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1. Obecné informace

1.1 Důležité informace

Tento návod k instalaci je nedílnou součástí zařízení. 

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte pokyny. 

Použití zařízení v rozporu s ustanoveními návodu má za následek ztrátu záruky.

 Před připojením zařízení důkladně propláchněte a vyčistěte topný okruh.

 Zóny sání a výfuku nelze zúžit.

 Zařízení nemůže fungovat bez vody. Nikdy nezapínejte zařízení k napájení, pokud není

instalace naplněna vodou a odvzdušněna.

 Doporučuje se pravidelná kontrola zařízení (nečistoty, usazeniny a vodní kámen). Před

každým čištěním odpojte napájení.

 Před každým zásahem do elektrického systému je POVINNÉ odpojit napájení. Udržujte

elektrické části mimo dosah vody.

 Elektrické  hodnoty  a  průměry  kabelů  musí  být  přesně  dodrženy  v  závislosti  na  modelu

tepelného čerpadla. Je třeba pamatovat na správné připojení ke zdroji napájení a na správný

sled fází.

 Při nedodržení norem elektroinstalace může dojít k poškození tepelného čerpadla, na které

se pak nevztahuje záruka.

 Čisticí prostředky obsahující kyseliny, chlór, písek a sodu nejsou povoleny.

 Práce na zařízení smí provádět pouze autorizované servisní středisko.

1.2 Označení CE a právní předpisy

Tepelné čerpadlo má označení CE. Výrobce zařízení potvrzuje, že zařízení splňují požadavky směrnice EMC 

(směrnice 89/3 36 / EHS Rady) a že zařízení splňují základní požadavky směrnice o nízkém napětí (směrnice 

73/23 / EHS Rady) . Zařízení také splňují požadavky EN 14511, EN 14825 a EN 12102.

1.3 Základní bezpečnostní pokyny a varování

Tepelné  čerpadlo  bylo  navrženo  a  vyrobeno  v  souladu  s  aktuálními  technickými  pravidly  a  platnými

bezpečnostními předpisy. Toto zařízení není určeno pro použití osobami zvenčí bez odpovídajících zkušeností

nebo znalostí v provozu výše uvedeného zařízení. Zařízení může být poškozeno v případě nesprávného nebo

neúčelového použití. Dodavatel neručí za škody vzniklé nesprávným použitím. Zařízení jsou určena pro použití

jako zdroj tepla v uzavřených instalacích ústředního vytápění.

 Tepelné čerpadlo smí být provozováno pouze venku. Je zakázáno instalovat čerpadlo uvnitř

místnosti.

 Zařízení pracuje v rozsahu okolních teplot -25 °C až 35 °C.
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 Je to zakázáno:

 použití tepelného čerpadla v atmosféře s korozivními nebo výbušnými plyny;

 zamaštěný, špinavý nebo znečištěný přívod vzduchu;

 připojení k ventilačnímu potrubí obsahujícímu vodní páru.

 Zařízení musí být instalováno v souladu s platnými předpisy pro elektroinstalaci.

 Zkontrolujte, zda je instalace řádně uzemněna.

 Tepelné čerpadlo běží na chladivo R290, je to hořlavý plyn. Jakékoli zásahy do obvodu by měly být

prováděny  nástroji  k  tomu  přizpůsobenými  a  odpovídajícími  příslušným  normám.  V  případě

obnovy nebo doplnění chladiva musí  být zařízení  odpojeno od napájení.  Při  práci  na tepelném

čerpadle je zakázáno kouřit.

 Nepoužívejte oheň (zapalovače, hořáky).

 V blízkosti výrobku je vyhrazená ochranná oblast. V ochranném prostoru nesmí být žádná okna,

dveře, větrací otvory, osvětlovací kanály, vstupy do sklepů, poklopy, světlíky nebo svody. Ochranné

území nesmí zahrnovat přilehlé pozemky nebo plochy MHD. V ochranné oblasti nesmí být žádné

zdroje vznícení, jako jsou zásuvky, spínače světel, lampy nebo elektrické spínače.

Výrobek obsahuje chladivo R290. V případě úniku se unikající chladivo shromažďuje u země. Chladivo se nesmí

dostat  do stavebních otvorů,  jímek nebo kanalizačních systémů.  Chladivo se  nesmí hromadit  způsobem,  který

vytváří nebezpečnou, výbušnou, dusivou nebo toxickou atmosféru.

2. Doprava a montáž

2.1 Dodané položky

Při  dodávce  zařízení  zkontrolujte  podle  specifikace  objednávky,  zda  byly  dodány  všechny

komponenty a zda nedošlo k poškození tepelného čerpadla během přepravy.

2.2 Přenášení

Tepelné čerpadlo je dodáváno na paletě, ke které je připevněno šrouby a maticemi, které je nutné odstranit, aby

bylo  možné  jednotku  přesunout  na  předem  připravené  místo.  Tepelné  čerpadlo  lze  přepravovat  pomocí

vysokozdvižného vozíku, jeřábu nebo jiných prvků s dostatečnou pevností pro zajištění stability přenosu.

Čerpadlo se může naklonit maximálně o 30⁰! Nebezpečí poranění při zvedání těžkými břemeny.

Výrobek nesmí mít sklon větší než 30°. Pokud tak neučiníte, může později během provozu dojít

k poruchám v okruhu chladicí kapaliny. Při přepravě lze výrobek naklonit maximálně o 30°.

2.3 Způsob montáže

Tepelné čerpadlo by mělo být instalováno mimo budovu,  na předem připravený základ nebo namontováno na

vnější stěnu budovy pomocí konzol. V této fázi nezapomeňte připravit vhodnou odtokovou trubku. Vyberte místo,

kde není přívod vzduchu ovlivněn silným větrem. Umístěte zařízení co nejpříčněji k hlavnímu směru větru. Pokud
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není místo instalace chráněno před větrem, je třeba naplánovat ochrannou stěnu. Věnujte pozornost emisím hluku.

Vyhněte se rohům místností, výklenkům nebo místům mezi nimi

stěny. Vyberte místo s dobrou absorpcí hluku (např. tráva, keře, palisády). 

Když je tepelné čerpadlo zavěšeno na držácích k vnější stěně budovy, ujistěte se, že 

používáte kompenzátory vibrací na spojení mezi venkovní jednotkou a vnitřní jednotkou.

3. Technické údaje

3.1 Rozměry venkovní jednotky

HTi 20/12 HTi 20/8

A 510 510

B 898 898

H 1480 1480

Obr 1. Vnější rozměry

3.2 Elektrické parametry              

Model tepelného
čerpadla

HTi 20/8 230VAC HTi 20/12 230V AC HTi 20/12 3~400V AC

Napájení 1~230V AC 1~230V AC 3~400V AC
Maximální spotřeba
elektrické energie

6.5 kW 8.5 kW 8.5 kW

Typ ovládání
tepelného čerpadla

Inverter

Počet vodičů 3x4mm2 5x2.5mm2

Elektrické zabezpečení B25 B20

Maximální proud 22A 23A 18A
Tolerance měření

teploty
±2°C

Stupeň krytí IP 15B

Kategorie přepětí II
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3.3 Obecné informace

Model tepelného čerpadla HTi 20/8 230V AC HTi 20/12 230V AC HTi 20/12 3~400V AC

Údaje dle normy EN 14511 Tepelné čerpadlo kombinované s hydraulickou sadou

Rozsah pracovních teplot -25°C až +35°C

Konstrukce Zinková ocel, nerezová ocel, hliník

Rozměry 510x898x1480

Hmotnost zařízení 130kg

Hydraulické připojení G1

Výkon čerpadla topného
okruhu

3 - 87W

Průtok vzduchu 5100 m3/h

Energetická třída
Podmínky nízké teploty /

vysoké teploty
A+++ / A++ A+++ / A++

ηS

Podmínky nízké teploty /
vysoké teploty

189,9 / 137,2% 176,6 / 129,4%

Topný výkon
Minimum / Maximum A7W35

2,5 - 8 kW 4 - 12 kW

Topný výkon
Minimum / Maximum A-

10W35
2,5 - 8 kW 4 - 12 kW

Výsledky účinnosti tepelného čerpadla podle normy EN 14511

Topný výkon
A7W35

4,36 kW 4,031 kW 4,031 kW

COP A7W35 4,84 5,02 5,02

Topný výkon
A7W55

3,71 kW 3,378 kW 3,378 kW

COP A7W55 2,87 2,81 2,81

Topný výkon
A2W35

2,56 kW 3,1 kW 3,1 kW

COP A2W35 4,15 4,22 4,22

Topný výkon
A2W55

2,1 kW 3,685 kW 3,685 kW

COP A2W55 2,32 2,43 2,43

Chladicí výkon A35W7 4,15 kW 5,113kW 5,113kW

EER faktor účinnosti A35W7
EN

2,86 2,70 2,70
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3.4 Topný okruh – Technické údaje

Model tepelného čerpadla HTi 20/8 230V AC HTi 20/12 230V AC HTi 20/12 3~400V AC
Teplota topné vody 

Minimum / Maximum
20 – 60 °C

Pracovní tlak Pracovní tlak
Minimum / Maximum

0,05bar / 2,5bar
0,05MPa / 0,25MPa

Průtokový proud Minimum /
Maximum

500 / 1900 l/h 600 / 2100 l/h

Minimální množství vody v
topném okruhu

100 l

Hydraulický odpor 55 kPa
Maximální délka potrubí topné

vody
20m

3.5 Chladicí okruh – Technické údaje

Model tepelného čerpadla HTi 20/8 230V AC HTi 20/12 230V AC HTi 20/12 3~400V AC

Chladivo R290

Množství náplně chladiva 1,3 kg

GWP R290 3

Ekvivalent CO2 0,0039 t

Povolený provozní tlak
25,8 bar

2,58 MPa

3.6 Řídicí modul

Smart Smart Tower

Napájení 
3~400V AC

nebo 1~230V AC
3~400V AC

nebo 1~230V AC

Rozměry 285x335x710 625x625x1790

Hydraulické připojení GW1
GW1
GW1

Přídavný zdroj tepla
Elektrický ohřívač s výkonem 2kW  - 1~230V AC
Elektrický ohřívač s výkonem 6kW – 3~400V AC

Kapacita zásobníku TUV - 200 / 190 [l]

Kapacita vyrovnávací nádrže - 40 [l]

Topné okruhy
Topný okruh přímý + možnost
připojení směšovacího okruhu

Topný okruh přímý +
možnost připojení směšovacího

okruhu

Maximální hydraulický tlak
2,5 bar

0,25 MPa

3.7 Technické údaje – emise hluku

Model tepelného čerpadla HTi 20/8 230V AC HTi 20/12 230V AC HTi 20/12 3~400V AC

Úroveň hluku, dle EN 11202
A7W35

64 dB (A)

Úroveň hluku, dle EN 11202
A2W35

Tichý provoz 50% účinnost
51 dB (A)
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4. Konstrukce

4.1 Obecné informace

Tepelné čerpadlo využívá energii uloženou ve vzduchu (nižší zdroj tepla) a poté předává tepelnou energii o vyšší

teplotě, zvýšené dokonce až na 62 °C, do systému ústředního vytápění.

eplo odebrané ve výparníku zvyšuje teplotu chladiva, které je směrováno do kompresoru. Chladivo se zvýšenou

teplotou a  tlakem odevzdává teplo v kondenzátoru a přes  expanzní  ventil  se  vrací  do výparníku.  Topná voda

odebírá teplo z chladiva v kondenzátoru. Oběhové čerpadlo přivádí topnou vodu do topného systému objektu.

Tepelné čerpadlo by mělo spolupracovat s topným systémem objektu přizpůsobeným na nízký parametr,

nejlépe s podlahovým nebo stěnovým vytápěním. Pokud mají  radiátory vyšší  parametr,  může to mít za

následek nedotápění objektu v chladných dnech a zvýšení provozních nákladů zařízení. 

Obr 2. Schéma provozu tepelného čerpadla

1 kompresor 

2 kondenzátor

3 expanzní ventil

4 Výparník 

5 Spodní zdroj tepla (například vzduch)

6 ústřední topení

7 vůdce

8 vrátit se

4.2 Chladivo R 290

Chladivo R290 je přirozeně se vyskytující uhlovodík nacházející se v ložiskách zemního plynu. Jako chladivo

nepoškozuje ozonovou vrstvu (nízký ODP = 0) a má velmi nízký potenciál globálního oteplování (GWP = 3).
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Dobře se mísí s minerálním olejem a z hlediska ukazatelů účinnosti vytápění není horší než faktory ze skupiny

HCF, např. R134A, R404A.

Technické údaje:

 normální vypařovací teplota (při 1 bar abs.): -42°C;

 kritická teplota: 97°C;

 meze hořlavosti: 2,1÷9,5% obj. ve vzduchu.

 materiálová kompatibilita: nekorodující.

4.3 Provozní rozsah

Následující charakteristiky ukazují rozsah bezpečného provozu tepelného čerpadla v závislosti na teplotě T2 (teplota ohřáté

vody) až po teplotu T1 (teplota vzduchu).  Regulátor automaticky přizpůsobuje teplotu ohřívané vody převládajícím

povětrnostním podmínkám, díky čemuž zajišťuje bezpečný provoz kompresoru, což prodlužuje jeho životnost.

Obr 3. Rozsah teplot pracovního vzduchu kompresoru

Obr 4. Výkonová řada tepelných čerpadel HTi20 / 12 a HTi20 / 8
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5. Instalace tepelného čerpadla

5.1 Umístění

Doporučuje se zhotovit betonový základ, na který má být tepelné čerpadlo umístěno, který je vybaven pryžovými

tlumiči vibrací, které umožňují volné umístění zařízení. Tepelná čerpadla jsou vybavena odkapovou vanou sloužící

ke sběru kondenzátu vznikajícího při běžném provozu zařízení a potrubím pro odvod kondenzátu odchází do savé

půdy nebo předem připravené kanalizace. Zařízení je také možné zavěsit na vnější stěnu budovy pomocí montážních

držáků. Chcete-li připojit venkovní jednotku k vnitřní instalaci, vytvořte vhodný otvor pro vedení potrubí a kabeláže

zdí. Musí být dodrženy požadované minimální vzdálenosti a ochranná pásma. V oblasti výstupu vzduchu je teplota

cca 5°C pod teplotou okolí,  proto se zde za určitých klimatických podmínek může tvořit  vrstva ledu. Tepelné

čerpadlo by mělo být umístěno tak, aby výstup vzduchu nesměřoval na dopravní cesty. Je bezpodmínečně nutné

dodržet požadované vzdálenosti od stěny, otvorů ve stěně, oken a sklepních oken. Je třeba zajistit odvod kondenzátu,

aby se zabránilo navlhnutí základů budovy.

Obr 5. Umístění a montáž čerpadla.
1 – Tepelné čerpadlo; 2 - Odvod kondenzátu; 3 - Stěna budovy; 4 - okapový odtok; 5 - Sifon (viz bod 7.2

„odtok kondenzátu”)
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Obr 6. Umístění a montáž čerpadla.
1 – Tepelné čerpadlo; 2 - Savý podklad (štěrk); 3 - Rozložení základny; 4 - Kámen, suť

A - hloubka mrazu; B - pevný substrát; C - Průměr výstupu

Obr 7. Základ pro tepelné čerpadlo - pohled shora
1 – Rozložení základny; 2 - Savý podklad (štěrk, písek); 3 - Odvod kondenzátu
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Obr 8. Instalace tepelného čerpadla ke zdi

1- Ochranná zóna

Neumísťujte tepelné čerpadlo na trávník

nebo jiný nepevný povrch.

Tepelné čerpadlo by mělo být umístěno tak, aby v oblasti výfuku nebyla žádná okna ani dveře.

 Při instalaci výrobku dávejte pozor na převládající vítr.

 Neinstalujte zařízení v blízkosti hořlavých látek nebo větracích otvorů.

 Nasměrujte ventilátor směrem od okna.

 Nevystavujte výrobek prašnému a znečištěnému vzduchu.

 Neinstalujte spotřebič pod strom, který shazuje listí.

 Tepelné čerpadlo neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, hořlavých materiálů nebo sání vzduchu

 Tepelné čerpadlo musí být volně přístupné pro kontrolu a případné opravy

 Neinstalujte zařízení v blízkosti oken a rohů

 Zařízení generuje hluk, věnujte pozornost místu instalace
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5.2 Instalace zařízení na plochou střechu

Tepelné  čerpadlo  je  možné  instalovat  na  plochou  střechu,  je  třeba  mít  na  paměti  několik  bodů.

Zajistěte bezpečný přístup z ploché střechy. Při práci s výrobkem zajistěte bezpečnostní oblast 2 m od okraje plus

požadovanou vzdálenost. Do bezpečnostní oblasti není povolen vstup. Pokud to není možné, musí být na okraji

namontováno technické zařízení na ochranu proti pádu, například zábrana. Volitelně vložte technické zařízení proti

pádu, například lešení nebo sítě proti pádu. Udržujte dostatečnou vzdálenost od střešního poklopu a oken plochých

střech. Během práce zajistěte střešní výlez a okna do plochých střech proti vniknutí a pádu, například přes plůtek.

5.3  Vnitřní jednotka

Vnitřní modul tepelného čerpadla by měl být instalován uvnitř budovy, chráněn proti vodě a vlhkosti, se snadným

přístupem pro uživatele a servisního technika. Řízení - ovládání kotelny je nutné namontovat ve svislé poloze

pomocí montážních trnů na stěnu.

Nezapomeňte zachovat technický prostor pro efektivní a snadné ovládání řídicí skříňky.

Obr 9. Vnitřní jednotka Smart
1 – Ovládací panel, dotykový; 2 – Napájení TUV; 3 – Napájení z tepelného čerpadla; 4 – Napájení CO
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Obr 10. Vnitřní jednotka Smart
1 – Vodní čerpadlo horního zdroje; 2 - Průtokový ohřívač; 3 - Vodní filtr; 4 - přepínací ventil ÚT / TUV;

5- Místo instalace bezpečnostní skupiny
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Obr 11. Vnitřní jednotka Smart Tower – pohled zezadu
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P.č. Seznam částí

1 Odvodňovací ventil

2 Bezpečnostní ventil CO

3 CO tlakoměr

4 Vyrovnávací nádrž

5 Ohřívač

6 Čerpadlo horního zdroje

7 Přepínací ventil ÚT / TUV

8 Magnetický filtr

9 Diferenční ventil

10 Čerpadlo s přímým okruhem (volitelné)

11 Směšovací ventil s pohonem (volitelné)

12 Oběhové čerpadlo, okruh 2 (volitelné)

13 Vent

14 expanzní nádoba na CO

15 pojistný ventil TUV

16 Expanzní nádoba TUV

17 Elektrická skříň

18 zásobník TUV

A Napájení z tepelného čerpadla

B Zpět k tepelnému čerpadlu

C Návrat z přímého okruhu

D Napájení přímého okruhu

E Návrat do okruhu 2

F Napájení okruhu 2

G přívod TUV

H návrat TUV
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Obr 12. Vnitřní jednotka Smart Tower
1- Opláštění  2- Řídící panel

Obr 13. Ukázka umístění Smart Tower s minimálním servisním prostorem

Při připojování vnitřní jednotky nezapomeňte pro následné servisní práce použít 

uzavírací ventily.

5.4 Hydraulické připojení tepelného čerpadla
Vyberte správný průřez potrubí, aby odpovídal délce a počtu ohybů v hydraulickém spojení mezi řídicím modulem

a tepelným čerpadlem.
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Tepelné  čerpadlo  je  propojeno  dvěma  potrubími:  Napájení  horního  zdroje  a  zpátečka  horního  zdroje  tepla.

Dodržujte správné průřezy potrubí a hadic, aby byl zajištěn dostatečný průtok vody výměníkem tepla v tepelném

čerpadle.

Obr 14. Venkovní jednotka
1 – Elektro napájení venkovní jednotky; 2 – Komunikační kabel, 3 - Zpátečka vody; 4 – Napájení voda; 5 -

Odvod kondenzátu.

Dbejte na připojení vody k výměníku, aby byly připojeny příslušné konektory na Napájení a zpátečku vody.

Vodu se doporučuje napojit potrubím o průřezu min. 25 mm. Po provedení vodovodní přípojky pečlivě

zaizolujte vodovodní potrubí.

Při  připojování  vody  k  venkovní  jednotce  věnujte  zvláštní  pozornost  směru  proudění  vody

výměníkem. Vstup vody se  instaluje  na spodní  nástavec výměníku a výstup ohřáté vody na

horní nástavec výměníku.

5.5 Režim chlazení

Tepelné čerpadlo má schopnost připravovat chlazenou vodu a chladit budovu.

Měli byste však pamatovat na dodržování následujících pravidel pro používání zařízení:

 Instalace by měla být provedena z materiálů přizpůsobených nízkým teplotám

 Teplota chlazené vody nesmí být nižší než 7ºC

 Instalacja powinna być wypełniona roztworem glikolu propylenowego

 Při použití tepelného čerpadla HTi 20 k plošnému chlazení nastavte teplotu média tak, aby

nebyl překročen rosný bod

 Doporučuje se použít čidlo kondenzace

 Doporučuje se průtokoměr
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5.6 Připojení k bazénu     

K ohřevu bazénu je možné připojit tepelné čerpadlo, pamatujte na několik věcí:

nepřipojujte topný okruh výrobku přímo k bazénu. Použijte správný oddělovací výměník tepla a další součásti

potřebné pro tuto instalaci

5.7 Příklady hydraulických instalací

Správné propojení tepelného čerpadla s vyrovnávací nádrží, zásobníkem na teplou užitkovou vodu a cirkulačním

systémem budovy je uvedeno níže. Pro dobrý a bezporuchový provoz tepelného čerpadla je nutné dodržet připojení

zařízení k hydraulickému systému.
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Obr 15.  Schéma vytápění 1
 s jedním topným okruhem a zásobníkem zapojeným do série
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Obr 16. Schéma vytápění 2 
se dvěma paralelně zapojenými topnými okruhy, pomocným kotlem a akumulační nádrží

Kapacita vyrovnávací nádrže by měla být přizpůsobena instalovanému zdroji tepla, použití tohoto
systému snižuje výstupní teplotu.
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Obr 17. Schéma vytápění 3 se dvěma topnými okruhy a zásobníkem zapojeným do série
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Obr 18. Schéma vytápění s využitím Smart Tower s jedním topným okruhem
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Obr 19. Schéma vytápění s využitím Smart Tower se dvěma topnými okruhy
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Obr 20. Schéma vytápění 4 s jedním topným okruhem a možností použití fancoilových jednotek v
režimu chlazení pomocí přídavného třícestného ventilu
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Všechna uvedená schémata jsou příklady a zajišťují správnou funkci tepelného čerpadla, 

veškeré úpravy a modifikace smíte provádět pouze na vlastní nebezpečí.

Systémy musí být vyrobeny v souladu s platnými normami a návrhy.

 Minimální vodní kapacita instalace by měla být min. 100 l

Symbol Kontaktní číslo Popis
G1 N01-N Ohřívač
ZM N07-N Směšovací ventil – otevírání

N08-N Směšovací ventil - uzavření
ZT N05-N-L1 Ventil tří cest

ZT2 N02-N-L1 3cestný ventil 2
P01 N04-N-PE Hlavní čerpadlo systému
P02 N06-N-PE Čerpadlo topného okruhu 1
P03 N09-N-PE čerpadlo topného okruhu 2
TZ B1-GND čidlo výstupní teploty
TP B3-GND čidlo teploty zpátečky

TCWU B2-GND čidlo teploty TUV
T2 B7-GND Obvod snímače výstupní teploty 2

TP1 B4-GND Okruh snímače pokojové teploty 1
TP2 B5-GND Okruh snímače pokojové teploty 2
K - Přídavný zdroj tepla
ZP - Diferenciální ventilace
ZB - bezpečnostní ventil
FM - Magnetický filtr
A - Cívka ventilátoru

6. Elektrické schéma

6.1 Elektrické připojení venkovní jednotky k vnitřní jednotce

Spojení  mezi  venkovní  jednotkou  a  vnitřní  jednotkou  je  provedeno  dvěma  vodiči  –  napájecím  kabelem  a

komunikačním kabelem.

Sada obsahuje 6m dlouhé kabely.

Při všech prováděných elektrických pracích je třeba dodržovat následující doporučení.

 Elektrické práce smí provádět pouze autorizovaní montéři.

 Před otevřením krytů odpojte zařízení od napájení a zajistěte jej proti náhodnému opětovnému

zapnutí!

 Při instalaci a jakýchkoli jiných pracích souvisejících s elektřinou je třeba přísně dodržovat

platné předpisy.

 Dodržujte technické podmínky připojení stanovené místním dodavatelem elektrické energie (pokud

byly vydány)!

 Zkontrolujte správné připojení zemnících vodičů ve vnitřní a venkovní jednotce.
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Obr 21. Vodiče spojující dvě jednotky – jednofázové provedení
1 – L1; 2 – N; 3 –PE; A – Komunikace Modbus

Obr 22. Vodiče spojující dvě jednotky– třífázové provedení 
1 – L1, L2, L3; 2 – N; 3 – PE; A – Komunikace Modbus

Obr 23. Připojení Modbus
A – Připojení Modbus; B - Připojení internetový modulu

Komunikační kabel - zakončený vhodnou zástrčkou zapojte do zásuvky označené na obr. č. 23.
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6.2 Schéma ovladače

Obr 24.  Základní elektrické schéma 
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Obr 25. Schéma ovladače
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Obr 26. Připojení nouzového napájení

1 GND 

2 Modbus-Komunikace
3 Průtokový ohřívač

4 UPS
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V případě spuštění tepelného čerpadla spolupracujícího s Nouzovým napájením (UPS) je třeba provést následující:

1. Vypněte napájení tepelného čerpadla

2. Rozpojte kostky spojující napájení z hlavní lišty  s nouzovou lištou 

3. V sestavě s tepelným čerpadlem nacházím kostku , měla by být správně zapojena s nouzovým 

zdrojem, pamatujte na správné pořadí L1, N, PE

4. Napájení z UPS spojte s nouzovou lištou

5. Kostku  řádně zajistěte.
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Seznam vstupů / výstupů

P.č. POPIS Styk 2 Styk 2 Styk 3

1 Snímač teploty průtoku B1 GND -

Digitální
vstupy 

NTC 10K

2 Teplotní čidlo v zásobníku TUV B2 GND -

3 Čidlo teploty zpátečky B3 GND -

4 Čidlo pokojové teploty, okruh 1 B4 GND -

5 Čidlo pokojové teploty, okruh 2 B5 GND -

6 Snímač teploty přívodu, okruh 1 B6 GND -

7 Snímač teploty průtoku, okruh 2 B7 GND -

8 Přídavné teplotní čidlo B9 GND -

9 Průtokoměr DI1 GND -

Digitální
vstupy

10 Blokování okruhu 1 (volitelné) DI2 GND -

11 Blokování okruhu 2 (volitelné) DI3 GND -

12 On-Off z digitálního vstupu DI4 GND -

13 Žádný signál napájení DI5 GND -

14 Hlavní čerpadlo systému PWM Y3 GND - Analogový
výstup

15 Stykač průtokového ohřívače NO1 GND -

Proudové
výstupy

230V

16 Přepínací ventil topení / chlazení NO2 GL1 N

17 Rezervní kotel NO3 GND N

18 Hlavní čerpadlo systému NO4 GND N

19 Přepínací ventil ÚT / TUV NO5 L1 N

20 Oběhové čerpadlo 1 NO6 GND N

21
Okruh 2 směšovač - otevírání NO7 - N

Okruh 2 směšovač - uzavření NO8 - N

22   Oběhové čerpadlo 2 NO9 GND N
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7. Servis tepelného čerpadla

První spouštění, kontroly a odstraňování závad smí provádět pouze servis 4heat. Servisní partneři 4heat mají 

servisní oprávnění 4heat pro nulové spouštění a opravy poruch zařízení 4heat.

7.1 Kontrola před spuštěním

Uživatel nahlásí zařízení k prvnímu spuštění výrobci do 7 dnů od data dokončení instalace. První spuštění 

(uvedení do provozu) zařízení smí provádět pouze servis 4heat. Provedení prvního spuštění autorizovaným 

servisním technikem 4heat je podmínkou pro udělení a zachování záruky. Náklady na uvedení do provozu 

hradí uživatel dle ceníku 4heat. Kontaktní údaje a hlášení na servis 4heat pro účely nulového spouštění jsou k 

dispozici na stránkách dodavatele 4heat.cz.

Pokud obsluha po příjezdu na místo instalace nezahájí uvádění do provozu z důvodů, které nemůže ovlivnit

(špatně provedená instalace, špatné umístění tepelného čerpadla, nedostatek elektřiny atd.), nese náklady, jak i

následné náklady na toto spuštění uživatel. V tomto případě by měl uživatel výrobci zařízení opět nahlásit k

nulovému spuštění do 14 dnů.

Pro zajištění bezpečného uvedení zařízení do provozu je nutné provést důkladnou kontrolu tepelného čerpadla,

instalace a kotelny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat správné montáži všech prvků a umístění zařízení mimo

budovu. Kromě toho se doporučuje dokončit následující kroky před uvedením do provozu:

 Zkontrolujte, zda je tepelné čerpadlo nainstalováno podle pokynů.

 Zkontrolujte  instalaci  ústředního  topení,  zda  je  naplněna  správným  množstvím  vody.  Voda  v

topném  systému  musí  být  čistá,  bezbarvá  a  bez  příměsí.  Pokud  tak  neučiníte,  může  dojít  k

poškození zařízení.

 Zkontrolujte připojení tepelného čerpadla a vnitřního modulu k elektrické síti.

7.2 Informace pro instalatéry

Před jakoukoli prací související se spuštěním, připojením, provozem, opravou nebo demontáží je třeba 

dodržovat následující pokyny.

 Ochrana proti tlaku

Doporučuje se použít pojistné ventily do 3 barů a membránové nádrže - viz hydraulická schémata.

 Přepouštěcí ventil
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V instalaci se sériovým bufferem je nutné instalovat Přepouštěcí ventil, který zajistí minimální průtok ÚT

tepelným čerpadlem. Musí být dimenzován tak, aby byl tento průtok zachován i při odstavených topných

okruzích.

 Oběhová čerpadla

Měl by být zvolen tak, aby byl zachován správný průtok vody.

 Příprava TUV

Příprava teplé užitkové vody vyžaduje další okruh s tepelným čerpadlem, paralelně k topnému okruhu.

Při projektování a instalaci je třeba zajistit, aby teplá užitková voda nebyla nabíjena přes akumulační

nádrž topného okruhu.

 Zásobník TUV

Má-li  být  tepelné  čerpadlo  používáno  i  pro  přípravu  teplé  užitkové  vody,  je  nutné  použít  speciální

zásobníky teplé vody přizpůsobený pro práci s tepelným čerpadlem. Kapacita takového zásobníku by

měla být zvolena tak, abyste měli dostatek teplé vody i při výpadku proudu. Teplosměnná plocha by měla

být  volena tak,  aby přenášela  tepelný výkon tepelného čerpadla  s  co nejmenším teplotním rozdílem.

Doporučuje se použít hygienickou nádrž o objemu min. 200 l. Minimální topná plocha spirály je 1,8 m2

 Filtry

V každé instalaci  tepelného čerpadla se doporučuje používat  filtry k ochraně výměníku tepla před

nečistotami. Filtry se instalují bezprostředně před čerpadlo horního zdroje.

 Instalace pomocí podlahové konzoly

Venkovní jednotku je možné instalovat ke zdi nebo na volné pole. Pokuste se umístit tepelné čerpadlo na

místo, které je chráněné před větrem. Pokud to není možné, doporučujeme umístění kolmo na hlavní směr

větru.  Umístěte  zařízení  na  nosnou,  pevnou,  vodorovnou  podložku  vhodnou  pro  hmotnost  zařízení.

Základ by neměl být spojen s budovou. Ujistěte se, že základ unese váhu tepelného čerpadla. Při instalaci

prostupu stěnou dbejte na správnou vzdálenost od stěny.

 Přečtěte si návod k ovládání

 Odtok kondenzátu

Bezpečné  provedení  odvodu  kondenzátu.  Výrobek  obsahuje  chladivo  R290.  V  případě  úniku  může

unikající chladivo odtékat do podlahy přes odvod kondenzátu. Chladivo se nesmí dostat do kanalizace.

Je-li instalováno na zemi, musí být kondenzát odváděn svodem do oblasti bez štěrku v nemrznoucím

prostředí.

Škody způsobené mrazem! Pokud kondenzát zamrzne a nelze jej z tepelného čerpadla vypustit,

může dojít k poškození výparníku.
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Pokud hrozí nebezpečí tvorby ledu, nainstalujte do potrubí kondenzátu potrubní topný kabel. Kondenzát

vypusťte z tepelného čerpadla přes beznámrazovou hadici  nebo odtok s topným kabelem do potrubí.

Odtok musí mít vhodný sklon, aby se v potrubí netvořily vodní ucpávky. Kondenzát může být odváděn

do štěrku, kamene nebo dešťové vody.

 Připojení k topnému systému

 Topné okruhy je nutné před připojením k čerpadlům důkladně opláchnout.

 Nečistoty a usazeniny v topném okruhu mohou vést k nesprávné funkci tepelného čerpadla.

 Výstup vody ústředního topení (Napájení) a přívod vody ÚT Vybavte (zpátečku) uzavíracími 

zařízeními na straně tepelného čerpadla.

 Připojte zařízení k topnému systému podle hydraulického schématu vhodného pro daný typ 

čerpadla.

 Zkontrolujte, zda jsou správně zvoleny průřezy a délky potrubí topného okruhu (včetně potrubí 

mezi tepelným čerpadlem a budovou).

 Zajistěte přípojky čerpadla proti zkroucení, aby nedošlo k poškození přípojek uvnitř jednotky. 

Nejprve namontujte Napájení a poté vraťte. 

 Kvalita vody v instalaci

Topná voda ovlivňuje nejen stupeň účinnosti systému, ale také životnost topného zařízení a dalších prvků

topného systému. Z tohoto důvodu je základní podmínkou správné funkce instalace splnění požadavků

VDI 2035 Část I. a Část II. Naše zkušenosti ukazují, že nejbezpečnější a bezporuchový provoz je možný

při práci s alespoň částečně odsolenou vodou. VDI 2035 Část I poskytuje tipy a doporučení pro prevenci

tvorby vodního kamene v systémech vytápění a teplé užitkové vody. VDI 2035 část II popisuje zejména

podmínky pro snížení korozivnosti na straně topné vody v systémech teplé užitkové vody. Nebezpečí

tvorby vodního kamene a koroze v systémech ústředního vytápění / horká voda je minimalizován, když:

 projektování a uvedení do provozu byly provedeny profesionálně

 instalace je izolována od vnějších korozivních činidel

 instalace je opatřena správně dimenzovaným zařízením pro vyrovnávání tlaku

 jsou dodržovány normy kvality otopné vody a pravidelně jsou prováděny kontrolní a údržbové 

práce

 Glykol

Pro správnou přípravu glykolového roztoku si pečlivě přečtěte pokyny poskytnuté výrobcem glykolu. Pro

režim chlazení je použití řešení nutné a nedodržení doporučení výrobce má za následek ztrátu záruky na

zařízení. Použití  glykolu je spojeno s poklesem účinnosti o cca 10 - 15 %, pro minimalizaci poklesu

výkonu se doporučuje zvýšit průtok média o cca 10 %. 

Doporučuje se přibližně 15-30% roztok propylenglykolu.
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 Izolace hydraulických spojů

 Potrubí ústředního topného okruhu poskytují parotěsnou, tepelnou a UV odolnou paroizolaci

vně budovy.

 Izolujte v souladu s místními předpisy.

 Zkontrolujte těsnost všech hydraulických spojů.

 Proveďte tlakovou zkoušku.

 Zaizolujte všechny přípojky, spoje a vedení topného okruhu (u provedení s rubem pamatujte na 

antidifuzní izolaci).

 Nouzové napájení

V tepelném čerpadle HTi 20 je možné použít nepřerušitelný zdroj napájení, elektrické připojení vyžaduje

použití NC relé s bezpotenciálovým připojením.

Způsob připojení zdroje nepřerušitelného napájení a relé je znázorněn na obr. 20 na straně 32

V případě výpadku napájení dostane ovladač signál z NC relé a přepne se do režimu nouzového napájení.

Pouze oběhové čerpadlo P01 pracuje v režimu nouzového napájení pro ochranu PC před mrazem.

 Diferenční ventil

Pro  správné  nastavení  přepouštěcího  ventilu  ventil  úplně  otevřete  a  zavřete  všechny  topné  okruhy.

Spusťte oběhové čerpadlo na 100% výkon. Po dosažení maximálního výkonu zavřete diferenciální ventil

co nejvíce, abyste zajistili maximální průtok vody. 

POZOR !

 doba ochrany PC proti výpadku napájení závisí na typu použitého zdroje nepřerušitelného

napájení

 stav zdroje nepřerušitelného napájení by měl být pravidelně kontrolován

 použití zdroje nepřerušitelného napájení nezaručuje plnou ochranu před zamrznutím topného

systému.

7.3 První spuštění

Uvedení tepelného čerpadla do provozu spočívá v jeho spuštění, ovládání a korekci přednastavených provozních 

parametrů čerpadla a vnitřního modulu a také zaškolení uživatele v obsluze zařízení. První spouštění provádí 

autorizovaný servis firmy 4heat. Během spouštění by měl být provoz čerpadla pečlivě sledován, aby bylo možné 

provést případné korekce. Zařízení je naplněno chladivem R290, jedná se o hořlavý plyn, při spouštění a dalším 

provozu je v prostoru provozu tepelného čerpadla zakázáno kouřit a používat otevřený oheň. Zvláštní pozornost 

by měla být věnována:

 Těsnosti chladicího systému, který by mohl být poškozen během přepravy.
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 Množství chladiva v systému tepelného čerpadla, zkontrolujte tlak na sací a výtlačné straně.

 Elektrické připojení, zkontrolujte shodu a přítomnost fází.

 Pokud je tepelné čerpadlo spouštěno v novostavbě, kdy je teplota uvnitř objektu pod 0 ºC, je pro správný

chod tepelného čerpadla nutné ohřívat cirkulační vodu ohřívačem nebo jiným zdrojem tepla, je také se

doporučuje používat k vytápění místností topidla.

 Teplota vody v instalaci by měla být vyšší než 15ºC

Během uvádění do provozu je nutno zaškolit uživatele v ovládání regulátoru a tepelného čerpadla. Skutečnost,

že bylo provedeno uvedení do provozu, uživatel byl proškolen v obsluze zařízení a požadované údaje zapsat do

záručního listu.

Tepelné čerpadlo je bezúdržbové, nevyžaduje doplňování paliva, pravidelné čištění ani kontroly. 

Před uvedením tepelného čerpadla do provozu topný systém propláchněte!

7.4 Čištění zařízení

Horní plochy vnějších stěn zařízení lze čistit vlhkou utěrkou a běžně dostupnými čisticími prostředky. V žádném

případě nečistěte povrch přístroje abrazivními čisticími prostředky, ať už kyselými nebo chlorovanými. Taková

opatření mohou poškodit povrch krytu, což může způsobit technické poškození samotného zařízení. 

Nečistoty na výparníku je třeba zkontrolovat, může tam skončit listí, tráva, prach atd. 

Vzniklé  nečistoty by měly být jemně odstraněny

Nezapomeňte ze střechy odstranit sníh.

 Nečistoty neodstraňujte tlakovou vodou!
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Obr 27. Tepelné čerpadlo
1 – Výparník; 2 – Opláštění; 3 – Komora 

kompresoru
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7.5 Prohlídky tepelného čerpadla

Uživatel hlásí tepelné čerpadlo výrobci k pravidelné kontrole. Pravidelná kontrola autorizovaným servisním 

technikem 4heat je podmínkou platnosti záruky. Náklady na roční kontrolu nese uživatel dle ceníku 4heat. Kontrola 

musí být prováděna periodicky v následujících letech provozu zařízení ode dne jeho nulového spuštění. Kontrola 

musí být prováděna ročně, ne častěji než každých 8 měsíců a ne méně často než každých 14 měsíců. Součásti 

systému by měly být alespoň jednou ročně zkontrolovány kvalifikovaným servisním technikem 4heat a v případě 

potřeby vyčištěny. Vstup a výstup vzduchu je nutné pravidelně kontrolovat (časové intervaly podle místa instalace), 

zda nejsou znečištěné a v případě potřeby vyčistit. Pravidelně kontrolujte, zda není odtok kondenzátu ucpaný do 

takové míry, že není možné kondenzát volně vypouštět. Při teplotách pod bodem mrazu a vysoké vlhkosti vzduchu 

se může tvořit vrstva ledu. Aby tepelné čerpadlo správně fungovalo, pravidelně odstraňujte nahromaděný led! 

Neuspěchejte proces odmrazování sami. Každý, kdo pracuje na chladicím okruhu, musí mít povolení od příslušného 

úřadu.

Úkol Termín

Zavření odvzdušňovacího ventilu U první údržby

Čištění produktu Každý rok

Ovládání ventilátoru a odvodu kondenzátu Každý rok

Ovládání výparníku Každý rok

Kontrola chladiva Každý rok

Kontrola elektrických spojů a elektrických kabelů Každý rok

* Čištění magnetického filtru Každý rok

Řízení provozu oběhových čerpadel Každý rok

Ovládání bezpečnostního ventilu Každý rok
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7.6 Porucha tepelného čerpadla 

Uživatel by měl neprodleně hlásit veškeré závady výrobci. K odstraňování poruch v záruční době je oprávněn 

pouze servis 4heat nebo osoby jednající jménem servisu 4heat. Pokud servis po příjezdu na místo instalace nemůže 

odstranit závadu, na kterou se vztahuje záruka z důvodů, které nemůže ovlivnit (špatně provedená instalace, špatné 

umístění tepelného čerpadla, nedostatek elektřiny, uživatel brání přístupu k zařízení atd.), uživatel nese náklady na 

příjezd servisu dle ceníku 4heat.

Než přistoupíte k odstranění nahlášené poruchy, měla by být analyzována za účelem zjištění příčin. Pamatujte, že

většina hlášených poruch je způsobena špatnými parametry, nesprávně nainstalovanými senzory během instalace

nebo špatnou instalací. Pokud se však závada týká součásti, měla by být demontována a nahrazena funkční.

8. Likvidace
Vzhledem k tomu, že součásti tepelného čerpadla jsou vyrobeny z různých materiálů, je nutné je odevzdat na 

sběrné místo pro recyklovatelné materiály, které zajistí správnou likvidaci oceli, plastů atd. Nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem!

http://www.hkslazar.pl/


Veškeré elektrické práce by měli provádět pouze kvalifikovaní instalatéři. Před otevřením zařízení odpojte 

Napájení a zajistěte jej proti náhodnému opětovnému zapnutí!

Spotřebič obsahuje hořlavé chladivo!

V případě úniku chladiva hrozí nebezpečí výbuchu.

Proto v takové situaci je nutné:

 Vypnout zařízení

 Informovat autorizovaný sevis výrobce

 Nepřibližovat se se zdrojem ohně.

Tepelné čerpadlo by měli demontovat pouze instalatéři vyškolení v topné nebo chladicí technice. Chladivo, olej 

a všechny části tepelného čerpadla zlikvidujte v souladu s platnými předpisy o recyklaci a ochraně životního 

prostředí. Je zvláště důležité, aby deinstalační práce prováděl instalační technik, který je obeznámen s 

problematikou obnovy a likvidace chladiva. Doporučujeme, abyste chladivo úplně regenerovali. Před likvidací 

chladiva proveďte testy oleje a chladiva.

 Seznamte se s přístrojem a jeho funkcemi.

 Odpojit od zařízení napájení.

8.1 Označení

Zařízení by měla být řádně označena, aby bylo uvedeno, že byla odinstalována a zbavena chladiva. Označení

musí být datováno a podepsáno. Ujistěte se, že informace o hořlavé látce nebyly ze zařízení vymazány..
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8.2 Obnova chladiva R 290 

Pokud bylo chladivo z jednotky odstraněno kvůli  opravě nebo demontáži,  ujistěte se, že je chladivo řádně

zajištěno. Při plnění do láhve se ujistěte, že používáte pouze láhve, které jsou vhodné pro daný typ chladiva.

Všechny  použité  lahve  musí  být  řádně  označeny,  vybaveny  pojistným  ventilem a  pevně  nainstalovanými

uzavíracími ventily. 

Prázdné lahve by měly být před zahájením procesu regenerace vyprázdněny a pokud možno ochlazeny.

Regenerační  stanice  a  lahve  musí  být  v  dobrém  technickém  stavu  a  přizpůsobeny  pro  práci  s  hořlavým

chladivem. Na regenerační stanici musí být instrukce popisující jednotlivé kroky postupu regenerace. Kromě

toho musíte mít kalibrovanou váhu v dobrém technickém stavu. Hadice musí být opatřeny těsnou spojkou a

také musí být v dobrém technickém stavu. Před uvedením regenerační stanice do provozu zkontrolujte její

technický stav, četnost revizí a izolaci elektrického zařízení, aby nedošlo k vznícení v případě úniku chladiva.

V případě  pochybností  kontaktujte  výrobce.  Chladivo  v  uzavřených  lahvích  musí  být  vráceno dodavateli.

Nemíchejte chladiva v lahvích. Při likvidaci oleje z kompresorů nebo kompresorů se ujistěte, že jsou odsáty do

vhodného vakua, aby v oleji nezůstalo žádné hořlavé chladivo. Před vrácením kompresoru výrobci musí být

kompresor vyprázdněn. Tento proces lze urychlit  pouze elektrickým ohřevem opláštění kompresoru. Buďte

obzvláště opatrní při vypouštění oleje ze zařízení. Chladivo musí být obnoveno oprávněnou osobou.
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