovní kompakt, Al eloxovaný prostorový rám, Al plechy opatřené práškovým lakem. Barevné provedení červená, šedá, stříbrná
scroll LG, resp. Sanyo (dle daného výkonu), antivibračně uložený na odpruženém rámu
Al/Cu, 1 nebo 2 DC ventilátory s plynulou regulací otáček, optimalizovaně
řízené odtávání reverzací
deskový nerezový, vestavěné oběhové čerpadlo

Chladivo

bezfreonové R407c

Bivalentní zdroj

vestavěný elektrokotel, 2 topné sekce s kaskádovým zapojením
Carel pCOxs, elektronicky řízené vstřikování chladiva, ekvitermní regulace
teploty. Ovládací terminál Carel pAD s funkcí prostorového termostatu
nebo kompenzátoru ekvitermní křivky.

Konstrukce
Kompresor
Výparník

Regulace
Napájení

3x400V, vestavěný elektrorozvaděč

Limitní parametry

vzduch -20/+30 °C, topná voda 20-55 °C
režim chlazení, řízení více topných okruhů, chlazení podlahou s regulací
dle rosného bodu, ovládání přes internet aj.

Volitelná výbava
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2.2. BoxAir Inverter (vzduch-voda)
Kompaktní tepelné čerpadlo vybavené kompresorem
s proměnným výkonem. Zapojení do otopné soustavy
je obdobné jako u tepelného čerpadla BoxAir.
Výkon
A7/W35

Příkon
A7/W35

Topný
faktor

BoxAir 22I

3-8 kW

0,65-1,75 kW

4,53

BoxAir 30I

5-15 kW

1-3 kW

5

Typ

Technické údaje:
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Konstrukce

venkovní kompakt, Al eloxovaný prostorový rám, Al opláštění opatřené
práškovým lakem. Barevné provedení červená, šedá, stříbrná

Kompresor

rotační BLDC inverter, antivibračně uložený na odpruženém rámu

Výparník

Al/Cu, 2 DC ventilátory s plynulou regulací otáček, optimalizovaně řízené
odtávání reverzací

Kondenzátor

deskový nerezový, vestavěné oběhové čerpadlo

Chladivo

bezfreonové R407c

Bivalentní zdroj

vestavěný elektrokotel, 2 topné sekce s kaskádovým zapojením

Regulace

Carel pCOxs, elektronicky řízené vstřikování chladiva, ekvitermní regulace
teploty. Ovládací terminál Carel pAD s funkcí prostorového termostatu
nebo kompenzátoru ekvitermní křivky

Napájení

1x230 resp. 3x400 V, vestavěný elektrorozvaděč

Limitní parametry

vzduch -20/+30 °C, topná voda 20-60 °C

Volitelná výbava

režim chlazení, řízení více topných okruhů, chlazení podlahou s regulací
dle rosného bodu, ovládání přes internet aj

2.3. EasyMaster (vzduch-voda)
Model EasyMaster představuje tzv. splitovou (dělenou) konstrukci tepelného čerpadla. Vnitřní jednotka obsahuje nejdůležitější prvky, jako je kompresor, expanzní
ventil, kondenzátor, regulaci ap. Vně objektu je umístěna venkovní jednotka s výparníkem a ventilátorem.
Typ

Výkon
A7/W35

Příkon
A7/W35

Topný
faktor

EasyMaster 26Z

10,6 kW

2,5 kW

4,2

EasyMaster 30Z

12,2 kW

2,8 kW

4,3

EasyMaster 37Z

15,4 kW

3,4 kW

4,5

EasyMaster 45Z

18,0 kW

4,1 kW

4,4

EasyMaster 60Z

24,6 kW

6 kW

4,1

EasyMaster 75Z

30,3 kW

7,5 kW

4,0

Technické údaje:
Konstrukce

split, vnitřní a vnější jednotka tepelného čerpadla propojené potrubím
s chladivem. Al eloxovaný prostorový rám. Vnitřní jednotka: ocelové opláštění s práškovým lakem (červená, šedá). Vnější jednotka: Al opláštění s práškovým lakem (červená, šedá, stříbrná)

Kompresor

scroll Sanyo, antivibrační uložení na kmitacím rámu

Výparník

Al/Cu, aerodynamický Al ventilátor "sova" prům. 630mm, odtávání reverzací, optimalizovaně řízené

Kondenzátor

deskový nerezový, vestavěné oběhové čerpadlo

Chladivo

bezfreonové R407c

Bivalentní zdroj

vestavěný elektrokotel, 2 topné sekce s kaskádovým zapojením

Regulace

Carel pCOxs, elektronicky řízené vstřikování chladiva, ekvitermní regulace
teploty. Ovládací terminál Carel pGD.

Napájení

3x400 V, vestavěný elektrorozvaděč

Limitní parametry

vzduch -20/+30 °C, topná voda 20-55 °C.

Volitelná výbava

režim chlazení, řízení více topných okruhů, desuperheater, softstart, prostorový přístroj pAD pro kompenzaci teploty, chlazení podlahou s regulací
dle rosného bodu, ovládání přes internet aj.
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2.4. AirMaster MINI (vzduch-voda)
Splitové tepelné čerpadlo Na rozdíl od typu EasyMaster (bod 2.3.) obsahuje jiný
typ kompresoru s odlišnou charakteristikou a vyššími užitnými parametry. Dále se
oba modely odlišují základní výbavou a šíří výkonové řady. Pro výkony nad 18 kW
jsou tepelná čerpadla AirMaster MINI konstruována jako dvoukompresorová, se 2
vnějšími jednotkami, s kaskádním řízením chodu.
Typ

Technické údaje:

Příkon
A7/W35
1,6 kW
2,0 kW
2,7 kW
3,3 kW
3,9 kW
5,5 kW
6,7 kW
7,8 kW

Topný
faktor
4,4
4,5
4,5
4,5
4,6
4,5
4,5
4,6

Kondenzátor

split, vnitřní a vnější jednotka tepelného čerpadla propojené potrubím s
chladivem. Al eloxovaný prostorový rám. Vnitřní jednotka: ocelové opláštění s práškovým lakem (červená, šedá). Vnější jednotka: Al opláštění s práškovým lakem (červená, šedá, stříbrná).
scroll Copeland ZH, antivibrační uložení na kmitacím rámu
Al/Cu, aerodynamický Al ventilátor "sova" prům. 630mm, odtávání reverzací, optimalizovaně řízené
deskový nerezový, vestavěné oběhové čerpadlo

Chladivo

bezfreonové R407c

Bivalentní zdroj

vestavěný elektrokotel, 2 topné sekce s kaskádovým zapojením

Regulace

Carel pCOxs, elektronicky řízené vstřikování chladiva, ekvitermní regulace
teploty. Ovládací terminál Carel pGD.

Napájení

3x400V, vestavěný elektrorozvaděč

Limitní parametry

vzduch -20/+30 °C, topná voda 20-60 °C

Základní výbava

desuperheater, řízení až 4 topných okruhů
režim chlazení, řízení dalších topných okruhů, softstart, prostorový přístroj
pAD pro kompenzaci teploty, chlazení podlahou s regulací dle rosného
bodu, ovládání přes internet aj.

Konstrukce
Kompresor
Výparník

Volitelná výbava
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AirMaster 3015M
AirMaster 3021M
AirMaster 3030M
AirMaster 3038M
AirMaster 3045M
AirMaster 3060.2M
AirMaster 3076.2M
AirMaster 3090.2M

Výkon
A7/W35
6,8 kW
8,7 kW
12,3 kW
15,0 kW
17,9 kW
24,5 kW
30,0 kW
35,7 kW

2.5. AirMaster AKU (vzduch-voda)
Splitové tepelné čerpadlo vzduch-voda technicky spřízněné s modelem AirMaster
MINI (bod 2.4.) Vnitřní jednotka je navíc vybavena integrovanou akumulační nádobou. Vně objektu je umístěna venkovní jednotka s výparníkem a ventilátorem.
Výkon
A7/W35

Příkon
A7/W35

Topný
faktor

AirMaster 3015A

6,8 kW

1,6 kW

4,4

AirMaster 3021A

8,7 kW

2,0 kW

4,5

AirMaster 3030A

12,3 kW

2,7 kW

4,5

AirMaster 3038A

15,0 kW

3,4 kW

4,4

AirMaster 3045A

17,8 kW

4,0 kW

4,5

Typ

Technické údaje:

Konstrukce

Kompresor

split, vnitřní a vnější jednotka tepelného čerpadla propojené potrubím s
chladivem. Vnitřní jednotka: ocelová skříň opatřená práškovým lakem (červeno-černá) s vestavěnou ocelovou akumulační nádobou 180 l. Vnější jednotka: Al eloxovaný prostorový rám, Al opláštění s práškovým lakem
(červená, šedá, stříbrná)
scroll Copeland ZH, antivibrační uložení na kmitacím rámu

Výparník

Al/Cu, aerodynamický Al ventilátor "sova" prům. 630mm, odtávání reverzací, optimalizovaně řízené

Kondenzátor

trubkový pájený

Chladivo

bezfreonové R407c

Bivalentní zdroj

vestavěný elektrokotel, 2 topné sekce s kaskádovým zapojením

Regulace

Carel pCOxs, elektronicky řízené vstřikování chladiva, ekvitermní regulace
teploty. Ovládací terminál Carel pGD.

Napájení

3x400 V, vestavěný elektrorozvaděč

Limitní parametry

vzduch -20/+30 °C, topná voda 20-55 °C.

Ohřev TUV

vestavěný, průtokový
akumulační nádoba, vestavěný průtokový ohřev TUV, režim chlazení, řízení až 4 topných okruhů

Základní výbava
Volitelná výbava

řízení dalších topných okruhů, softstart, prostorový přístroj pAD pro kompenzaci teplotní křivky, regulace chlazení podlahou dle rosného bodu,
ovládání přes internet aj.
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2.6. DirectMaster (země-voda)
Tepelné čerpadlo s technologií přímého odparu chladiva v zemní smyčce. Chladivo
prochází zemním výměníkem v kolektoru tvořeném Cu potrubím. Odpadá oběhové čerpadlo a tepelný výměník na primární straně tepelného čerpadla.
Typ
AQ9Z1 D

Výkon
B0/W35

Příkon
B0/W35

Topný
faktor

3,2 kW

0,7 kW

4,4

Technické údaje:
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Konstrukce

Al eloxovaný prostorový rám.
Ocelové opláštění s práškovým lakem (červená).

Kompresor

Rotační, antivibrační uložení

Výparník

měděný trubkový

Kondenzátor

deskový nerezový AISI 316, vestavěné oběhové čerpadlo

Chladivo

bezfreonové R407c

Bivalentní zdroj

vestavěný elektrokotel (volitelná výbava)

Regulace

Carel pCOxs, elektronicky řízené vstřikování chladiva, ekvitermní regulace
teploty. Ovládací terminál Carel pGD.

Napájení

1x230 V, vestavěný elektrorozvaděč

Limitní parametry

země -5/+20 °C, topná voda 20-60 °C

Základní výbava

řízení topného okruhu a ohřevu TV

Volitelná výbava

řízení více topných okruhů, vestavěný elektrokotel, prostorový přístroj pAD
pro kompenzaci teploty, ovládání přes internet aj.

2.7. AquaMaster Inverter (země-voda, voda-voda)
Tepelné čerpadlo země-voda nebo voda-voda s inverterovým kompresorem s řízeným výkonem. Primární okruh je tvořen nemrznoucí směsí v zemním kolektoru,
případně zdrojovou spodní či povrchovou vodou.
Výkon
B0/W35

Příkon
B0/W35

Topný
faktor

AQM Inverter 22I

3-8 kW

0,7-1,8 kW

4,5

AQM Inverter 30I

5-12 kW

1,1-2,7 kW

4,5

AQM Inverter 45I

6-17 kW

1,3-3,8 kW

4,5

Typ

Technické údaje:
Konstrukce

Al eloxovaný prostorový rám. Ocelové opláštění s práškovým lakem (červená, šedá).

Kompresor

Scroll LG Inverter, antivibrační uložení na kmitací desce

Výparník

deskový nerezový AISI 316, vestavěné oběhové čerpadlo

Kondenzátor

deskový nerezový AISI 316, vestavěné oběhové čerpadlo

Chladivo

bezfreonové R407c resp. R410a

Bivalentní zdroj

vestavěný elektrokotel (volitelná výbava)

Regulace

Carel pCOxs, elektronicky řízené vstřikování chladiva, ekvitermní regulace
teploty. Ovládací terminál Carel pGD.

Napájení

1x230 V nebo 3x400 V, vestavěný elektrorozvaděč

Limitní parametry

směs -5/+20 °C, topná voda 20-60 °C

Základní výbava

řízení až 2 topných okruhů a ohřevu TV

Volitelná výbava

režim chlazení, řízení více topných okruhů, vestavěný elektrokotel, prostorový přístroj pAD pro kompenzaci teploty, chlazení podlahou s regulací dle
rosného bodu, ovládání přes internet aj.
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2.8. AquaMaster (země-voda, voda-voda)
Tepelné čerpadlo země-voda nebo voda-voda. Jednotka tepelného čerpadla umístěna uvnitř objektu. Primární okruh je tvořen nemrznoucí směsí v zemním kolektoru,
případně zdrojovou spodní či povrchovou vodou. Pro větší výkony jsou tepelná čerpadla AquaMaster řešena jako 2kompresorová, se zapojením do kaskády.
Typ

Technické údaje:
Konstrukce
Kompresor
Výparník
Kondenzátor
Chladivo
Bivalentní zdroj
Regulace
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AquaMaster 17Z
AquaMaster 22Z
AquaMaster 26Z
AquaMaster 30Z
AquaMaster 37Z
AquaMaster 45Z
AquaMaster 50Z
AquaMaster 60Z
AquaMaster 75Z
AquaMaster 90Z
AquaMaster 120.2Z
AquaMaster 150.2Z
AquaMaster 180.2Z

Výkon
B0/W35
6,6 kW
7,8 kW
10,1 kW
11,4 kW
14,1 kW
17,2 kW
18,5 kW
23,1 kW
28,2 kW
33,2 kW
46,8 kW
57,7 kW
64,4 kW

Příkon
B0/W35
1,5 kW
1,7 kW
2,3 kW
2,6 kW
3,3 kW
3,9 kW
4,3 kW
5,6 kW
6,8 kW
7,8 kW
11,3 kW
13,7 kW
15,6 kW

Topný
faktor
4,4
4,5
4,4
4,4
4,3
4,4
4,3
4,2
4,1
4,3
4,2
4,2
4,1

Al eloxovaný prostorový rám. Ocelové opláštění s práškovým lakem (červená, šedá)
Scroll LG, resp. Sanyo, antivibrační uložení na kmitací desce
deskový nerezový AISI 316, vestavěné oběhové čerpadlo
deskový nerezový AISI 316, vestavěné oběhové čerpadlo
bezfreonové R407c
vestavěný elektrokotel (volitelná výbava)
Carel pCOxs, elektronicky řízené vstřikování chladiva, ekvitermní regulace
teploty. Ovládací terminál Carel pGD.

Napájení

3x400 V, vestavěný elektrorozvaděč

Limitní parametry
Základní výbava

směs -5/+20 °C, topná voda 20-60 °C
řízení až 2 topných okruhů a ohřevu TV

Volitelná výbava

režim chlazení, řízení více topných okruhů, vestavěný elektrokotel, prostorový přístroj pAD pro kompenzaci teploty, chlazení podlahou s regulací dle
rosného bodu, ovládání přes internet aj.

3. Sedm důvodů, proč zvolit Master Therm

1

Největší výrobce a exportér tepelných čerpadel v České republice
Společnost Master Therm se postupem času vypracovala na pozici největšího výrobce tepelných čerpadel v tuzemsku. Kromě českého a slovenského trhu jsou výrobky exportovány do řady evropských zemí: Německa, Francie, Velké Británie,
Irska, Švýcarska, Slovinska, Polska, Rumunska aj. Dlouholetá tradice značky a více
než 4 000 prodaných čerpadel jsou zárukou stability společnosti a spolehlivosti jejich výrobků.

2

Technická úroveň
Všechny výrobky Master Therm jsou sestaveny z komponentů předních světových ﬁrem a jsou vyvinuty a vyráběny na území České republiky. Vysoká technická
úroveň tepelných čerpadel Master Therm byla opakovaně oceněna na prestižních mezinárodních veletrzích.
Všechny výrobky společnosti jsou vybaveny elektronickým
vstřikovacím ventilem (EEV), který zvyšuje spolehlivost, zjednodušuje servis a uvádění do provozu, zejména ale přináší nejvyšší topné faktory ve všech režimech provozu čerpadla. Použité scroll kompresory LG, Sanyo nebo Copeland ZH jsou
zárukou dlouhé živostnosti zařízení. Konstrukce kompresorů Copeland ZH s patentovanou technologií EVI přináší ojediněle vysoké topné faktory při nejnáročnějších podmínkách provozu.
Společnost Master Therm je držitelem certiﬁkátu jakosti dle normy ISO 9001:2008.

3

Komfort ovládání přes internet
Každé tepelné čerpadlo značky Master Therm lze snadno připojit k internetu. Uživatel má pak možnost jednoduše ovládat jeho chod z kteréhokoli místa prostřednictvím PC a řídit parametry provozu. Díky on-line diagnostice chodu čerpadla je
zjednodušen servis a řada servisních zásahů múže být provedena na dálku. Díky
tomu může společnost Master Therm poskytnout na všechna tepelná čerpadla připojená na internet nadstandardní prodlouženou záruku.
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4

Optimální poměr ceny a užitné hodnoty
Na trhu se vyskytuje velké množství tepelných čerpadel od řady výrobců. Výrobky Master Therm hrají nejvyšší ligu v technické úrovni a kvalitě servisu, díky výrobě v tuzemsku
a příznivým dodavatelským podmínkám jsou však nabízeny za ceny o třídu nižší než
srovnatelné světové výrobky. Díky cenové strategii ﬁrmy vycházející přísně z rozpočtových pravidel vzrůstá cena čerpadel Master Therm s rostoucím výkonem jen minimálně, což umožňuje zákazníkům zvolit dostatečně velký výkon a zajistit si tak největší
objem levného tepla s minimálním podílem bivalentního (doplňkového) zdroje.

5

Dotace
V rámci státního dotačního programu Zelená úsporám (www.zelenausporam.cz) lze
na pořízení kvalitního tepelného čerpadla vzduch-voda žádat o příspěvek ve výši 50
000,- Kč. Všechny výrobky společnosti Master Therm splňují podmínky dotačního
programu a jsou pro tento program schváleny. Tato dotace je nároková, tzn. že žadatel, který splní kritéria programu, příspěvek musí obdržet. Dotaci na pořízení tepelného čerpadla lze nárokovat pro oblast podpory C (Využití obnovitelných zdrojů
energie pro vytápění a přípravu teplé vody), a to jak pro rekonstrukce topné soustavy
u starších objektů (C1), tak pro novostavby (C2). Společnost Master Therm ve spolupráci se svými obchodními partnery zajišťuje pro své klienty vyřízení dotace na klíč.

6

Financování nákupu
Tepelné čerpadlo představuje investici do budoucnosti, do ekologie a do úspor.
Zadlužit se kvůli pořízení spotřební elektroniky nebo dovolené většina ﬁnančních
poradců nedoporučuje, u tepelného čerpadla je situace odlišná. Tepelné čerpadlo
svým provozem šetří peníze a úspora plně pokryje splátky úvěru nutného na jeho
pořízení. Po několika letech se pořizovací náklady splatí a čerpadlo až do konce
své životnosti svému majiteli již pouze spoří. Zajistit ﬁnancování pořízení tepelného čerpadla lze celou řadou způsobů, nejobvyklejší je hypotéční úvěr nebo úvěr
ze stavebního spoření, ale lze vybírat i z dalších forem ﬁnancování. Součástí nabídky ﬁrmy Master Therm je profesionální servis a podpora při zajištění investičních
prostředků dle individuálních potřeb klienta.
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7

Záruční podmínky a servis
Tepelné čerpadlo je zařízení, které si pořizujeme na velmi dlouhou dobu a po celou
tuto dobu očekáváme, že nám bude přinášet levné, spolehlivé a komfortní služby.
Proto se při nákupu rozhodujeme i podle tržního postavení, které dodavatel zaujímá a podle podmínek, které nabízí nejen k datu prodeje produktu, ale i v oblasti
záručního a pozáručního servisu. Dlouholetá stabilní tržní pozice, vysoká kvalita
a technická úroveň vlastních výrobků a dostatečné servisní zázemí umožňuje společnosti Master Therm poskytnout nadstandardní záruční a servisní podmínky. Základní záruční lhůta je poskytována na 3 roky, v případě připojení tepelného
čerpadla na internet a provádění pravidelných servisních prohlídek až 7 let.
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4. Údržba tepelného čerpadla a prevence poruch
Tepelné čerpadlo je zařízení, které vyžaduje od svého provozovatele naprosté minimum péče, na rozdíl od jiných systémů vytápění. Přesto jsou občasná kontrola
chodu a několik základních úkonů nutné pro správnou funkci jednotky a pro dosažení maximálních úspor při vytápění nebo chlazení.

4.1. Umístění tepelného čerpadla
Vnitřní jednotky tepelných čerpadel vzduch-voda a země-voda (voda-voda) musí
být umístěny ve vnitřních prostorách objektu a chráněny proti povětrnostním vlivům a působení nadměrné vlhkosti, prachu a agresivních látek. Tepelná čerpadla
nebo jejich části určené pro venkovní instalaci jsou vůči běžným vlivům vnějšího
prostředí odolná., je ale nezbytné udržovat okolí jednotky v přiměřené čistotě a zabránit mechanickému poškození ventilátoru a výparníku nebo působení agresívních mechanických či chemických nečistot. V okolí venkovních jednotek udržujte
volný prostor, aby mohlo docházet k volnému pohybu vzduchu a aby ochlazený
vzduch nebyl zpětně nasáván do výparníku. Zvýšíte tím účinnost zařízení.
V zimním období je nezbytné kontrolovat množství sněhu a ledu pod výparníkem
tepelného čerpadla a v jeho okolí a průběžně je odstraňovat tak, aby byl výparník
v bezpečné vzdálenosti od sněhové pokrývky. Nikdy nesmí dojít k omezení možnosti volného odtékání kondenzátu z výparníku, jinak může dojít k zamrznutí výparníku a k úplné ztrátě topné funkce zařízení.
Master Therm upozorňuje: Největší nebezpečí pro venkovní části tepelných čerpadel představuje sníh padající ze střechy objektu nebo
mechanické poškození lamel výparníku neodbornou manipulací.

4.2. Kontrola primárního a sekundárního okruhu
U tepelných čerpadel země-voda, které jsou napojeny na zemní plošné kolektory
nebo vrty, kontrolujte pravidelně tlak nemrznoucí směsi v primárním okruhu
a v případě poklesu nechte nemrznoucí směs doplnit.
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U všech typů tepelných čerpadel kontrolujte a udržujte správný tlak v otopné soustavě, kontrolujte a provádějte její odvzdušnění a pravidelně čistěte sítko (ﬁltr) na
vstupu do tepelného čerpadla.
Master Therm doporučuje: Neprůchodné čistící sítko topného okruhu
může způsobit nefunkčnost systému vytápění. Bezpečnostní ochrana
tepelného čerpadla odstaví z důvodu vysoké teploty topné vody zařízení z provozu a ohlásí alarmový stav.

4.3. Nastavení a změny parametrů tepelného čerpadla
Základní nastavení tepelného čerpadla a jeho funkcí provede ﬁrma, která je dodavatelem zařízení. Uživatel zařízení je povinnen se seznámit s ovládáním tepelného
čerpadla prostřednictvím návodu k obsluze a naučit se nastavovat parametry, ke
kterým má jako uživatel přístup. V případě, že je tepelné čerpadlo připojené k internetu, lze tyto hodnoty měnit prostřednictvím webového rozhraní. V žádném
případě není dovoleno uživatelům měnit nastavení takových prvků regulace, jejichž změna je chráněna servisním heslem a které jsou určeny pro odborníky. Nesprávným nastavením chráněných parametrů může dojít k trvalému, nevratnému
poškození tepelného čerpadla. Záruční podmínky deﬁnují takový zásah jako neoprávněnou a neodbornou manipulaci se zařízením, se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

4.4. Kontrola funkce tepelného čerpadla
Přesto, že tepelné čerpadlo nevyžaduje při své funkci žádnou pravidelnou obsluhu,
je nutné, aby uživatel v určitých časových intervalech kontroloval chod tepelného
čerpadla a funkci celého otopného systému. Doporučujeme kontrolu jak vizuální,
tak poslechem, a to jak u vnitřních, tak venkovních částí tepelného čerpadla a v případě jakýchkoli anomálií (výrazná změna hlučnosti kompresoru či ventilátoru, namrzání výparníku) kontaktovat dodavatele zařízení.
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4.5. Kontrolní servisní prohlídky
Pro zajištění optimální topné a chladící funkce zařízení doporučujeme pravidelnou
odbornou kontrolu tepelného čerpadla formou servisních prohlídek. Servisní prohlídku lze objednat u dodavatele tepelného čerpadla nebo přímo u společnosti
Master Therm (www.mastertherm.cz). Součástí komplexní prohlídky je funkční
kontrola zařízení, proměření deﬁnovaných hodnot a kontrola správného nastavení
systému. Vodítkem pro objednání kontrolní prohlídky je rozsvícení servisní ikony
na ovládacím displeji zařízení, která je aktivována po překročení limitního počtu
hodin (2 500 hod.) běhu kompresoru od předcházející prohlídky, což přibližně odpovídá jedné topné sezóně.

4.6. Povinné záruční prohlídky
Povinné záruční prohlídky tepelného čerpadla jsou vyžadovány tehdy, pokud je na
dané zařízení poskytnuta prodloužená záruční lhůta v délce 7 let od spuštění do
provozu, viz Všeobecné záruční podmínky Master Therm. Záruční podmínky jsou
v takovém případě předepsány po uplynutí 1.,3. a 5. roku provozu tepelného čerpadla. Pokud servisní prohlídka není v daném časovém období provedena, nárok
na prodlouženou záruku zaniká. Povinné záruční prohlídky vždy provádí servisní
organizace Master Therm servis s.r.o.

4.7. Servisní smlouva
V případě zájmu ze strany klienta je možné uzavřít dlouhodobou servisní smlouvu
pro dané tepelné čerpadlo se společností Master Therm servis s.r.o. Obsahem
smlouvy je provádění kontrolních i povinných záručních prohlídek a záručních
i pozáručních oprav v předem sjednaných cenových a časových podmínkách, na
celém území ČR.
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5. Poskytované záruční podmínky
Dlouholeté zkušenosti, vlastní vývoj a výroba tepelných čerpadel v ČR a přísná kriteria pro výběr dodavatelů umožňují ﬁrmě Master Therm poskytovat na tuzemském trhu pro své výrobky mimořádně příznivé záruční podmínky.

5.1. Základní a prodloužená záruční lhůta
Výrobce tepelného čerpadla poskytuje prostřednictvím zhotovitele na instalované
tepelné čerpadlo základní záruční lhůtu v délce 3 roků, resp. prodlouženou záruku
v délce 7 roků, jsou-li splněny podmínky pro poskytnutí prodloužené záruky. Po
dobu poskytnutí záruční lhůty nese výrobce veškeré materiálové, pracovní a dopravní náklady, spojené s odstraněním závady na výrobku.

5.2. Podmínky prodloužené záruky
Podmínkou pro získání prodloužené záruky jsou funkční připojení tepelného čerpadla k internetu prostřednictvím aplikace, kterou výrobce k tomuto účelu nabízí
jako volitelnou výbavu, a současně pravidelné záruční prohlídky tepelného čerpadla po 1.,3.a 5. roce provozu. Přesné znění záručních podmínek je uvedeno ve
Všeobecných záručních podmínkách výrobce tepelného čerpadla a na Záručním
listu tepelného čerpadla.

ZÁRUČNÍ DOBA 7 LET
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6. Na co si dát pozor při nákupu
6.1. Dimenzování výkonu
Správné dimenzování výkonu tepelného čerpadla vůči tepelným ztrátám objektu
je nesmírně důležité. Nižší výkon znamená menší kompresor, menší výměníky a ve
výsledku i nižší pořizovací cenu. Současně ale znamená, že pomocný zdroj (elektrokotel) začíná dotápět při vyšších teplotách, mnohdy nad 0°C, a z tepelného čerpadla se stává v nejchladnějších měsících roku poněkud drahý elektrokotel.
U tepelných čerpadel vzduch-voda je správná volba výkonu ještě významnější než
u ostatních typů.

6.2. Topný faktor
Z topného faktoru se stalo hlavní kriterium posuzování technické vyspělosti a kvality tepelného čerpadla a je tedy důležitým marketingovým údajem. Při porovnávání topného faktoru je nutno vzít v úvahu, zda srovnáváme topné faktory za
stejných pracovních podmínek (např.A2/W35 ap.) a zda se jedná o celkový topný
faktor tepelného čerpadla (vč.příkonu ventilátorů, oběhových čerpadel a energie
na odtávání) nebo jen vlastního kompresoru. Dále je třeba vědět, že platná norma
připouští poměrně velkou toleranci rozptylu měřených hodnot a řada výrobců si
v rámci této tolerance prezentované údaje vylepšují. Pokud srovnatelní výrobci tepelných čerpadel vycházejí z obdobně vyspělé techniky (kompresory, vstřikovací
ventily ap.), není důvod, aby se topné faktory příliš lišily (tak jako se neliší spotřeba
paliva u srovnatelných vozů). Navíc význam topného faktoru je přeceňován; na
efektivnost vytápění mají zásadní vlivy i další faktory: již zmíněná dimenze výkonu,
otopná soustava a kvalitní regulace.

6.3. Hlučnost tepelného čerpadla vzduch-voda
Hlučnost vnější jednotky tepelného čerpadla je důležitým kriteriem, zejména
pokud je umístěna v hustší zástavbě. Hluk je udáván velmi často rozdílným způ-
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sobem. Akustický výkon deﬁnuje vlastní zvukový výkon zdroje a je nezávislý na
vnějších podmínkách, akustický tlak udává slyšitelnost zdroje a závisí na vzdálenosti a tlumícímu vlivu prostředí. Oba používají jednotku dB(A). Akustický výkon
představuje přesnější údaj a bude mít vždy vyšší hodnotu než akustický tlak. Nejlépe je udělat si vlastní názor na základě poslechu jednotky v reálném provozu.

6.4. Porovnání ceny
Cenu je vždy nutné provnávat komplexně, tzn. porovnat porovnatelné. Stává se,
že nabídka ceny nezahrnuje některé podstatné položky (bivalentní zdroj, ohřev
TUV, oběhové čerpadlo, vestavěný elektrorozvaděč) a instalace přinese uživateli
dodatečné nemalé náklady. Podobně je třeba zvážit, zda využít některých velmi
levných nabídek, které se na trhu objevují, kdy nezřídka jde o upravené klimatizační jednotky, jejichž konstrukce a použité komponenty jsou původně určené pro
odlišné podmínky použití (motocykl v určitých zeměpisných šířkách může být celoročně plnohodnotným dopravním prostředkem, v našich podmínkách ale doporučujeme raději automobil).
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7. Deset častých omylů
10 nejčastějších přesudků o vytápění s tepelnými čerpadly vzduch-voda
Tepelné čerpadlo vzduch-voda
l nedokáže vyhřát rodinný domek
l má jen malý výkon, topí jen když je teplo
l je vhodné jen jako doplňkový zdroj tepla
l je vhodné jen pro nízkoenergetický dům
l známí si ho pořídili a je jim pořád zima
Jde o poměrně časté názory, vycházející ze špatné informovanosti, případně z negativní zkušenosti přátel apod. Tepelné čerpadlo je samozřejmě schopné vyhřát jakkoli
velký objekt, pokud zvolíme vhodný výkon. Existují instalace o výkonech několika stovek kW, kdy jsou vytápěny školy, nemocnice, velká komerční a administrativní centra
atd. U systému vzduch-voda však musíme vždy počítat s dodatečným (bivalentním)
zdrojem, který doplňuje výkon tepelného čerpadla při nízkých teplotách vzduchu.
Pokud je výkon čerpadla vhodně navržen k tepelným ztrátám budovy, bivalentní zdroj
se začne připínat při teplotách cca mezi -4 až -9 °C. Při teplotách okolo -20 °C již přebírá
plný topný výkon pouze bivalentní zdroj a tepelné čerpadlo se vypíná s ohledem na
vysokou zátěž kompresoru a malý topný faktor.
Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je vždy nutné mít kvaliﬁkovaně vypočítané tepelné
ztráty objektu a k těmto ztrátám volit odpovídající výkon. Současně je nezbytné odborně
posoudit otopnou soustavu, zda je schopná dodat dostatek tepla pro vytápění i při teplotním spádu odpovídajícímu možnostem tepelného čerpadla, tedy obvykle 55/45 °C.
Tepelné čerpadlo vzduch-voda
l je vhodné jen pro podlahové vytápění nebo kombinaci podlahového vytápění
a radiátorů
Tepelné čerpadlo je stroj, jehož účinnost (topný faktor) velmi výrazně závisí na rozdílu
mezi primárním zdrojem tepla (venkovního vzduchu) a teplotou sekundárního okruhu
(topné vody v objektu). Proto platí, že nejlepších výsledků dosáhne tepelné čerpadlo
s velkoplošnou topnou soustavou, tj. podlahovým nebo stěnovým vytápěním, kde je
teplota nižší než v otopných tělesech typu radiátorů. Přesto se velký podíl instalací rea-
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lizuje právě s otopnými tělesy, která jsou u nás dostupnější a běžnější. Je však žádoucí,
aby plocha radiátorů byla co největší a aby umožnila provoz s co nejnižším tepelným
spádem. Je-li to možné, přednost dáváme podlahovému vytápění. Naopak často užívaná kombinace podlahového a radiátorového systému se chová z hlediska topného
faktoru stejně jako čistě radiátorový systém, protože tepelné čerpadlo dodává topnou
vodu o vyšší teplotě pro radiátory a podlahový okruh je řešen jako směšovací.
Podlahové vytápění
l málo topí, má jen malý výkon
l víří prach v místnosti
l není zdravé na nohy
l je vhodné jen v kombinaci s dlažbou
Opak je pravdou. Díky velké ploše je podlahový systém schopen objekt vyhřát nejúčinněji,
přitom při jeho relativně nižší teplotě na rozdíl od radiátorů necirkuluje v místnosti vzduch,
není vířen prach, vzduch se nevysušuje a teplota v místnosti je nejrovnoměrněji rozložena.
Žádné negativní zdravotní účinky se nikdy neprokázaly, mimo jiné s ohledem na nízké teploty povrchu podlahy, které obvykle nepřekračují 28 °C. Naopak z výše uvedených vlastností vyplývají podstatné zdravotní přínosy. Podlahové vytápění lze realizovat v kombinaci
s dlažbou, PVC, plovoucí laminátovou podlahou a bežnými typy koberců (nikoli s extrémně
dlouhým vlasem). Vyvarovat se musíme dřevěné podlahy a parket.
Ohřev teplé vody
l tepelným čerpadlem se nevyplatí
l tepelným čerpadlem je vhodný jen v sezóně, nikoli celoročně
l tepelné čerpadlo umí jen předehřev
l nelze ohřívat vodu a přitom chladit
Mýtus, že ohřev teplé vody (TV) tepelným čerpadlem nemá význam, podporují občas
i někteří dodavatelé TČ, jejichž produkty tuto funkci neumožňují. Jde samozřejmě o záměrnou nepravdu. Naopak: pokud si již pořizujeme za nemalé prostředky tepelné čerpadlo, je hrubou chybou nevyužít plně jeho možností a neohřívat s ním TV, neboť
úspora se oproti běžnému ohřevu v přímotopném bojleru u běžné 4 členné domácnosti
pohybuje při současných cenách okolo 7-8 tis. Kč/rok. Tím se dále zkracuje doba ná-
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vratnosti investice do TČ. Důležité je ohřívat TV pomocí tepelného čerpadla celoročně,
neboť v letních měsících má TČ vzduch-voda nejvyšší topný faktor a ohřev teplé vody
(případně i bazénu) je vysoce efektivní. Není pravda, že tepelné čerpadlo umí teplou
vodu pouze předehřívat, naopak dnes je již obvyklé takové zapojení do systému, které
zajistí plný ohřev až na teploty běžně okolo 60 °C. Některé typy TČ navíc umožňují ohřev
TV i v režimu chlazení.
Výkon tepelného čerpadla
l se dimenzuje na 70% tepelných ztrát domu kvůli nižší pořizovací ceně
Tato myšlenka je dnes již překonána a často i čerpadla typu země-voda nebo vodavoda se navrhují na 100% pokrytí tepelných ztrát objektu. U typu vzduch-voda je situace složitější, protože vždy jde o bivalentní systém (s dodatečným zdrojem tepla),
nicméně o to více zde platí, že s tím, jak rostou ceny energií, si investoři raději pořizují
větší výkon tepelného čerpadla vůči tepelné ztrátě objektu, což jim zajistí zvýšení podílu
energie dodané vlastním tepelným čerpadlem na úkor bivalentního zdroje a tím snížení provozních nákladů.
Tepelné čerpadlo vzduch-voda
l je hlučné a bude rušit jak mne, tak mé sousedy
Ještě před pár lety byla hlučnost venkovních jednotek tepelných čerpadel vzduch-voda
největší brzdou jejich rozšíření. Jednotky často obsahovaly nejen ventilátor, ale i kompresor pístové konstrukce, který do vnějšího prostředí nebyl vhodný a způsoboval zvýšenou hlučnost a vibrace. Použitím současných scroll kompresorů a moderních
ultratichých ventilátorů s aerodynamickými lopatkami se, pokud jde o hlučnost, odehrála opravdová revoluce a výrobky předních výrobců jsou již překvapivě tiché
a vhodné i do nejhustší zástavby.
Novinka: špičkové tepelné čerpadlo vzduch-voda
l podává 100 % výkonu až do teploty -15 °C
Není pochyb o tom, že vývoj v oblasti tepelných čerpadel vzduch-voda jde stále postupně
kupředu. Zaměřuje se především na kompresory, na jejichž technické vyspělosti závisí
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hodnota topného faktoru (účinnosti) tepelného čerpadla nejvíce. Někteří výrobci, kteří
do svých produktů montují moderní inverterové kompresory s plynulým řízením výkonu
prostřednictvím frekvenčního měniče, přišli na dobrý marketingový tah, jak vzbudit
dojem, že jejich produkt skokově předběhl konkurenci a jeho výkon je stabilní nezávisle
na okolní teplotě vzduchu s tím, že 100 % výkonu je k dispozici např. od + 7 °C do -15 °C.
Ve skutečnosti fyzikální zákony platí všude stejně a špičkové kompresory od nejkvalitnějších světových výrobců jsou si velmi podobné jak po stránce konstrukční, tak ve výkonových parametrech. Podstata triku spočívá v tom, že výkon zařízení např. při podmínkách
A7/W35 uvedeme na střední hranici (ca při frekvenci 50 Hz) a při podmínkách A-15/W35
na horní hranici (90Hz). Při takové interpretaci pak výkon opravdu vychází konstantní
(ovšem nikoli příkon a topný faktor, které se výrazně změní). Pokud budeme sledovat
křivku výkonu při stabilních otáčkách kompresoru, zjistíme její stejnou závislost na teplotě vzduchu jako u jiných výrobků a žádné podstatné rozdíly neshledáme.
Tepelné čerpadlo vzduch-voda
l často zapíná a vypíná a ničí se
l akumulační nádoba má být co největší
Aby se omezil počet startů tepelného čerpadla, vybavují se topné systémy akumulační
nádobou (zásobníkem) topné vody, která zvýší objem vody v otopném systému optimálně na 15-20 násobek výkonu tepelného čerpadla (objem v litrech, výkon v kW při
A7/W35). Tím je zajištěno, že na počátku a konci topné sezóny, kdy tepelné čerpadlo
podává největší výkon, jej může ukládat do topné vody v zásobníku a počet cyklů se
výrazně sníží. S rostoucím objemem zásobníku nad optimální velikost se počet startů
dále snižuje, na druhou stranu roste tepelná ztráta, kterou zásobník (i při dnešních kvalitních izolacích) způsobí, a samozřejmě i investice na jeho pořízení. Je proto vhodné
držet se při návrhu velikosti zásobníku doporučení od odborníka.
Dále platí, že dnes používané scroll kompresory snáší rozběh podstatně lépe než konstrukčně starší pístové typy, navíc jsou dnes již v nabídce moderní čerpadla inverterového typu, která umí svůj výkon dle potřeby snížit a většinou akumulační zásobník
nepotřebují.
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Topím tepelným čerpadlem vzduch-voda
l a nepotřebuji ekvitermní regulaci, je to zbytečnost
Ekvitermní regulace zajišťuje řízení teploty otopné soustavy podle venkovní teploty
vzduchu. Při poklesu venkovní teploty zvýší regulace teplotu vody v otopné soustavě
a tím i předávaný topný výkon do vytápěného objektu. Ekvitermní řízení je dnes již součástí např. i moderních kotlů na zemní plyn, biomasu apod. Zde však je její význam
poměrně omezený. U tepelných čerpadel a zejména u typu vzduch-voda je použití kvalitní ekvitermní regulace naprosto zásadní. Regulace umožňuje za všech podmínek
pracovat s co nejmenším teplotním rozdílem mezi primárním a sekundárním okruhem
(venkovním vzduchem a otopnou vodou), čímž je dosaženo co nejvyššího topného
faktoru a vysoké efektivnosti provozu TČ. Pokud si někteří provozovatelé vyřadí ekvitermní regulaci a používají stálou teplotu otopné vody (jako např. při vytápění elektrokotlem), zvyšují si účet za vytápění i o několik desítek procent.
Umístění vnější jednotky TČ
l mám velký sklep, postavím ji tam
l musí být umístěna na jižní straně domu
Představa, že by bylo vhodné umístit tepelné čerpadlo, resp. jeho venkovní jednotku
(výparník a ventilátor) do uzavřeného prostoru, např. sklepa, garáže ap. není úplně
neobvyklá a vychází z faktu, že "tam je přeci jen tepleji než venku" a tepelné čerpadlo
bude pracovat s větším topným faktorem. Obvykle zde chybí schopnost přestavit si
skutečné množství chladící energie výparníku. Při 10 kW topného výkonu ochladí jednotka za 1 hodinu 3 500 m3 vzduchu o cca 5 °C. Jde o množství vzduchu, jehož hmotnost činí cca 4 500 kg a které by vyplnilo krychli o hraně delší než 15 m. Z jakéhokoli
uzavřeného prostoru by nejpozději za pár hodin bylo ledové království. Naopak
vhodné je výparník umístit do maximálně otevřeného prostoru s volným pohybem
vzduchu a volit takovou dispozici, aby nedošlo k vytvoření kapsy, kde by se ochlazený
vzduch mohl točit. Není nutné umisťovat venkovní jednotku na jižní stranu domu,
neboť teplota vzduchu je slunečním svitem ovlivněna jen okrajově a je prakticky
shodná na slunci i ve stínu. Výparník tepelného čerpadla a sluneční kolektor jsou dvě
zcela odlišné věci.
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KONTAKTNÍ INFORMACE
Předváděcí středisko a korespondenční adresa:
Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.
Okrajová 187,253 01 Chýně, Praha západ
Tel.: +420 311 516 567, Zelená linka: 800 444 000
info@mastertherm.cz, www.mastertherm.cz
Sídlo společnosti a fakturační adresa:
Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.
Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1
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