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1 Předpisy
Je doporučené dodržet níže uvedené směrnice a pokyny:
• Místní nařízení a požadavky rozvodných firem (blokování el. 

spotřebičů) a příslušná pravidla (TAB).
• EN 60335 (Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - 

Bezpečnost)
část 1 (Všeobecné požadavky) 
část 2-40 (Zvláštní požadavky na elektrická tepelná 
čerpadla,klimatizaci a odvlhčovače)

• EN 12828 (Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních 
otopných soustav)

• BBR 16 (Boverket's building regulations - Švédsko)
• Normy VDI, Verein Deutscher Ingenieure e.V. - Postfach 10 11 39 - 

40002 Düsseldorf
– VDI 2035 list 11): Zamezování škod v teplovodních topných 

zařízeních - tvorba kotelního kamene v zařízeních na ohřev pitné 
vody a v teplovodních topných zařízeních

– VDI 2035 list 2 2): Zamezování koroze otopných systémů

2 Příprava potrubí
Je třeba zajistit, aby nedocházelo k přenosu vibrací na potrubí otopného 
systému. Doporučují se flexibilní hadice (k dispozici jako příslušenství). 
Primární potrubí musí být vybaveno příchytkami s tlumením vibrací.
Propojovací potrubí primárního systému, otopného systému a případně 
i TV musí být instalováno v prostorách umístění tepelného čerpadla.
Expanzní nádoba, bezpečnostní skupina a měřiče musí být namontovány 
na otopný okruh (příslušenství).
Při zapojení několika tepelných čerpadel do kaskády musí být zajištěn 
nízký pokles tlaku v potrubí. Do těchto potrubí nesmí být instalovány žádné 
součásti způsobující snížení tlaku (např. snímače průtoku nebo filtry).

Obr. 1 Přenos vibrací přes potrubí na otopný systém

3 Návrh a dimenzování teplé vody (TV)
Ohřev TV je dimenzován v souladu s normou EN806-3. V systémech 
s dodatečným zdrojem tepla z elektrického, olejového nebo plynového 
kotle je nutné dimenzovat ohřev TV tak, aby tuto potřebu pokrývalo samo 
tepelné čerpadlo. V systémech s dálkovým vytápěním musí dálkové 
vytápění pokrýt dodatečnou potřebu TV i během její špičkové spotřeby.

4 Požadavky na příslušenství tepelného 
čerpadla

Maximální doba běhu přepínacího ventilu vytápění/teplá voda je 30 sekund.
Oběhová čerpadla solanky a otopného okruhu musí být regulována 
napětím 0 - 10V. V kaskádě musí být pro každé tepelné čerpadlo použito 
jedno čerpadlo otopného okruhu a jedno oběhové čerpadlo solanky.

1) Pokud má pitná voda vyšší hodnotu °dH než jak uvádí norma 
VDI 2035, musí být z důvodu zajištění správné funkce 
tepelného čerpadla nainstalován filtr pro změkčování vody do 
napouštění otopného systému. Pokud je však tvrdost vyšší o 
více než 3 °dH, zhorší se časem výkon tepelného čerpadla 
z důvodu zanášení teplosměnných ploch vápenatými 
usazeninami.

2) Norma popisuje problémy, ale nestanovuje žádné limity. 
Z toho důvodu jsme přidali následující hodnoty: obsah 
kyslíku, O2- <1 mg/l. obsah oxidu uhličitého, CO2- <1 mg/l. 
chlorid, Cl - <100 mg/l. sulfát, SO4 - <100 mg/l. Pokud jsou 
v pitné vodě překročeny limitní hodnoty u chloridu a sulfátu, 
musí být do plnicí trubice otopného systému nainstalováno 
zařízení. Nepoužívejte do horké vody žádná aditiva, kromě 
přípravků pro zvýšení pH, a udržujte vodu čistou.

Montáž smí provádět jen kvalifikovaný odborník. Montážní 
pracovník musí dodržovat platné předpisy a nařízení 
i doporučení od dodavatele.

6 720 814 720-42.1I
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5 Rozsah dodávky WPS 22 - 48 HT

Obr. 2 Součásti dodávky

[1] Tepelné čerpadlo
[2] Připojovací adaptér s trubkovou vsuvkou pro 

přípravu teplé vody a topný systém (22–28 kW)
[3] Návody k instalaci a obsluze
[4] Stavěcí nohy
[5] Filtr částic (DN 32, 40, 50)

5.1 Příslušenství

• Elektrický dohřev
• Elektroměr (EM 340)
• Stanice pro přípravu teplé vody
• Softstartér
• Omezovač proudu
• Čidlo teploty
• Plnicí jednotka
• 3-cestný ventil s pohonem
• Multiregulátor/čidlo prostorové teploty
• Kulový kohout DN 20, 25, 32, 40, 50
• Nízkoenergetická čerpadla pro topný systém/teplou vodu
• Směšovací modul/motory

2

5

43
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5.2 Přípojky, instalační vzdálenosti a rozměry

Obr. 3 Přípojky tepelného čerpadla (22–28 kW) 
(rozměry v mm)

[1] Studený okruh - výstup
[2] Studený okruh - zpátečka
[3] Zpátečka zásobníku TV
[4] Teplý okruh - zpátečka
[5] Teplý okruh-výstup
[6] Elektrické přípojky

Obr. 4 Instalační vzdálenosti pro tepelná čerpadla 
(22–28 kW) (rozměry v mm)
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Obr. 5 Přípojky tepelného čerpadla (38–48 kW) 
(rozměry v mm)

[[1] Studený okruh - výstup
[2] Studený okruh - zpátečka
[3] Teplý okruh - zpátečka
[4] Teplý okruh-výstup
[5] Elektrické přípojky

Obr. 6 Instalační vzdálenosti pro tepelná čerpadla 
(38–48 kW) (rozměry v mm)
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5.3 Komponenty tepelného čerpadla (22–28 kW)

Obr. 7 Komponenty tepelného čerpadla (22–28 kW)

[1] Pojistný ventil
[2] 3cestný ventil
[3] Elektrický dohřev
[4] Oběhové čerpadlo teplého okruhu
[5] Vysokotlaký presostat
[6] Vysokotlaké čidlo
[7] Kondenzátor
[8] Ekonomizér-výměník
[9] Tlakové čidlo
[10] Expanzní ventil ekonomizéru (není znázorněn)
[11] Magnetický ventil (2)
[12] Čerpadlo studeného okruhu
[13] Vypouštěcí ventil (2)
[14] Nízkotlaké čidlo
[15] Výparník
[16] Servisní výstup (4)
[17] Elektronický expanzní ventil
[18] Kompresor 1/2
[19] Přepravní pojistky/distanční díly (2)
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5.4 Komponenty tepelného čerpadla (38–48 kW)

Obr. 8 Komponenty tepelného čerpadla (38–48 kW)

[1] Pojistný ventil
[2] Oběhové čerpadlo teplého okruhu
[3] Vysokotlaký presostat
[4] Vysokotlaké čidlo
[5] Kondenzátor
[6] Ekonomizér-výměník
[7] Tlakové čidlo
[8] Expanzní ventil ekonomizéru (není znázorněn)
[9] Magnetický ventil (2)
[10] Čerpadlo studeného okruhu
[11] Vypouštěcí ventil (2)
[12] Nízkotlaké čidlo
[13] Výparník
[14] Servisní výstup (4)
[15] Elektronický expanzní ventil
[16] Kompresor 1/2
[17] Přepravní pojistky/distanční díly (2)
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5.5 Technické údaje

jednotka WPS 22.2 HT WPS 28.2 HT WPS 38.2 HT WPS 48.2 HT

Provoz země/voda

Topný faktor SCOP pro podlahové vytápění, chladné 
podnebí

5,62 5,61 5,48 5,27

Topný faktor SCOP pro vytápění otopnými tělesy, 
chladné podnebí

4,42 4,45 4,49 4,41

Topný výkon/COP (0/35) EN14511 (stupeň 1) kW 11,62 / 4,91 15,02 / 4,95 20,05 / 4,78 25,0 / 4,72

Topný výkon/COP (0/35) EN14511 (stupeň 2) kW 22,90 / 4,57 28,90 / 4,59 38,73 / 4,50 47,47 / 4,36

Topný výkon/COP (0/45) EN14511 (stupeň 1) kW 11,50 / 3,90 14,75 / 3,94 19,70 / 3,83 24,40 / 3,78

Topný výkon/COP (0/45) EN14511 (stupeň 2) kW 23,14 / 3,63 29,08 / 3,66 38,53 / 3,60 46,97 / 3,58

Příkon/COP (0/55) EN14511 (stupeň 2) kW 7,73 / 3,01 9,61 / 3,05 12,59 / 3,08 15,39 / 3,10

Studený okruh

Potrubní připojení studeného okruhu mm DN 40 DN 40 (výstup)
DN 50 (vstup)

DN 50

Potrubní připojení teplonosné látky mm DN 40

Pracovní tlak studeného okruhu max./min. bar 6/1,5

Teplota zpátečky studeného okruhu max./min. °C 30/-5

Teplota výstupu studeného okruhu max./min. °C 15/-8

Směs etylenglykolu max./min. objem % 35/30

Směs etanolu max./min. objem % 29/27

Směs propylenglykolu % 30

Jmenovitý průtok studeného okruhu (glykol, delta 3 °C) l/s 1,44 1,86 2,41 3,0

Jmenovitý průtok studeného okruhu (etanol, delta 3 °C) l/s 1,33 1,72 2,23 2,78

Dovolená tlaková ztráta studeného okruhu (glykol 30%) kPa 70 62 70 79

Dovolená tlaková ztráta studeného okruhu (etanol 
25 hmotn. %)

kPa 79 72 80 91

Topný systém

Jmenovitý průtok teplonosné látky (delta = 8 °C) l/s 0,7 0,8 1,1 1,4

Minimální průtok teplonosné látky (delta = 10 °C) l/s 0,5 0,7 0,9 1,1

Pracovní tlak topného systému max./min. bar 6/1,5

Dovolená tlaková ztráta teplého okruhu kPa 43 17 38 29

Kompresor

Kompresor Scroll

Max. teplota na výstupu °C 68

Chladivo R410A (C02 e) (tuna) 9,4 10,6 13,6 15,2

Akustický výkon1) (stupeň 1–2) dBA 51-55

Elektrická data

Elektrické připojení 400  V 3 N~ 50 Hz (+/-10%)

Elektrický dohřev 6/9/15 kW - -

Jištění s/bez elektrického dohřevu A 25/50 25/50 40 50

Rozběhový proud s/bez softstartéru2) A 20/42 21/54 32/75 45/96

Max. provozní proud s cirkulačními čerpadly A 42 47 36 43

Všeobecné informace

Rozměry (šířka x hloubka x výška) mm 700x750x1620

Hmotnost kg 350 360 370 380

Tab. 1 Technické údaje tepelného čerpadla (22–48 kW)

1) Akustický výkon je energie odevzdávaná tepelným čerpadlem nezávisle na okolním prostředí. Hladina akustického tlaku je oproti tomu okolím 
ovlivňována a při nechráněném šíření je ve vzdálenosti 1m asi o 11 dBA nižší.

2) Podle EN 50160.
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6 Rozsah dodávky WPS 54 - 80 HT

Obr. 9 Součásti dodávky

[1] Tepelné čerpadlo
[2] HMI Displej Rego 5200
[3] Manuály
[4] Stavěcí šrouby
[5] Přírubový filtr (studená strana)
[6] Filterball (DN 50 teplá strana)

6.1 Doplňky

• Topné těleso
• Přívod studené vody
• Softstartér
• Omezovač proudu
• Teplotní čidlo
• Napouštěcí sestava
• Trojcestný ventil s pohonem
• Multiregulátor/pokojové čidlo
• Filterball DN 20, 25, 32, 40, 50
• Nízkoenergetická čerpadla topného systému
• Směšovací modul/ pohon
• Sada pro připojení na stranu/nahoru a dozadu
• Sada pro kaskádní zapojení

2

5

43

6 720 814 720-28.1I

1

Rego 5200

6
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6.2 Přípojky, instalační vzdálenosti a rozměry

Obr. 10 Přípojky tepelného čerpadla 54-80kW (rozměry v mm)

[1] Zpátečka studeného okruhu
[2] Výstup studeného okruhu
[3] Výstup teplého okruhu
[4] Zpátečka teplého okruhu
[*] Přípojka může být umístěna vzadu, nahoře nebo na 

straně
[**] Přípojka může být umístěna vzadu nebo na straně

Obr. 11 Minimální vzdálenost tepelného čerpadla 54-80kW(rozměry v mm)

3*

4*2**

1*

6 720 814 720-20.1I

≥ 1200

≥ 300

≥ 600 ≥ 600

6 720 814 720-21.1I
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Obr. 12 Rozměry tepelného čerpadla 54-80kW (rozměry v mm)

* Stavěcí šrouby jsou úplně zašroubované.

6 720 814 720-35.1I
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6.3 Komponenty tepelného čerpadla 54-80kW

Obr. 13 Komponenty tepelného čerpadla (54-80kW) 

[1] Výparník
[2] Kondenzátor
[3] Kompresor (1/2)
[4] Elektronický expanzní ventil
[5] Ekonomizér
[6] Expanzní ventil ekonomizéru
[7] Filtrdehydrátor (montáž při opravě/servisu)
[8] Tlakové čidlo
[9] Nízkotlaké čidlo
[10] Vysokotlaké čidlo
[11] Vysokotlaký presostat
[12] Magnetický ventil
[13] Servisní přípojky

6 720 814 720-24.1I

5

7

6

3

913

1

1211

4

2

8

10
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6.4 Technické údaje

jednotka WPS 54 HT WPS 64 HT WPS 72 HT WPS 80 HT

Provoz tepelného čerpadla

SCOP pro podlahové topení a chladné klima 5,54 5,41 5,34 5,31

SCOP pro otopná  tělesa a chladné klima 4,44 4,34 4,37 4,34

Výkon / COP (0/35) EN14511 (1 kompresor) kW 28,26/ 4,82 32,88 / 4,77 37,84 / 4,70 41,69 / 4,72

Výkon / COP (0/35) EN14511 (2 kompresory) kW 54,17 / 4,53 63,93 / 4,42 72,83 / 4,39 78,54 / 4,30

Výkon / COP (0/45) EN14511 (1 kompresor) kW 28,41 / 3,79 33,52 / 3,84 38,03 / 3,82 41,73 / 3,82

Výkon / COP (0/45) EN14511 (2 kompresory) kW 56,15 / 3,68 64,72/ 3,59 73,81 / 3,62 80,67 / 3,56

Příkon / COP (0/55) EN14511 (2 kompresory) kW 18,33 / 3,12 21,62 / 2,96 24,70 / 2,99 26,69 / 3,04

Studený okruh Přípojení studeného okruhu mmVictaulic 76,1
Pracovní tlak systému studeného okruhu max/min bar 6/1,5

Vstupní teplota nemrznoucí směsi max/min °C 30/-5

Výstupní teplota nemrznoucí směsi max/min °C 15/-8

Obsah etylenglykolu max/min objem % 35/30

Obsah etanolu max/min objem % 29/27

Obsah propylenglykolu % 30

Nominální průtok nemrznoucí směsi (glykol 30%) 
(delta 3 °C)

l/s 3,4 4,0 4,6 5,0

Nominální průtok nemrznoucí směsi (etanol 25%) 
(delta 3 °C)

l/s 3,1 3,7 4,3 4,6

Interní tlaková ztráta (glykol 30%) kPa 23 29 22 25

Interní tlaková ztráta (etanol 25%) kPa 19 24 18 21

Teplý okruh

Nominální průtok topné vody (delta 8 °C) l/s 1,6 1,9 2,2 2,4

Min. průtok topné vody (delta 10 °C) l/s 1,3 1,5 1,8 1,9

Pracovní tlak topného systému max/min bar 6/1,5

Interní tlaková ztráta (sekundární okruh) kPa 13 14 16 15

Kompresor

Kompresor Scroll

Max. teplota topné vody °C 68

Chladivo R410A (C02 e) (tun) 19,8 19,4 22,1 22,6

Akustický výkon11)(1 kompresor-2 kompresory) dBA 57-63

Jednotka WPS 54 HT WPS 64 HT WPS 72 HT WPS 80 HT

Elektrotechnické údaje

Elektrotechnická nastavení 400V 3N~50Hz (+/- 10%)

Elektrokotel (externí) kW 6 - 42

Jistič gL-gG / charakteristika  D (automatická)  bez 
oběhových čerpadel

A 50 63 80 80

Max. zkratová impedance včetně / bez softstartéru Ω 0,47 / 0,26 0,47 / 0,21 0,42 / 0,15 0,46 / 0,15

Rozběhový proud včetně/bez softstartéru2) A 40/97,5 47/105 63,5/141 61,3/135,4

Max provozní proud bez oběhového čerpadla A 45 55 68,5 71,5

Obecné

Rozměry (šířka x hloubka x výška) mm 1450  x 750 x 1000

Hmotnost kg 460 470 480 490

Tab. 2 Technické údaje tepelného čerpadla (54–80kW)

1) Akustický výkon je energie odevzdávaná tepelným čerpadlem nezávisle na okolním prostředí. Hladina akustického tlaku je oproti tomu okolím 
ovlivňována a při nechráněném šíření je ve vzdálenosti 1m asi o 11 dBA nižší.

2) Podle EN 50160.

Připojení teplého okruhu mmVictaulic 76,1
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7 Návrh elektrického zapojení

8 Různé způsoby potlačení interního řízení tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo 22 28 38 48 54 64 72 80

Elektrické napájení 400V 3N~50Hz (+/- 10%)

Pojistka gL-gG/ charakteristika D 
(automatická) bez/včetně el. dotopu (A)

25/50 40 50 50 63 80 80

Startovací proud bez/včetně 

softstartéru (A)1)

1) Podle EN50160

42/20 54/21 75/32 96/45 107,4/53 112/58 150,3/82 151/82

LRA (A) 51,5 70,0 101,0 128,0 118,0 140,0 174,0 174,0

Nastavení softstartéru 10 12 18 21 24 29 35 35

Max. zkratovací proud bez/včetně 
softstartéru (A)

0,47/0,47 0,45/0,47 0,26/0,47 0,19/0,47 0,26/0,47 0,21/0,47 0,15/0,42 0,15/0,46

Tab. 3

Externí řízení
Topné systémy normálně řízeny 

přes REGO 5200
REGO 5200 řídí pouze TV

REGO 5200 řídí pouze 

tepelné čerpadlo

Řízení externími vstupy Vše zastavit Normální 
provoz

Nucený běh Vše zastavit Ohřev TV podle 
potřeby

Nucený běh Kompresory 
zap.

Kompresory 
vyp.

Blokování kompresorů 
(blokování el. spotřebičů)

1 0 0 1 0 0 0 0

Start úpravy kondenzace
(smart grid)

x 0 1 x 0 1 1 0

Spuštění kompresoru 1 
(Di2)

- 0 1 - 0 1 1 0

Spuštění kompresoru 2 
(Di3)

- 0 1 - 0 1 1 0

Tab. 4

Externí řízení
Topné systémy normálně řízeny 

přes REGO 5200
REGO 5200 řídí pouze TV

REGO 5200 řídí pouze 

tepelné čerpadlo

Řízení Modbus Vše zastavit Normální 
provoz

Nucený běh Vše zastavit Ohřev TV podle 
potřeby

Nucený běh Kompresory 
zap.

Kompresory 
vyp.

Povolení startu 
kompresoru třetí strany 
(0=Auto, 1=Manuální)

1 0 1 1 0 1 1 1

Start kompresoru třetí 
strany (0=STOP, 1=Start) 
pro kompresor 1

0 x 1 0 x 1 1 0

Start kompresoru třetí 
strany (0=STOP, 1=Start) 
pro kompresor 2

0 x 1 0 x 1 1 0

Tab. 5

Externí řízení
Topné systémy normálně řízeny 

přes REGO 5200
REGO 5200 řídí pouze TV

REGO 5200 řídí pouze 

tepelné čerpadlo

Nastavení displeje Vše zastavit Normální 
provoz

Nucený běh Vše zastavit Ohřev TV podle 
potřeby

Nucený běh Kompresory 
zap.

Kompresory 
vyp.

Pouze externí řízení 
ohřevu

0 0 0 1 1 1 1 1

Tab. 6
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9 Symboly

Obr. 14
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10 Zkratky

Zkratka Popis

Senzory

T0 Teplotní čidlo

TC2 Čidlo teploty akumulačního zásobníku

TL1 Čidlo venkovní teploty

TW1 Čidlo teploty TV

Tepelné čerpadlo Při použití kaskády je před tečkou použita 
předpona Z1, Z2...

TB0 Čidlo teploty do primárního okruhu

TB1 Čidlo teploty z primárního okruhu

TC0 Čidlo teploty teplonosné kapaliny na vstupu

TC1 Čidlo teploty teplonosné kapaliny na výstupu

TC3 Čidlo teploty teplonosné kapaliny na výstupu

PB3 Oběhové čerpadlo primárního okruhu

PC0 Oběhové čerpadlo teplonosné kapaliny

VW1 Trojcestný ventil

FC1 Pojistný ventil

SC21 Filtr

Otopný okruh Je-li použito více otopných okruhů, je před 
tečkou použita předpona C1, C2...

PC1 Oběhové čerpadlo otopného okruhu

VC11-12 Uzavírací ventil PC1

VC10 Trojcestný ventil

VC13-14 Uzavírací ventily

SC11 Filtr

GC11- Teploměry

Primární otopný 

okruh

Při použití kaskády je před tečkou použita 
předpona Z1, Z2...

DC21- Zpětná klapka

VC21- Uzavírací ventily

CC1 Akumulační nádoba

VA21- Vypouštěcí ventil

Chladicí okruh Při použití kaskády je před tečkou použita 
předpona Z1, Z2...

FB31- Pojistný ventil

VB31-33 Plnicí armatura

VB34 Uzavírací ventil expanzní nádoby

CB31 Odvzdušnění expanzní nádoby

CB32 Expanzní nádoba

GB31 Měřič tlaku

SB31 Filtr

VB35 Uzavírací ventil

DB31 Zpětná klapka

VL35 Odvzdušňovací ventil

Primární okruh 

TV

Při použití kaskády je před tečkou použita 
předpona Z1, Z2...

CW1- Zásobník nebo akumulační zásobník

VC41- Ventily TV

VA41- Vypouštěcí ventil

VL41- Odvzdušňovací ventil

Teplá voda Při použití kaskády je před tečkou použita 
předpona Z1, Z2...

FW41 Pojistný ventil

VW41- Ventily TV

Tab. 7

MW41 Termostatický směšovací ventil

PW2 Oběhové čerpadlo

GW41- Teploměry

DW41- Zpětná klapka

Přídavný zdroj 

tepla

EE Elektrický kotel

EM71 Olejový nebo plynový kotel

FM71 Pojistný ventil

VL71 Odvzdušňovací ventil

TC1 Čidlo teploty

VM71- Uzavírací a vyrovnávací ventily

VM0 Trojcestný ventil

GM71- Teploměry

PM1 Oběhové čerpadlo

PM2 Oběhové čerpadlo

DC11 Zpětná klapka

Pojistný okruh

CC91- Expanzní nádoba

FC91- Pojistný ventil

GC91- Měřič tlaku

VL91- Odvzdušňovací ventil

Plnící jednotka 

otopného 

systému

VW95- Uzavírací ventily

VL95- Odvzdušňovací ventily

Zkratka Popis

Tab. 7
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11 Dimenzování okruhu solanky

Obr. 15
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12 Tepelné čerpadlo WPS 22-28 HT, vestavěný elektrický kotel, bez ohřevu TV tepelným čerpadlem

Obr. 16

6720818200-01.2I
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Tento systém lze připojit k nízkoprůtokovým i vysokoprůtokovým 
systémům. Optimální funkce je však dosažena, pokud je jmenovitý průtok 
otopného systému stejný, jako průtok tepelným čerpadlem. U tepelného 
čerpadla v kontinuálním provozu je rozdíl teplot TC3 – TC0 stejný, jako 
rozdíl teplot T0 – GC11. Průtok může být upraven především nastavením 
dispozičního tlaku oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný 
průtok však může způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného 
systému. To znamená, že je potřeba nastavit regulační ventily otopného 
systému (ventily otopných těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidla T0 a C2.T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Směšovaný okruh

Přehled

Dva otopné okruhy, z nichž jeden okruh potřebuje vyšší teplotu (např. 
otopná tělesa) než druhý (např. podlahové vytápění).

Funkce

(Volitelný) otopný okruh s nižší potřebou tepla je řízen prostřednictvím 
příslušenství (Multi-regulátor) s připojeným externím čidlem, směšovacím 
ventilem a oběhovým čerpadlem.

Směšovaný otopný okruh C2

U okruhu C2 je nutné použít Multi-regulátor, teplotní čidlo C2.T0 a oběhové 
čerpadlo C2.PC1. Výchozí hodnota průtoku se vypočítá podle venkovní 
teploty TL1 a podle topné křivky okruhu C2. Podle teploty C2.T0 jsou 
prováděny vhodné úpravy na řízení uzavíracího ventilu C2.VC1 
a vyrovnávací nádrže CC1 při náhlé změně teploty. Oběhové čerpadlo 
C2.PC1 lze nastavit, aby bylo aktivní pouze v zimním režimu nebo trvale.

Tepelné čerpadlo 22 – 28 kW

Přehled

V zimním režimu se odpovídající kompresor tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Stoupne-li teplota T0 nad nastavenou teplotu hystereze 
kompresoru, kompresor se zastaví. Po zastavení je kompresor blokován po 
dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý kompresor. 
To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který 
byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první a kompresor, který pracuje 
nejdéle, se zastaví jako první.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. 
Mimo normální teploty primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby 
bylo dosaženo optimálního provozu. 

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil VB34. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a uzavírací 
ventil expanzní nádoby VB34 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Třístupňový elektrický dotop

Přehled

Elektrický dotop, řízený ve třech výkonnostních stupních, je buď integrován 
do tepelného čerpadla nebo je umístěn externě. Používá se jako přídavný 
zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV.

Funkce

Interní elektrický dotop pomáhá jako přídavný ohřev, pokud tepelné 
čerpadlo neplní požadavky na vytápění. Doplňkový elektrický dotop může 
dodávat teplo do zásobníku TV a v případě potřeby (je-li použit zásobník 
TV) pravidelně termicky dezinfikovat TV.

Řízení třístupňového elektrického dotopu

Zvýšení stupně výkonu elektrického dotopu se provádí na základě výpočtu 
rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na potrubí T0 - 3K. 
Snížení stupně výkonu elektrické topné vložky se provádí na základě 
výpočtu rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na potrubí T0. 
Povolený počet stupňů elektrického dotopu lze nastavit samostatně pro 
vytápění a ohřev TV. 
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Tento systém lze připojit k nízkoprůtokovým i vysokoprůtokovým 
systémům. Optimální funkce je však dosažena, pokud je jmenovitý průtok 
otopného systému stejný, jako průtok tepelným čerpadlem. U tepelného 
čerpadla v kontinuálním provozu je rozdíl teplot TC3 – TC0 stejný, jako 
rozdíl teplot T0 – GC11. Průtok může být upraven především nastavením 
dispozičního tlaku oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný 
průtok však může způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného 
systému. To znamená, že je potřeba nastavit regulační ventily otopného 
systému (ventily otopných těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidla T0 a C2.T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Směšovaný okruh

Přehled

Dva otopné okruhy, z nichž jeden okruh potřebuje vyšší teplotu (např. 
otopná tělesa) než druhý (např. podlahové vytápění).

Funkce

(Volitelný) otopný okruh s nižší potřebou tepla je řízen prostřednictvím 
příslušenství (Multi-regulátor) s připojeným externím čidlem, směšovacím 
ventilem a oběhovým čerpadlem.

Směšovaný otopný okruh C2

U okruhu C2 je nutné použít Multi-regulátor, teplotní čidlo C2.T0 a oběhové 
čerpadlo C2.PC1. Výchozí hodnota průtoku se vypočítá podle venkovní 
teploty TL1 a podle topné křivky okruhu C2. Podle teploty C2.T0 jsou 
prováděny vhodné úpravy na řízení uzavíracího ventilu C2.VC1 
a vyrovnávací nádrže CC1 při náhlé změně teploty. Oběhové čerpadlo 
C2.PC1 lze nastavit, aby bylo aktivní pouze v zimním režimu nebo trvale.

Tepelné čerpadlo 22 – 28 kW

Přehled

V zimním režimu se odpovídající kompresor tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Stoupne-li teplota T0 nad nastavenou teplotu hystereze 
kompresoru, kompresor se zastaví. Po zastavení je kompresor blokován po 
dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý kompresor. 
To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který 
byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první a kompresor, který pracuje 
nejdéle, se zastaví jako první.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. 
Mimo normální teploty primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby 
bylo dosaženo optimálního provozu.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil VB34. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a uzavírací 
ventil expanzní nádoby VB34 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Třístupňový elektrický dotop

Přehled

Elektrický dotop, řízený ve třech výkonnostních stupních, je buď integrován 
do tepelného čerpadla nebo je umístěn externě. Používá se jako přídavný 
zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV.

Funkce

Interní elektrický dotop pomáhá jako přídavný ohřev, pokud tepelné 
čerpadlo neplní požadavky na vytápění. Doplňkový elektrický dotop může 
dodávat teplo do zásobníku TV a v případě potřeby (je-li použit zásobník 
TV) pravidelně termicky dezinfikovat TV.

Řízení třístupňového elektrického dotopu

Zvýšení stupně výkonu elektrického dotopu se provádí na základě výpočtu 
rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na potrubí T0 - 3K. 
Snížení stupně výkonu elektrické topné vložky se provádí na základě 
výpočtu rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na potrubí T0. 
Povolený počet stupňů elektrického dotopu lze nastavit samostatně pro 
vytápění a ohřev TV. 
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Zásobník s průtokovým ohřevem TV

Přehled

Objekt požaduje malé až středně velké množství TV dodávané ze 
zásobníku(ů) TV.

Funkce

Zásobník s průtokovým ohřevem TV je natápěn tepelným čerpadlem, 
třístupňovým elektrickým dotopem nebo integrovanou elektrickou topnou 
vložkou (záložní zdroj).

Zásobník s průtokovým ohřevem TV (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestný přepínací 
ventil VW1 se přepne do polohy ohřevu TV. Zásobník s průtokovým 
ohřevem TV je normálně nabíjen tepelným čerpadlem pomocí obou 
kompresorů až do konce nabíjecího cyklu, kdy je zastaven kompresor 
s větším počtem provozních hodin. Pokud je v porovnání k výkonu 
tepelného čerpadla zásobník TV malý, je možné omezit nabíjení zásobníku 
TV pouze na jeden kompresor. Oběhové čerpadlo PC0 je řízeno v průběhu 
celého nabíjecího cyklu tak, aby byly zajištěny vysoké teploty při startu 
nabíjení a vysoký průtok na konci nabíjecího cyklu, což umožní kompletní 
nabití celého zásobníku.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity zásobníku s průtokovým ohřevem TV 
(CW1) je důležité, aby cirkulační průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo 
k překročení maximálního průtoku zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou 
GW41 a GW42 by měl být přibližně 5K.

Termostatický směšovací ventil MW41

Na tento ventil nejsou žádné funkční ani právní požadavky. Nutné 
z bezpečnostních důvodů, aby nedošlo k popálení na koncovém 
zařizovacím předmětu.

Dimenzování TV

1x F5001)

1) Zásobník TV 500 litrů

1x F7502)

2) Zásobník TV 750 litrů

1x WPS 22.2 HT 10 12

1x WPS 28.2 HT 14 16

Tab. 8 počet bytů
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Tento systém lze připojit k nízkoprůtokovým i vysokoprůtokovým 
systémům. Optimální funkce je však dosažena, pokud je jmenovitý průtok 
otopného systému stejný, jako průtok tepelným čerpadlem. U tepelného 
čerpadla v kontinuálním provozu je rozdíl teplot TC3 – TC0 stejný, jako 
rozdíl teplot T0 – GC11. Průtok může být upraven především nastavením 
dispozičního tlaku oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný 
průtok však může způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného 
systému. To znamená, že je potřeba nastavit regulační ventily otopného 
systému (ventily otopných těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidla T0 a C2.T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Směšovaný okruh

Přehled

Dva otopné okruhy, z nichž jeden okruh potřebuje vyšší teplotu (např. 
otopná tělesa) než druhý (např. podlahové vytápění).

Funkce

(Volitelný) otopný okruh s nižší potřebou tepla je řízen prostřednictvím 
příslušenství (Multi-regulátor) s připojeným externím čidlem, směšovacím 
ventilem a oběhovým čerpadlem.

Směšovaný otopný okruh C2

U okruhu C2 je nutné použít Multi-regulátor, teplotní čidlo C2.T0 a oběhové 
čerpadlo C2.PC1. Výchozí hodnota průtoku se vypočítá podle venkovní 
teploty TL1 a podle topné křivky okruhu C2. Podle teploty C2.T0 jsou 
prováděny vhodné úpravy na řízení uzavíracího ventilu C2.VC1 
a vyrovnávací nádrže CC1 při náhlé změně teploty. Oběhové čerpadlo 
C2.PC1 lze nastavit, aby bylo aktivní pouze v zimním režimu nebo trvale.

Tepelné čerpadlo 22 – 28 kW

Přehled

V zimním režimu se odpovídající kompresor tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Stoupne-li teplota T0 nad nastavenou teplotu hystereze 
kompresoru, kompresor se zastaví. Po zastavení je kompresor blokován po 
dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý kompresor. 
To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který 
byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první a kompresor, který pracuje 
nejdéle, se zastaví jako první.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. 
Mimo normální teploty primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby 
bylo dosaženo optimálního provozu.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil VB34. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a uzavírací 
ventil expanzní nádoby VB34 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Třístupňový elektrický dotop

Přehled

Elektrický dotop, řízený ve třech výkonnostních stupních, je buď integrován 
do tepelného čerpadla nebo je umístěn externě. Používá se jako přídavný 
zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV.

Funkce

Interní elektrický dotop pomáhá jako přídavný ohřev, pokud tepelné 
čerpadlo neplní požadavky na vytápění. Doplňkový elektrický dotop může 
dodávat teplo do zásobníku TV a v případě potřeby (je-li použit zásobník 
TV) pravidelně termicky dezinfikovat TV.

Řízení třístupňového elektrického dotopu

Zvýšení stupně výkonu elektrického dotopu se provádí na základě výpočtu 
rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na potrubí T0 - 3K. 
Snížení stupně výkonu elektrické topné vložky se provádí na základě 
výpočtu rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na potrubí T0. 
Povolený počet stupňů elektrického dotopu lze nastavit samostatně pro 
vytápění a ohřev TV. 
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Zásobník s průtokovým ohřevem TV

Přehled

Objekt požaduje malé až středně velké množství TV dodávané ze 
zásobníku(ů) TV.

Funkce

Zásobník s průtokovým ohřevem TV je natápěn tepelným čerpadlem, 
třístupňovým elektrickým dotopem nebo integrovanou elektrickou topnou 
vložkou (záložní zdroj).

Zásobník s průtokovým ohřevem TV (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestný přepínací 
ventil VW1 se přepne do polohy ohřevu TV. Zásobník s průtokovým 
ohřevem TV je normálně nabíjen tepelným čerpadlem pomocí obou 
kompresorů až do konce nabíjecího cyklu, kdy je zastaven kompresor 
s větším počtem provozních hodin. Pokud je v porovnání k výkonu 
tepelného čerpadla zásobník TV malý, je možné omezit nabíjení zásobníku 
TV pouze na jeden kompresor. Oběhové čerpadlo PC0 je řízeno v průběhu 
celého nabíjecího cyklu tak, aby byly zajištěny vysoké teploty při startu 
nabíjení a vysoký průtok na konci nabíjecího cyklu, což umožní kompletní 
nabití celého zásobníku.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity zásobníku s průtokovým ohřevem TV 
(CW1) je důležité, aby cirkulační průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo 
k překročení maximálního průtoku zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou 
GW41 a GW42 by měl být přibližně 5K.

Termostatický směšovací ventil MW41

Na tento ventil nejsou žádné funkční ani právní požadavky. Nutné 
z bezpečnostních důvodů, aby nedošlo k popálení na koncovém 
zařizovacím předmětu.

Dimenzování TV

2x F5001)

1) Zásobník TV 500 litrů

2x F7502)

2) Zásobník TV 750 litrů

1x WPS 22.2 HT 16 22

1x WPS 28.2 HT 20 25

Tab. 9 počet bytů
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Tento systém lze připojit k nízkoprůtokovým i vysokoprůtokovým 
systémům. Optimální funkce je však dosažena, pokud je jmenovitý průtok 
otopného systému stejný, jako průtok tepelným čerpadlem. U tepelného 
čerpadla v kontinuálním provozu je rozdíl teplot TC3 – TC0 stejný, jako 
rozdíl teplot T0 – GC11. Průtok může být upraven především nastavením 
dispozičního tlaku oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný 
průtok však může způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného 
systému. To znamená, že je potřeba nastavit regulační ventily otopného 
systému (ventily otopných těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidla T0 a C2.T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Směšovaný okruh

Přehled

Dva otopné okruhy, z nichž jeden okruh potřebuje vyšší teplotu (např. 
otopná tělesa) než druhý (např. podlahové vytápění).

Funkce

(Volitelný) otopný okruh s nižší potřebou tepla je řízen prostřednictvím 
příslušenství (Multi-regulátor) s připojeným externím čidlem, směšovacím 
ventilem a oběhovým čerpadlem.

Směšovaný otopný okruh C2

U okruhu C2 je nutné použít Multi-regulátor, teplotní čidlo C2.T0 a oběhové 
čerpadlo C2.PC1. Výchozí hodnota průtoku se vypočítá podle venkovní 
teploty TL1 a podle topné křivky okruhu C2. Podle teploty C2.T0 jsou 
prováděny vhodné úpravy na řízení uzavíracího ventilu C2.VC1 
a vyrovnávací nádrže CC1 při náhlé změně teploty. Oběhové čerpadlo 
C2.PC1 lze nastavit, aby bylo aktivní pouze v zimním režimu nebo trvale.

Tepelné čerpadlo 22 – 48 kW

Přehled

V zimním režimu se odpovídající kompresor tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Stoupne-li teplota T0 nad nastavenou teplotu hystereze 
kompresoru, kompresor se zastaví. Po zastavení je kompresor blokován po 
dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý kompresor. 
To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který 
byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první a kompresor, který pracuje 
nejdéle, se zastaví jako první.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. 
Mimo normální teploty primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby 
bylo dosaženo optimálního provozu. 

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil VB34. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a uzavírací 
ventil expanzní nádoby VB34 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Třístupňový elektrický dotop

Přehled

Elektrický dotop, řízený ve třech výkonnostních stupních, je buď integrován 
do tepelného čerpadla nebo je umístěn externě. Používá se jako přídavný 
zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV.

Funkce

Interní elektrický dotop pomáhá jako přídavný ohřev, pokud tepelné 
čerpadlo neplní požadavky na vytápění. Doplňkový elektrický dotop může 
dodávat teplo do zásobníku TV a v případě potřeby (je-li použit zásobník 
TV) pravidelně termicky dezinfikovat TV.

Řízení třístupňového elektrického dotopu

Zvýšení stupně výkonu elektrického dotopu se provádí na základě výpočtu 
rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na potrubí T0 - 3K. 
Snížení stupně výkonu elektrické topné vložky se provádí na základě 
výpočtu rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na potrubí T0. 
Povolený počet stupňů elektrického dotopu lze nastavit samostatně pro 
vytápění a ohřev TV. 
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Tento systém lze připojit k nízkoprůtokovým i vysokoprůtokovým 
systémům. Optimální funkce je však dosažena, pokud je jmenovitý průtok 
otopného systému stejný, jako průtok tepelným čerpadlem. U tepelného 
čerpadla v kontinuálním provozu je rozdíl teplot TC3 – TC0 stejný, jako 
rozdíl teplot T0 – GC11. Průtok může být upraven především nastavením 
dispozičního tlaku oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný 
průtok však může způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného 
systému. To znamená, že je potřeba nastavit regulační ventily otopného 
systému (ventily otopných těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidla T0 a C2.T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Směšovaný okruh

Přehled

Dva otopné okruhy, z nichž jeden okruh potřebuje vyšší teplotu (např. 
otopná tělesa) než druhý (např. podlahové vytápění).

Funkce

(Volitelný) otopný okruh s nižší potřebou tepla je řízen prostřednictvím 
příslušenství (Multi-regulátor) s připojeným externím čidlem, směšovacím 
ventilem a oběhovým čerpadlem.

Směšovaný otopný okruh C2

U okruhu C2 je nutné použít Multi-regulátor, teplotní čidlo C2.T0 a oběhové 
čerpadlo C2.PC1. Výchozí hodnota průtoku se vypočítá podle venkovní 
teploty TL1 a podle topné křivky okruhu C2. Podle teploty C2.T0 jsou 
prováděny vhodné úpravy na řízení uzavíracího ventilu C2.VC1 
a vyrovnávací nádrže CC1 při náhlé změně teploty. Oběhové čerpadlo 
C2.PC1 lze nastavit, aby bylo aktivní pouze v zimním režimu nebo trvale.

Tepelné čerpadlo 22 – 48 kW

Přehled

V zimním režimu se odpovídající kompresor tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Stoupne-li teplota T0 nad nastavenou teplotu hystereze 
kompresoru, kompresor se zastaví. Po zastavení je kompresor blokován po 
dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý kompresor. 
To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který 
byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první a kompresor, který pracuje 
nejdéle, se zastaví jako první.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. 
Mimo normální teploty primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby 
bylo dosaženo optimálního provozu.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil VB34. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a uzavírací 
ventil expanzní nádoby VB34 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Třístupňový elektrický dotop

Přehled

Elektrický dotop, řízený ve třech výkonnostních stupních, je buď integrován 
do tepelného čerpadla nebo je umístěn externě. Používá se jako přídavný 
zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV.

Funkce

Interní elektrický dotop pomáhá jako přídavný ohřev, pokud tepelné 
čerpadlo neplní požadavky na vytápění. Doplňkový elektrický dotop může 
dodávat teplo do zásobníku TV a v případě potřeby (je-li použit zásobník 
TV) pravidelně termicky dezinfikovat TV.

Řízení třístupňového elektrického dotopu

Zvýšení stupně výkonu elektrického dotopu se provádí na základě výpočtu 
rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na potrubí T0 - 3K. 
Snížení stupně výkonu elektrické topné vložky se provádí na základě 
výpočtu rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na potrubí T0. 
Povolený počet stupňů elektrického dotopu lze nastavit samostatně pro 
vytápění a ohřev TV. 
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Zásobník s průtokovým ohřevem TV

Přehled

Objekt požaduje malé až středně velké množství TV dodávané ze 
zásobníku(ů) TV.

Funkce

Zásobník s průtokovým ohřevem TV je natápěn tepelným čerpadlem, 
třístupňovým elektrickým dotopem nebo integrovanou elektrickou topnou 
vložkou (záložní zdroj).

Zásobník s průtokovým ohřevem TV (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestný přepínací 
ventil VW1 se přepne do polohy ohřevu TV. Zásobník s průtokovým 
ohřevem TV je normálně nabíjen tepelným čerpadlem pomocí obou 
kompresorů až do konce nabíjecího cyklu, kdy je zastaven kompresor 
s větším počtem provozních hodin. Pokud je v porovnání k výkonu 
tepelného čerpadla zásobník TV malý, je možné omezit nabíjení zásobníku 
TV pouze na jeden kompresor. Oběhové čerpadlo PC0 je řízeno v průběhu 
celého nabíjecího cyklu tak, aby byly zajištěny vysoké teploty při startu 
nabíjení a vysoký průtok na konci nabíjecího cyklu, což umožní kompletní 
nabití celého zásobníku.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity zásobníku s průtokovým ohřevem TV 
(CW1) je důležité, aby cirkulační průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo 
k překročení maximálního průtoku zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou 
GW41 a GW42 by měl být přibližně 5K.

Termostatický směšovací ventil MW41

Na tento ventil nejsou žádné funkční ani právní požadavky. Nutné 
z bezpečnostních důvodů, aby nedošlo k popálení na koncovém 
zařizovacím předmětu.

Dimenzování TV

1x F5001)

1) Zásobník TV 500 litrů

1x F7502)

2) Zásobník TV 750 litrů

1x WPS 22.2 HT 10 12

1x WPS 28.2 HT 14 16

1x WPS 38.2 HT 83)

3) Je možné použít pouze jeden kompresor v tepelném čerpadle

22

1x WPS 48.2 HT 103) 123)

Tab. 10 počet bytů
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Tento systém lze připojit k nízkoprůtokovým i vysokoprůtokovým 
systémům. Optimální funkce je však dosažena, pokud je jmenovitý průtok 
otopného systému stejný, jako průtok tepelným čerpadlem. U tepelného 
čerpadla v kontinuálním provozu je rozdíl teplot TC3 – TC0 stejný, jako 
rozdíl teplot T0 – GC11. Průtok může být upraven především nastavením 
dispozičního tlaku oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný 
průtok však může způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného 
systému. To znamená, že je potřeba nastavit regulační ventily otopného 
systému (ventily otopných těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidla T0 a C2.T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Směšovaný okruh

Přehled

Dva otopné okruhy, z nichž jeden okruh potřebuje vyšší teplotu (např. 
otopná tělesa) než druhý (např. podlahové vytápění).

Funkce

(Volitelný) otopný okruh s nižší potřebou tepla je řízen prostřednictvím 
příslušenství (Multi-regulátor) s připojeným externím čidlem, směšovacím 
ventilem a oběhovým čerpadlem.

Směšovaný otopný okruh C2

U okruhu C2 je nutné použít Multi-regulátor, teplotní čidlo C2.T0 a oběhové 
čerpadlo C2.PC1. Výchozí hodnota průtoku se vypočítá podle venkovní 
teploty TL1 a podle topné křivky okruhu C2. Podle teploty C2.T0 jsou 
prováděny vhodné úpravy na řízení uzavíracího ventilu C2.VC1 
a vyrovnávací nádrže CC1 při náhlé změně teploty. Oběhové čerpadlo 
C2.PC1 lze nastavit, aby bylo aktivní pouze v zimním režimu nebo trvale.

Tepelné čerpadlo 22 – 48 kW

Přehled

V zimním režimu se odpovídající kompresor tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Stoupne-li teplota T0 nad nastavenou teplotu hystereze 
kompresoru, kompresor se zastaví. Po zastavení je kompresor blokován po 
dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý kompresor. 
To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který 
byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první a kompresor, který pracuje 
nejdéle, se zastaví jako první.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. 
Mimo normální teploty primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby 
bylo dosaženo optimálního provozu.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil VB34. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a uzavírací 
ventil expanzní nádoby VB34 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Třístupňový elektrický dotop

Přehled

Elektrický dotop, řízený ve třech výkonnostních stupních, je buď integrován 
do tepelného čerpadla nebo je umístěn externě. Používá se jako přídavný 
zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV.

Funkce

Interní elektrický dotop pomáhá jako přídavný ohřev, pokud tepelné 
čerpadlo neplní požadavky na vytápění. Doplňkový elektrický dotop může 
dodávat teplo do zásobníku TV a v případě potřeby (je-li použit zásobník 
TV) pravidelně termicky dezinfikovat TV.

Řízení třístupňového elektrického dotopu

Zvýšení stupně výkonu elektrického dotopu se provádí na základě výpočtu 
rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na potrubí T0 - 3K. 
Snížení stupně výkonu elektrické topné vložky se provádí na základě 
výpočtu rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na potrubí T0. 
Povolený počet stupňů elektrického dotopu lze nastavit samostatně pro 
vytápění a ohřev TV. 
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Zásobník s průtokovým ohřevem TV

Přehled

Objekt požaduje malé až středně velké množství TV dodávané ze 
zásobníku(ů) TV.

Funkce

Zásobník s průtokovým ohřevem TV je natápěn tepelným čerpadlem, 
třístupňovým elektrickým dotopem.

Zásobník s průtokovým ohřevem TV (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestný přepínací 
ventil VW1 se přepne do polohy ohřevu TV. Zásobníky s průtokovým 
ohřevem TV jsou normálně nabíjeny tepelným čerpadlem pomocí obou 
kompresorů až do konce nabíjecího cyklu, kdy je zastaven kompresor 
s větším počtem provozních hodin. Oběhové čerpadlo PC0 je řízeno 
v průběhu celého nabíjecího cyklu tak, aby byly zajištěny vysoké teploty při 
startu nabíjení a vysoký průtok na konci nabíjecího cyklu, což umožní 
kompletní nabití celého zásobníku.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity zásobníku s průtokovým ohřevem TV 
(CW1) je důležité, aby cirkulační průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo 
k překročení maximálního průtoku zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou 
GW41 a GW42 by měl být přibližně 5K v závislosti na právních předpisech.

Termostatický směšovací ventil MW41

Na tento ventil nejsou žádné funkční ani právní požadavky. Nutné 
z bezpečnostních důvodů, aby nedošlo k popálení na koncovém 
zařizovacím předmětu.

Dimenzování TV

2x F5001)

1) Zásobník TV 500 litrů

2x F7502)

2) Zásobník TV 750 litrů

1x WPS 22.2 HT 16 22

1x WPS 28.2 HT 20 25

1x WPS 38.2 HT 25 35

1x WPS 48.2 HT 35 45

Tab. 11 počet bytů
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventily VL91 a VL92. Pokud je nutné systém napouštět více než 
dvakrát za rok, byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází 
k úniku vody ze systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být 
potřeba vodu doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Tento systém lze připojit k nízkoprůtokovým i vysokoprůtokovým 
systémům. Optimální funkce je však dosažena, pokud je jmenovitý průtok 
otopného systému stejný, jako průtok tepelným čerpadlem. U tepelného 
čerpadla v kontinuálním provozu je rozdíl teplot TC1 – TC0 stejný, jako 
rozdíl teplot T0 – GC11. Průtok může být upraven především nastavením 
dispozičního tlaku oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný 
průtok však může způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného 
systému. To znamená, že je potřeba nastavit regulační ventily otopného 
systému (ventily otopných těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidlo C1.T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Směšovaný okruh

Přehled

Jeden otopný okruh.

Funkce

Otopný okruh je řízen regulací (Multi-regulátor) propojenou s externím 
čidlem a směšovacím ventilem. Výchozí hodnota průtoku se vypočítá podle 
venkovní teploty TL1 a podle topné křivky okruhu C1. Podle teploty C1.T0 
jsou prováděny vhodné úpravy na řízení uzavíracího ventilu C1.VC1 
a vyrovnávací nádrže CC1 při náhlé změně teploty. Oběhové čerpadlo 
C1.PC1 lze nastavit, aby bylo aktivní pouze v zimním režimu nebo trvale.

Tepelné čerpadlo 22 – 48 kW

Přehled

V zimním režimu se odpovídající kompresor tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Stoupne-li teplota T0 nad nastavenou teplotu hystereze 
kompresoru, kompresor se zastaví. Po zastavení je kompresor blokován po 
dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý kompresor. 
To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který 
byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první a kompresor, který pracuje 
nejdéle, se zastaví jako první.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. 
Mimo normální teploty primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby 
bylo dosaženo optimálního provozu.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil VB34. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a uzavírací 
ventil expanzní nádoby VB34 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Třístupňový elektrický dotop

Přehled

Elektrický dotop, řízený ve třech výkonnostních stupních, je buď integrován 
do tepelného čerpadla nebo je umístěn externě. Používá se jako přídavný 
zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV.

Funkce

Interní elektrický dotop pomáhá jako přídavný ohřev, pokud tepelné 
čerpadlo neplní požadavky na vytápění. Doplňkový elektrický dotop může 
dodávat teplo do zásobníku TV a v případě potřeby (je-li použit zásobník 
TV) pravidelně termicky dezinfikovat TV.

Řízení třístupňového elektrického dotopu

Zvýšení stupně výkonu elektrického dotopu se provádí na základě výpočtu 
rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na potrubí T0 - 3K. 
Snížení stupně výkonu elektrické topné vložky se provádí na základě 
výpočtu rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na potrubí T0. 
Povolený počet stupňů elektrického dotopu lze nastavit samostatně pro 
vytápění a ohřev TV. 
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Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

Přehled

Pro objekt, který potřebuje velké množství TV dodávané ze stanice pro 
přípravu teplé vody (FWS).

Funkce

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS) je ohřívána z akumulačního 
zásobníku, který je ohříván tepelným čerpadlem nebo kotlem.
Vratná voda ze stanice pro přípravu teplé vody (FWS) jde v závislosti na 
teplotě zpátečky buď zpět do akumulačního zásobníku nebo do zásobníku 
s topnou vodou. Z tohoto důvodu musí být i v létě akumulační zásobník 
ohříván na teplotu okolo 40 °C. A tedy všechny otopné systémy musí být 
směšované.

Zásobník s průtokovým ohřevem TV CW1 (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestné přepínací 
ventily VW1 a VW2 se přepnou do polohy ohřevu TV.

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS) udržuje teplotu TV (TW4) na 
konstantní hodnotě odběrem tepla ze zásobníku (CW1) pomocí oběhového 
čerpadla (PC4). Aby nedošlo ke změně teploty TV (TW4) při náhlé změně 
průtoku TV, může snímač průtoku GW1 ovlivnit rychlost oběhového 
čerpadla PC4. Pokud je v provozu pouze vytápění v cirkulaci a teplota 
zpátečky ze stanice pro přípravu teplé vody (FWS) dosahuje vysoké 
hodnoty, trojcestný přepínací ventil VW3 přepne průtok zpět do zásobníku 
CW1. Zvýší-li se průtok TV, teplota zpátečky klesne a trojcestný ventil VW3 
se přepne na předehřev vyrovnávací nádrže CC1.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity stanice pro přípravu teplé vody (FWS) 
a zásobníku s průtokovým ohřevem TV (CW1) je důležité, aby cirkulační 
průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo k překročení maximálního průtoku 
zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou TW4 a TW6 by měl být přibližně 5K 
v závislosti na právních předpisech.

Dimenzování TV, 1 x tepelné čerpadlo 22 kW (TV pouze z tepelného 

čerpadla)

Dimenzování TV, 1 x tepelné čerpadlo 28 kW (TV pouze z tepelného 

čerpadla)

Dimenzování TV, 1 x tepelné čerpadlo 38 kW (TV pouze z tepelného 

čerpadla)

Dimenzování TV, 1 x tepelné čerpadlo 48 kW (TV pouze z tepelného 

čerpadla)

FWS 1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

FWS 2001)

1x CW1 750 l a 1x CC1 750 l2)

2) Počet zásobníků

18 -

1x CW1 750 l a 2x CC1 750 l2) 25 -

2x CW1 750 l a 2x CC1 750 l2) 35 -

2x CW1 750 l a 3x CC1 750 l2) 45 -

3x CW1 750 l a 3x CC1 750 l2) 55 -

3x CW1 750 l a 4x CC1 750 l2) 65 -

4x CW1 750 l a 4x CC1 750 l2) 75 -

Tab. 12 počet bytů

FWS 1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

FWS 2001)

1x CW1 750 l a 1x CC1 750 l2)

2) Počet zásobníků

22 -

1x CW1 750 l a 2x CC1 750 l2) 30 -

2x CW1 750 l a 2x CC1 750 l2) 40 -

2x CW1 750 l a 3x CC1 750 l2) 50 -

3x CW1 750 l a 3x CC1 750 l2) 60 -

3x CW1 750 l a 4x CC1 750 l2) 70 -

4x CW1 750 l a 4x CC1 750 l2) 75 -

Tab. 13 počet bytů

FWS 1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

FWS 2001)

1x CW1 750 l a 1x CC1 750 l2)

2) Počet zásobníků

30 -

1x CW1 750 l a 2x CC1 750 l2) 40 -

2x CW1 750 l a 2x CC1 750 l2) 50 -

2x CW1 750 l a 3x CC1 750 l2) 60 -

3x CW1 750 l a 3x CC1 750 l2) 65 -

3x CW1 750 l a 4x CC1 750 l2) 75 -

4x CW1 750 l a 4x CC1 750 l2) 85 -

Tab. 14 počet bytů

FWS 1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

FWS 2001)

1x CW1 750 l a 1x CC1 750 l2)

2) Počet zásobníků

40 -

1x CW1 750 l a 2x CC1 750 l2) 45 -

2x CW1 750 l a 2x CC1 750 l2) 55 -

2x CW1 750 l a 3x CC1 750 l2) 65 -

3x CW1 750 l a 3x CC1 750 l2) 75 -

3x CW1 750 l a 4x CC1 750 l2) 80 -

4x CW1 750 l a 4x CC1 750 l2) 90 -

Tab. 15 počet bytů
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Režim připojení tohoto systémového řešení umožňuje funkci ve všech 
nízkoprůtokových nebo vysokoprůtokových systémech. Tento způsob 
připojování dvou tepelných čerpadel do otopného systému poskytuje 
optimální průtok v rozsahu od jmenovitého průtoku jednoho tepelného 
čerpadla po celkový jmenovitý průtok obou tepelných čerpadel. U 
tepelných čerpadel v kontinuálním provozu by měl být rozdíl teplot T0 – 
GC11 v rozsahu mezi rozdílem TC3 – TC0 a dvojnásobkem rozdílu TC3-
TC0. Průtok může být upraven především nastavením dispozičního tlaku 
oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný průtok však může 
způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného systému. To znamená, že 
je potřeba nastavit regulační ventily otopného systému (ventily otopných 
těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidlo T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Tepelné čerpadlo 22 – 48 kW

Přehled

V zimním režimu se jeden z kompresorů tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Pokud je spuštěn jeden pracovní stupeň každého spuštěného* 
tepelného čerpadla, může být spuštěn druhý kompresor každého 
tepleného čerpadla, klesne-li teplota T0 pod nastavenou teplotu hystereze. 
Po zastavení je kompresor blokován po dobu 3 minut. Hystereze je 
pohyblivá a individuální pro každý kompresor. To znamená, že pořadí 
spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který byl nejdéle mimo provoz, 
se spustí jako první a kompresor, který pracuje nejdéle, se zastaví jako 
první. Ale jen tehdy, kdy je v každém tepelném čerpadle spuštěn pouze 
jeden kompresor, je možné v tepelném čerpadle zastavit oba kompresory.
*Pokud je v činnosti aspoň jeden kompresor tepelného čerpadla.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. 
Mimo normální teploty primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby 
bylo dosaženo optimálního provozu.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil VB34. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a uzavírací 
ventil expanzní nádoby VB34 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Třístupňový elektrický dotop

Přehled

Elektrický dotop, řízený ve třech výkonnostních stupních, je buď integrován 
do tepelného čerpadla nebo je umístěn externě. Používá se jako přídavný 
zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV.

Funkce

Interní elektrický dotop pomáhá jako přídavný ohřev, pokud tepelné 
čerpadlo neplní požadavky na vytápění. Doplňkový elektrický dotop může 
dodávat teplo do zásobníku TV a v případě potřeby (je-li použit zásobník 
TV) pravidelně termicky dezinfikovat TV.

Řízení třístupňového elektrického dotopu

Zvýšení stupně výkonu elektrického dotopu se provádí na základě výpočtu 
rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na potrubí T0 - 3K. 
Snížení stupně výkonu elektrické topné vložky se provádí na základě 
výpočtu rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na potrubí T0. 
Povolený počet stupňů elektrického dotopu lze nastavit samostatně pro 
vytápění a ohřev TV. 
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Režim připojení tohoto systémového řešení umožňuje funkci ve všech 
nízkoprůtokových nebo vysokoprůtokových systémech. Tento způsob 
připojování dvou tepelných čerpadel do otopného systému poskytuje 
optimální průtok v rozsahu od jmenovitého průtoku jednoho tepelného 
čerpadla po celkový jmenovitý průtok obou tepelných čerpadel. U 
tepelných čerpadel v kontinuálním provozu by měl být rozdíl teplot T0 – 
GC11 v rozsahu mezi rozdílem TC3 – TC0 a dvojnásobkem rozdílu TC3-
TC0. Průtok může být upraven především nastavením dispozičního tlaku 
oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný průtok však může 
způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného systému. To znamená, že 
je potřeba nastavit regulační ventily otopného systému (ventily otopných 
těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidlo T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Tepelné čerpadlo 22 – 48 kW

Přehled

V zimním režimu se jeden z kompresorů tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Pokud je spuštěn jeden pracovní stupeň každého spuštěného* 
tepelného čerpadla, může být spuštěn druhý kompresor každého 
tepleného čerpadla, klesne-li teplota T0 pod nastavenou teplotu hystereze. 
Po zastavení je kompresor blokován po dobu 3 minut. Hystereze je 
pohyblivá a individuální pro každý kompresor. To znamená, že pořadí 
spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který byl nejdéle mimo provoz, 
se spustí jako první a kompresor, který pracuje nejdéle, se zastaví jako 
první. Ale jen tehdy, kdy je v každém tepelném čerpadle spuštěn pouze 
jeden kompresor, je možné v tepelném čerpadle zastavit oba kompresory.
*Pokud je v činnosti aspoň jeden kompresor tepelného čerpadla.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. 
Mimo normální teploty primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby 
bylo dosaženo optimálního provozu.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil VB34. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a uzavírací 
ventil expanzní nádoby VB34 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Třístupňový elektrický dotop

Přehled

Elektrický dotop, řízený ve třech výkonnostních stupních, je buď integrován 
do tepelného čerpadla nebo je umístěn externě. Používá se jako přídavný 
zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV.

Funkce

Interní elektrický dotop pomáhá jako přídavný ohřev, pokud tepelné 
čerpadlo neplní požadavky na vytápění. Doplňkový elektrický dotop může 
dodávat teplo do zásobníku TV a v případě potřeby (je-li použit zásobník 
TV) pravidelně termicky dezinfikovat TV.

Řízení třístupňového elektrického dotopu

Zvýšení stupně výkonu elektrického dotopu se provádí na základě výpočtu 
rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na potrubí T0 - 3K. 
Snížení stupně výkonu elektrické topné vložky se provádí na základě 
výpočtu rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na potrubí T0. 
Povolený počet stupňů elektrického dotopu lze nastavit samostatně pro 
vytápění a ohřev TV. 

Zásobník s průtokovým ohřevem TV

Přehled

Objekt požaduje malé až středně velké množství TV dodávané ze 
zásobníku(ů) TV.

Funkce

Zásobník s průtokovým ohřevem TV je natápěn tepelným čerpadlem, 
třístupňovým elektrickým dotopem nebo integrovanou elektrickou topnou 
vložkou (záložní zdroj).
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Zásobník s průtokovým ohřevem TV (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestný přepínací 
ventil VW1 se přepne do polohy ohřevu TV. Zásobník s průtokovým 
ohřevem TV je normálně nabíjen tepelným čerpadlem pomocí obou 
kompresorů až do konce nabíjecího cyklu, kdy je zastaven kompresor 
s větším počtem provozních hodin. Pokud je v porovnání k výkonu 
tepelného čerpadla zásobník TV malý, je možné omezit nabíjení zásobníku 
TV pouze na jeden kompresor. Oběhové čerpadlo PC0 je řízeno v průběhu 
celého nabíjecího cyklu tak, aby byly zajištěny vysoké teploty při startu 
nabíjení a vysoký průtok na konci nabíjecího cyklu, což umožní kompletní 
nabití celého zásobníku.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity zásobníku s průtokovým ohřevem TV 
(CW1) je důležité, aby cirkulační průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo 
k překročení maximálního průtoku zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou 
GW41 a GW42 by měl být přibližně 5K.

Termostatický směšovací ventil MW41

Na tento ventil nejsou žádné funkční ani právní požadavky. Nutné 
z bezpečnostních důvodů, aby nedošlo k popálení na koncovém 
zařizovacím předmětu.

Dimenzování TV

1x F5001)

1) Zásobník TV 500 litrů

1x F7502)

2) Zásobník TV 750 litrů

1x WPS 22.2 HT 10 12

1x WPS 28.2 HT 14 16

1x WPS 38.2 HT 83)

3) Je možné použít pouze jeden kompresor v tepelném čerpadle

22

1x WPS 48.2 HT 103) 123)

Tab. 16 počet bytů
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Režim připojení tohoto systémového řešení umožňuje funkci ve všech 
nízkoprůtokových nebo vysokoprůtokových systémech. Tento způsob 
připojování dvou tepelných čerpadel do otopného systému poskytuje 
optimální průtok v rozsahu od jmenovitého průtoku jednoho tepelného 
čerpadla po celkový jmenovitý průtok obou tepelných čerpadel. U 
tepelných čerpadel v kontinuálním provozu by měl být rozdíl teplot T0 – 
GC11 v rozsahu mezi rozdílem TC3 – TC0 a dvojnásobkem rozdílu TC3-
TC0. Průtok může být upraven především nastavením dispozičního tlaku 
oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný průtok však může 
způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného systému. To znamená, že 
je potřeba nastavit regulační ventily otopného systému (ventily otopných 
těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidlo T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Tepelné čerpadlo 22 – 48 kW

Přehled

V zimním režimu se jeden z kompresorů tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Pokud je spuštěn jeden pracovní stupeň každého spuštěného* 
tepelného čerpadla, může být spuštěn druhý kompresor každého 
tepleného čerpadla, klesne-li teplota T0 pod nastavenou teplotu hystereze. 
Po zastavení je kompresor blokován po dobu 3 minut. Hystereze je 
pohyblivá a individuální pro každý kompresor. To znamená, že pořadí 
spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který byl nejdéle mimo provoz, 
se spustí jako první a kompresor, který pracuje nejdéle, se zastaví jako 
první. Ale jen tehdy, kdy je v každém tepelném čerpadle spuštěn pouze 
jeden kompresor, je možné v tepelném čerpadle zastavit oba kompresory.
*Pokud je v činnosti aspoň jeden kompresor tepelného čerpadla.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. 
Mimo normální teploty primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby 
bylo dosaženo optimálního provozu.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil VB34. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a uzavírací 
ventil expanzní nádoby VB34 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Třístupňový elektrický dotop

Přehled

Elektrický dotop, řízený ve třech výkonnostních stupních, je buď integrován 
do tepelného čerpadla nebo je umístěn externě. Používá se jako přídavný 
zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV.

Funkce

Interní elektrický dotop pomáhá jako přídavný ohřev, pokud tepelné 
čerpadlo neplní požadavky na vytápění. Doplňkový elektrický dotop může 
dodávat teplo do zásobníku TV a v případě potřeby (je-li použit zásobník 
TV) pravidelně termicky dezinfikovat TV.

Řízení třístupňového elektrického dotopu

Zvýšení stupně výkonu elektrického dotopu se provádí na základě výpočtu 
rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na potrubí T0 - 3K. 
Snížení stupně výkonu elektrické topné vložky se provádí na základě 
výpočtu rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na potrubí T0. 
Povolený počet stupňů elektrického dotopu lze nastavit samostatně pro 
vytápění a ohřev TV. 

Zásobník s průtokovým ohřevem TV

Přehled

Objekt požaduje malé až středně velké množství TV dodávané ze 
zásobníku(ů) TV.

Funkce

Zásobník s průtokovým ohřevem TV je natápěn tepelným čerpadlem, 
třístupňovým elektrickým dotopem nebo integrovanou elektrickou topnou 
vložkou (záložní zdroj).
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Zásobník s průtokovým ohřevem TV (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestný přepínací 
ventil VW1 se přepne do polohy ohřevu TV. Zásobník s průtokovým 
ohřevem TV je normálně nabíjen tepelným čerpadlem pomocí obou 
kompresorů až do konce nabíjecího cyklu, kdy je zastaven kompresor 
s větším počtem provozních hodin. Pokud je v porovnání k výkonu 
tepelného čerpadla zásobník TV malý, je možné omezit nabíjení zásobníku 
TV pouze na jeden kompresor. Oběhové čerpadlo PC0 je řízeno v průběhu 
celého nabíjecího cyklu tak, aby byly zajištěny vysoké teploty při startu 
nabíjení a vysoký průtok na konci nabíjecího cyklu, což umožní kompletní 
nabití celého zásobníku.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity zásobníku s průtokovým ohřevem TV 
(CW1) je důležité, aby cirkulační průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo 
k překročení maximálního průtoku zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou 
GW41 a GW42 by měl být přibližně 5K.

Termostatický směšovací ventil MW41

Na tento ventil nejsou žádné funkční ani právní požadavky. Nutné 
z bezpečnostních důvodů, aby nedošlo k popálení na koncovém 
zařizovacím předmětu.

Dimenzování TV

2x F5001)

1) Zásobník TV 500 litrů

2x F7502)

2) Zásobník TV 750 litrů

2x WPS 22.2 HT 30 40

2x WPS 28.2 HT 40 50

2x WPS 38.2 HT 243)

3) Je možné použít pouze jeden kompresor v každém tepelném 
čerpadle

65

2x WPS 48.2 HT 303) 403)

Tab. 17 počet bytů
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Režim připojení tohoto systémového řešení umožňuje funkci ve všech 
nízkoprůtokových nebo vysokoprůtokových systémech. Tento způsob 
připojování dvou tepelných čerpadel do otopného systému poskytuje 
optimální průtok v rozsahu od jmenovitého průtoku jednoho tepelného 
čerpadla po celkový jmenovitý průtok obou tepelných čerpadel. U 
tepelných čerpadel v kontinuálním provozu by měl být rozdíl teplot T0 – 
GC11 v rozsahu mezi rozdílem TC3 – TC0 a dvojnásobkem rozdílu TC3-
TC0. Průtok může být upraven především nastavením dispozičního tlaku 
oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný průtok však může 
způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného systému. To znamená, že 
je potřeba nastavit regulační ventily otopného systému (ventily otopných 
těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidla T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Tepelné čerpadlo 22 – 48 kW

Přehled

V zimním režimu se jeden z kompresorů tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Pokud je spuštěn jeden pracovní stupeň každého spuštěného* 
tepelného čerpadla, může být spuštěn druhý kompresor každého 
tepleného čerpadla, klesne-li teplota T0 pod nastavenou teplotu hystereze. 
Po zastavení je kompresor blokován po dobu 3 minut. Hystereze je 
pohyblivá a individuální pro každý kompresor. To znamená, že pořadí 
spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který byl nejdéle mimo provoz, 
se spustí jako první a kompresor, který pracuje nejdéle, se zastaví jako 
první. Ale jen tehdy, kdy je v každém tepelném čerpadle spuštěn pouze 
jeden kompresor, je možné v tepelném čerpadle zastavit oba kompresory.
*Pokud je v činnosti aspoň jeden kompresor tepelného čerpadla.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. 
Mimo normální teploty primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby 
bylo dosaženo optimálního provozu.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil VB34. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a uzavírací 
ventil expanzní nádoby VB34 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Třístupňový elektrický dotop

Přehled

Elektrický dotop, řízený ve třech výkonnostních stupních, je buď integrován 
do tepelného čerpadla nebo je umístěn externě. Používá se jako přídavný 
zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV.

Funkce

Interní elektrický dotop pomáhá jako přídavný ohřev, pokud tepelné 
čerpadlo neplní požadavky na vytápění. Doplňkový elektrický dotop může 
dodávat teplo do zásobníku TV a v případě potřeby (je-li použit zásobník 
TV) pravidelně termicky dezinfikovat TV.

Řízení třístupňového elektrického dotopu

Zvýšení stupně výkonu elektrického dotopu se provádí na základě výpočtu 
rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na potrubí T0 - 3K. 
Snížení stupně výkonu elektrické topné vložky se provádí na základě 
výpočtu rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na potrubí T0. 
Povolený počet stupňů elektrického dotopu lze nastavit samostatně pro 
vytápění a ohřev TV. 

Zásobník s průtokovým ohřevem TV

Přehled

Objekt požaduje malé až středně velké množství TV dodávané ze 
zásobníku(ů) TV.

Funkce

Zásobník s průtokovým ohřevem TV je natápěn tepelným čerpadlem, 
třístupňovým elektrickým dotopem.
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Zásobník s průtokovým ohřevem TV (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestný přepínací 
ventil VW1 se přepne do polohy ohřevu TV. Zásobník s průtokovým 
ohřevem TV je normálně nabíjen tepelným čerpadlem pomocí obou 
kompresorů až do konce nabíjecího cyklu, kdy je zastaven kompresor 
s větším počtem provozních hodin. Oběhové čerpadlo PC0 je řízeno 
v průběhu celého nabíjecího cyklu tak, aby byly zajištěny vysoké teploty při 
startu nabíjení a vysoký průtok na konci nabíjecího cyklu, což umožní 
kompletní nabití celého zásobníku.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity zásobníku s průtokovým ohřevem TV 
(CW1) je důležité, aby cirkulační průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo 
k překročení maximálního průtoku zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou 
GW41 a GW42 by měl být přibližně 5K v závislosti na právních předpisech.

Termostatický směšovací ventil MW41

Na tento ventil nejsou žádné funkční ani právní požadavky. Nutné 
z bezpečnostních důvodů, aby nedošlo k popálení na koncovém 
zařizovacím předmětu.

Dimenzování TV

4x F5001)

1) Zásobník TV 500 litrů

4x F7502)

2) Zásobník TV 750 litrů

2x WPS 22.2 HT 45 65

2x WPS 28.2 HT 55 70

2x WPS 38.2 HT 70 85

2x WPS 48.2 HT 85 100

Tab. 18 počet bytů
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventily VL91 a VL92. Pokud je nutné systém napouštět více než 
dvakrát za rok, byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází 
k úniku vody ze systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být 
potřeba vodu doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Režim připojení tohoto systémového řešení umožňuje funkci ve všech 
nízkoprůtokových nebo vysokoprůtokových systémech. Tento způsob 
připojování dvou tepelných čerpadel do otopného systému poskytuje 
optimální průtok v rozsahu od jmenovitého průtoku jednoho tepelného 
čerpadla po celkový jmenovitý průtok obou tepelných čerpadel. U 
tepelných čerpadel v kontinuálním provozu by měl být rozdíl teplot T0 – 
GC11 v rozsahu mezi rozdílem TC3 – TC0 a dvojnásobkem rozdílu TC3-
TC0. Průtok může být upraven především nastavením dispozičního tlaku 
oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný průtok však může 
způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného systému. To znamená, že 
je potřeba nastavit regulační ventily otopného systému (ventily otopných 
těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidlo T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Tepelné čerpadlo 22 – 48 kW

Přehled

V zimním režimu se jeden z kompresorů tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Pokud je spuštěn jeden pracovní stupeň každého spuštěného* 
tepelného čerpadla, může být spuštěn druhý kompresor každého 
tepleného čerpadla, klesne-li teplota T0 pod nastavenou teplotu hystereze. 
Po zastavení je kompresor blokován po dobu 3 minut. Hystereze je 
pohyblivá a individuální pro každý kompresor. To znamená, že pořadí 
spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který byl nejdéle mimo provoz, 
se spustí jako první a kompresor, který pracuje nejdéle, se zastaví jako 
první. Ale jen tehdy, kdy je v každém tepelném čerpadle spuštěn pouze 
jeden kompresor, je možné v tepelném čerpadle zastavit oba kompresory.
*Pokud je v činnosti aspoň jeden kompresor tepelného čerpadla.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. 
Mimo normální teploty primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby 
bylo dosaženo optimálního provozu.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil VB34. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin.

Třístupňový elektrický dotop

Přehled

Elektrický dotop, řízený ve třech výkonnostních stupních, je buď integrován 
do tepelného čerpadla nebo je umístěn externě. Používá se jako přídavný 
zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV.

Funkce

Interní elektrický dotop pomáhá jako přídavný ohřev, pokud tepelné 
čerpadlo neplní požadavky na vytápění. Doplňkový elektrický dotop může 
dodávat teplo do zásobníku TV a v případě potřeby (je-li použit zásobník 
TV) pravidelně termicky dezinfikovat TV.

Řízení třístupňového elektrického dotopu

Zvýšení stupně výkonu elektrického dotopu se provádí na základě výpočtu 
rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na potrubí T0 - 3K. 
Snížení stupně výkonu elektrické topné vložky se provádí na základě 
výpočtu rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na potrubí T0. 
Povolený počet stupňů elektrického dotopu lze nastavit samostatně pro 
vytápění a ohřev TV. 

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

Přehled

Pro objekt, který potřebuje velké množství TV dodávané ze stanice pro 
přípravu teplé vody (FWS).

Funkce

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS) je ohřívána z akumulačního 
zásobníku, který je ohříván tepelným čerpadlem nebo kotlem.
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Vratná voda ze stanice pro přípravu teplé vody (FWS) jde v závislosti na 
teplotě zpátečky buď do zásobníku Z2.CW1 nebo do předehřívacího 
zásobníku Z1.CW1.

Zásobník s průtokovým ohřevem TV CW1 (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestné přepínací 
ventily VW1 a VW2 se přepnou do polohy ohřevu TV.

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS) udržuje teplotu TV (TW4) na 
konstantní hodnotě odběrem tepla ze zásobníku (CW1) pomocí oběhového 
čerpadla (PW1). Aby nedošlo ke změně teploty TV (TW4) při náhlé změně 
průtoku TV, může snímač průtoku GW1 ovlivnit rychlost oběhového 
čerpadla PW1. Pokud je v provozu pouze vytápění v cirkulaci a teplota 
zpátečky ze stanice pro přípravu teplé vody (FWS) dosahuje vysoké 
hodnoty, trojcestný přepínací ventil VW3 přepne průtok zpět do zásobníku 
CW1. Zvýší-li se průtok TV, teplota zpátečky klesne a trojcestný ventil VW3 
se přepne na předehřev vyrovnávací nádrže CC1.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity stanice pro přípravu teplé vody (FWS) 
a zásobníku s průtokovým ohřevem TV (CW1) je důležité, aby cirkulační 
průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo k překročení maximálního průtoku 
zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou TW4 a TW6 by měl být přibližně 5K 
v závislosti na právních předpisech.

Dimenzování TV, 2 x tepelné čerpadlo 22 kW

Dimenzování TV, 2 x tepelné čerpadlo 28 kW

Dimenzování TV, 2 x tepelné čerpadlo 38 kW

Dimenzování TV, 2 x tepelné čerpadlo 48 kW

FWS 

1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

FWS 

2001)

1 x Z1.CW1 750 l a 1 x Z2.CW1 750 l2)

2) Počet zásobníků

35 -

2x Z1.CW1 750 l a 1x Z2.CW1 750 l2) 45 -

2x Z1.CW1 750 l a 2x Z2.CW1 750 l2) 55 -

3x Z1.CW1 750 l a 2x Z2.CW1 750 l2) 65 -

3x Z1.CW1 750 l a 3x Z2.CW1 750 l2) 70 -

4x Z1.CW1 750 l a 3x Z2.CW1 750 l2) 80 -

4x Z1.CW1 750 l a 4x Z2.CW1 750 l2) 90 -

Tab. 19 počet bytů

FWS 

1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

FWS 

2001)

1 x Z1.CW1 750 l a 1 x Z2.CW1 750 l2)

2) Počet zásobníků

45 -

2x Z1.CW1 750 l a 1x Z2.CW1 750 l2) 55 -

2x Z1.CW1 750 l a 2x Z2.CW1 750 l2) 65 -

3x Z1.CW1 750 l a 2x Z2.CW1 750 l2) 70 -

3x Z1.CW1 750 l a 3x Z2.CW1 750 l2) 80 -

4x Z1.CW1 750 l a 3x Z2.CW1 750 l2) 90 -

4x Z1.CW1 750 l a 4x Z2.CW1 750 l2) 100 100

Tab. 20 počet bytů

FWS 

1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

FWS 

2001)

1 x Z1.CW1 750 l a 1 x Z2.CW1 750 l2)

2) Počet zásobníků

60 -

2x Z1.CW1 750 l a 1x Z2.CW1 750 l2) 70 -

2x Z1.CW1 750 l a 2x Z2.CW1 750 l2) 80 -

3x Z1.CW1 750 l a 2x Z2.CW1 750 l2) 85 -

3x Z1.CW1 750 l a 3x Z2.CW1 750 l2) 95 95

4x Z1.CW1 750 l a 3x Z2.CW1 750 l2) 100 105

4x Z1.CW1 750 l a 4x Z2.CW1 750 l2) 100 115

Tab. 21 počet bytů

FWS 

1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

FWS 

2001)

1 x Z1.CW1 750 l a 1 x Z2.CW1 750 l2)

2) Počet zásobníků

- -

2x Z1.CW1 750 l a 1x Z2.CW1 750 l2) 85 -

2x Z1.CW1 750 l a 2x Z2.CW1 750 l2) 95 95

3x Z1.CW1 750 l a 2x Z2.CW1 750 l2) 100 105

3x Z1.CW1 750 l a 3x Z2.CW1 750 l2) 100 115

4x Z1.CW1 750 l a 3x Z2.CW1 750 l2) 100 120

4x Z1.CW1 750 l a 4x Z2.CW1 750 l2) 100 130

Tab. 22 počet bytů
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Tento systém lze připojit k nízkoprůtokovým i vysokoprůtokovým 
systémům. Optimální funkce je však dosažena, pokud je jmenovitý průtok 
otopného systému stejný, jako průtok tepelným čerpadlem. U tepelného 
čerpadla v kontinuálním provozu je rozdíl teplot TC3 – TC0 stejný, jako 
rozdíl teplot T0 – GC11. Průtok může být upraven především nastavením 
dispozičního tlaku oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný 
průtok však může způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného 
systému. To znamená, že je potřeba nastavit regulační ventily otopného 
systému (ventily otopných těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidla T0, TC1 a C2.T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Směšovaný okruh

Přehled

Dva otopné okruhy, z nichž jeden okruh potřebuje vyšší teplotu (např. 
otopná tělesa) než druhý (např. podlahové vytápění).

Funkce

(Volitelný) otopný okruh s nižší potřebou tepla je řízen prostřednictvím 
příslušenství (Multi-regulátor) s připojeným externím čidlem, směšovacím 
ventilem a oběhovým čerpadlem.

Směšovaný otopný okruh C2

U okruhu C2 je nutné použít Multi-regulátor, teplotní čidlo C2.T0 a oběhové 
čerpadlo C2.PC1. Výchozí hodnota průtoku se vypočítá podle venkovní 
teploty TL1 a podle topné křivky okruhu C2. Podle teploty C2.T0 jsou 
prováděny vhodné úpravy na řízení uzavíracího ventilu C2.VC1 
a vyrovnávací nádrže CC1 při náhlé změně teploty. Oběhové čerpadlo 
C2.PC1 lze nastavit, aby bylo aktivní pouze v zimním režimu nebo trvale.

Tepelné čerpadlo 22 – 48 kW

Přehled

V zimním režimu se odpovídající kompresor tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Stoupne-li teplota T0 nad nastavenou teplotu hystereze 
kompresoru, kompresor se zastaví. Po zastavení je kompresor blokován po 
dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý kompresor. 
To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který 
byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první a kompresor, který pracuje 
nejdéle, se zastaví jako první.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. 
Mimo normální teploty primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby 
bylo dosaženo optimálního provozu.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil VB34. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a uzavírací 
ventil expanzní nádoby VB34 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Směšovaný přídavný zdroj tepla

Přehled

Směšovaný přídavný zdroj tepla (olejový nebo plynový kotel) lze spouštět 
a zastavit přímým signálem z tepelného čerpadla. Slouží jako zdroj tepla 
pro otopný systém a TV.

Funkce

Přídavný zdroj tepla EM0 pomáhá, pokud tepelné čerpadlo nedokáže plnit 
požadavky na vytápění nebo pokud je provoz tímto přídavným zdrojem 
tepla levnější než provoz tepelným čerpadlem.

Řízení přídavného zdroje tepla EM0

Zvýšení výkonu směšovaného přídavného zdroje tepla EM0 se provádí 
podle vypočteného rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty T0 
- 3K. Je-li po potřebnou dobu naměřena nastavená teplota, systém 
dostane povolení ke spuštění a zahájí se cirkulace v zásobníku. Je-li 
teplotním čidlem TC1 detekováno dosažení pracovní teploty, zahájí se 
řízení směšovacího ventilu VM0, který udržuje teplotu T0 na nastavené 
hodnotě. K odpojování dochází, pokud je směšovací ventil uzavřen 
a vypočtený rozdíl mezi aktuální teplotou T0 nastavenou teplotou dosáhne 
přednastavenou hodnotu. 
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Řízení oběhového (kotlového) čerpadla PM1 a PM2

Oběhové kotlové čerpadlo (nebo čerpadla) je spuštěno ve stejný okamžik 
jako spouštěcí signál kotle EM0 a je v provozu ještě 2 minuty po ukončení 
spouštěcího signálu do EM0.

Zásobník s průtokovým ohřevem TV CW1 (příprava TV)

Zásobník CW1 může být ohříván plynovým nebo olejovým kotlem 
prostřednictvím tepelného ventilu VM1, který začne otevírat průtok ve 
směru k CW1 při teplotě 60 °C.

Úprava přídavného zdroje tepla (EM0)

Vnitřní regulace teploty přídavného zdroje tepla by měla být nastavena 
přibližně o 10 K nad nejvyšší teplotu otopného systému (nejvyšší vstupní 
teplotou na topné křivce). Spouštěcí signál je od tepelného čerpadla 
připojen tak, že bez něj nemůže být přídavný zdroj tepla spuštěn, ale bez 
bezpečnostní funkce vyžadující manuální oznámení restartu. Hlídací 
zařízení kotle nesmí být připojeno k tepelnému čerpadlu. Teplotní čidlo 
(TC1) pošle signál do hlídacího zařízení v případě, že přídavný zdroj tepla 
nemá včas dostatečnou teplotu.

Kondenzační kotel s nízkou teplotou zpátečky

V případě, že je použit kondenzační kotel s druhou zpátečkou, musí být 
instalováno oběhové čerpadlo PM2 spolu s ventily VM75, VM76 a DM71. 
Jejich prostřednictvím se bude plnit zásobník s nízkou teplotou zpátečky 
pro kondenzující část zásobníku. Ventil VM76 musí být nastaven podle 
požadavku kotle na minimální průtok zpátečky (obvykle 10 % jmenovitého 
celkového průtoku).
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Tento systém lze připojit k nízkoprůtokovým i vysokoprůtokovým 
systémům. Optimální funkce je však dosažena, pokud je jmenovitý průtok 
otopného systému stejný, jako průtok tepelným čerpadlem. U tepelného 
čerpadla v kontinuálním provozu je rozdíl teplot TC3 – TC0 stejný, jako 
rozdíl teplot T0 – GC11. Průtok může být upraven především nastavením 
dispozičního tlaku oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný 
průtok však může způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného 
systému. To znamená, že je potřeba nastavit regulační ventily otopného 
systému (ventily otopných těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidla T0, TC1 a C2.T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Směšovaný okruh

Přehled

Dva otopné okruhy, z nichž jeden okruh potřebuje vyšší teplotu (např. 
otopná tělesa) než druhý (např. podlahové vytápění).

Funkce

(Volitelný) otopný okruh s nižší potřebou tepla je řízen prostřednictvím 
příslušenství (Multi-regulátor) s připojeným externím čidlem, směšovacím 
ventilem a oběhovým čerpadlem.

Směšovaný otopný okruh C2

U okruhu C2 je nutné použít Multi-regulátor, teplotní čidlo C2.T0 a oběhové 
čerpadlo C2.PC1. Výchozí hodnota průtoku se vypočítá podle venkovní 
teploty TL1 a podle topné křivky okruhu C2. Podle teploty C2.T0 jsou 
prováděny vhodné úpravy na řízení uzavíracího ventilu C2.VC1 
a vyrovnávací nádrže CC1 při náhlé změně teploty. Oběhové čerpadlo 
C2.PC1 lze nastavit, aby bylo aktivní pouze v zimním režimu nebo trvale.

Tepelné čerpadlo 22 – 48 kW

Přehled

V zimním režimu se odpovídající kompresor tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Stoupne-li teplota T0 nad nastavenou teplotu hystereze 
kompresoru, kompresor se zastaví. Po zastavení je kompresor blokován po 
dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý kompresor. 
To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který 
byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první a kompresor, který pracuje 
nejdéle, se zastaví jako první.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. 
Mimo normální teploty primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby 
bylo dosaženo optimálního provozu.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil VB34. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a uzavírací 
ventil expanzní nádoby VB34 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Směšovaný přídavný zdroj tepla

Přehled

Směšovaný přídavný zdroj tepla (olejový nebo plynový kotel) lze spouštět 
a zastavit přímým signálem z tepelného čerpadla. Slouží jako zdroj tepla 
pro otopný systém a TV.

Funkce

Přídavný zdroj tepla EM0 pomáhá, pokud tepelné čerpadlo nedokáže plnit 
požadavky na vytápění nebo pokud je provoz tímto přídavným zdrojem 
tepla levnější než provoz tepelným čerpadlem.

Řízení přídavného zdroje tepla EM0

Zvýšení výkonu směšovaného přídavného zdroje tepla EM0 se provádí 
podle vypočteného rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty T0 
- 3K. Je-li po potřebnou dobu naměřena nastavená teplota, systém 
dostane povolení ke spuštění a zahájí se cirkulace v zásobníku. Je-li 
teplotním čidlem TC1 detekováno dosažení pracovní teploty, zahájí se 
řízení směšovacího ventilu VM0, který udržuje teplotu T0 na nastavené 
hodnotě. K odpojování dochází, pokud je směšovací ventil uzavřen 
a vypočtený rozdíl mezi aktuální teplotou T0 nastavenou teplotou dosáhne 
přednastavenou hodnotu. 
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Řízení oběhového (kotlového) čerpadla PM1 a PM2

Oběhové kotlové čerpadlo (nebo čerpadla) je spuštěno ve stejný okamžik 
jako spouštěcí signál kotle EM0 a je v provozu ještě 2 minuty po ukončení 
spouštěcího signálu do EM0.

Zásobník s průtokovým ohřevem TV CW1 (příprava TV)

Zásobník CW1 může být ohříván plynovým nebo olejovým kotlem 
prostřednictvím tepelného ventilu VM1, který začne otevírat průtok ve 
směru k CW1 při teplotě 60 °C.

Úprava přídavného zdroje tepla (EM0)

Vnitřní regulace teploty přídavného zdroje tepla by měla být nastavena 
přibližně o 10 K nad nejvyšší teplotu otopného systému (nejvyšší vstupní 
teplotou na topné křivce). Spouštěcí signál je od tepelného čerpadla 
připojen tak, že bez něj nemůže být přídavný zdroj tepla spuštěn, ale bez 
bezpečnostní funkce vyžadující manuální oznámení restartu. Hlídací 
zařízení kotle nesmí být připojeno k tepelnému čerpadlu. Teplotní čidlo 
(TC1) pošle signál do hlídacího zařízení v případě, že přídavný zdroj tepla 
nemá včas dostatečnou teplotu.

Kondenzační kotel s nízkou teplotou zpátečky

V případě, že je použit kondenzační kotel s druhou zpátečkou, musí být 
instalováno oběhové čerpadlo PM2 spolu s ventily VM75, VM76 a DM71. 
Jejich prostřednictvím se bude plnit zásobník s nízkou teplotou zpátečky 
pro kondenzující část zásobníku. Ventil VM76 musí být nastaven podle 
požadavku kotle na minimální průtok zpátečky (obvykle 10 % jmenovitého 
celkového průtoku).

Zásobník s průtokovým ohřevem TV

Přehled

Objekt požaduje malé až středně velké množství TV dodávané ze 
zásobníku(ů) TV.

Funkce

Zásobník s průtokovým ohřevem TV je natápěn tepelným čerpadlem, 
třístupňovým elektrickým dotopem nebo integrovanou elektrickou topnou 
vložkou (záložní zdroj).

Zásobník s průtokovým ohřevem TV (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestný přepínací 
ventil VW1 se přepne do polohy ohřevu TV. Zásobník s průtokovým 
ohřevem TV je normálně nabíjen tepelným čerpadlem pomocí obou 
kompresorů až do konce nabíjecího cyklu, kdy je zastaven kompresor 
s větším počtem provozních hodin. Pokud je v porovnání k výkonu 
tepelného čerpadla zásobník TV malý, je možné omezit nabíjení zásobníku 
TV pouze na jeden kompresor. Oběhové čerpadlo PC0 je řízeno v průběhu 
celého nabíjecího cyklu tak, aby byly zajištěny vysoké teploty při startu 
nabíjení a vysoký průtok na konci nabíjecího cyklu, což umožní kompletní 
nabití celého zásobníku.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity zásobníku s průtokovým ohřevem TV 
(CW1) je důležité, aby cirkulační průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo 
k překročení maximálního průtoku zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou 
GW41 a GW42 by měl být přibližně 5K.

Termostatický směšovací ventil MW41

Na tento ventil nejsou žádné funkční ani právní požadavky. Nutné 
z bezpečnostních důvodů, aby nedošlo k popálení na koncovém 
zařizovacím předmětu.

Dimenzování TV

1x F5001)

1) Zásobník TV 500 litrů

1x F7502)

2) Zásobník TV 750 litrů

1x WPS 22.2 HT 10 12

1x WPS 28.2 HT 14 16

1x WPS 38.2 HT 83)

3) Je možné použít pouze jeden kompresor v tepelném čerpadle

22

1x WPS 48.2 HT 103) 123)

Tab. 23 počet bytů
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL95, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Tento systém lze připojit k nízkoprůtokovým i vysokoprůtokovým 
systémům. Optimální funkce je však dosažena, pokud je jmenovitý průtok 
otopného systému stejný, jako průtok tepelným čerpadlem. U tepelného 
čerpadla v kontinuálním provozu je rozdíl teplot TC3 – TC0 stejný, jako 
rozdíl teplot T0 – GC11. Průtok může být upraven především nastavením 
dispozičního tlaku oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný 
průtok však může způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného 
systému. To znamená, že je potřeba nastavit regulační ventily otopného 
systému (ventily otopných těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidla T0, TC1 a C2.T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Směšovaný okruh

Přehled

Dva otopné okruhy, z nichž jeden okruh potřebuje vyšší teplotu (např. 
otopná tělesa) než druhý (např. podlahové vytápění).

Funkce

(Volitelný) otopný okruh s nižší potřebou tepla je řízen prostřednictvím 
příslušenství (Multi-regulátor) s připojeným externím čidlem, směšovacím 
ventilem a oběhovým čerpadlem.

Směšovaný otopný okruh C2

U okruhu C2 je nutné použít Multi-regulátor, teplotní čidlo C2.T0 a oběhové 
čerpadlo C2.PC1. Výchozí hodnota průtoku se vypočítá podle venkovní 
teploty TL1 a podle topné křivky okruhu C2. Podle teploty C2.T0 jsou 
prováděny vhodné úpravy na řízení uzavíracího ventilu C2.VC1 
a vyrovnávací nádrže CC1 při náhlé změně teploty. Oběhové čerpadlo 
C2.PC1 lze nastavit, aby bylo aktivní pouze v zimním režimu nebo trvale.

Tepelné čerpadlo 22 – 48 kW

Přehled

V zimním režimu se odpovídající kompresor tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Stoupne-li teplota T0 nad nastavenou teplotu hystereze 
kompresoru, kompresor se zastaví. Po zastavení je kompresor blokován po 
dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý kompresor. 
To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který 
byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první a kompresor, který pracuje 
nejdéle, se zastaví jako první.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. 
Mimo normální teploty primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby 
bylo dosaženo optimálního provozu.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil VB34. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a uzavírací 
ventil expanzní nádoby VB34 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Směšovaný přídavný zdroj tepla

Přehled

Směšovaný přídavný zdroj tepla (olejový nebo plynový kotel) lze spouštět 
a zastavit přímým signálem z tepelného čerpadla. Slouží jako zdroj tepla 
pro otopný systém a TV.

Funkce

Přídavný zdroj tepla EM0 pomáhá, pokud tepelné čerpadlo nedokáže plnit 
požadavky na vytápění nebo pokud je provoz tímto přídavným zdrojem 
tepla levnější než provoz tepelným čerpadlem.

Řízení přídavného zdroje tepla EM0

Zvýšení výkonu směšovaného přídavného zdroje tepla EM0 se provádí 
podle vypočteného rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty T0 
- 3K. Je-li po potřebnou dobu naměřena nastavená teplota, systém 
dostane povolení ke spuštění a zahájí se cirkulace v zásobníku. Je-li 
teplotním čidlem TC1 detekováno dosažení pracovní teploty, zahájí se 
řízení směšovacího ventilu VM0, který udržuje teplotu T0 na nastavené 
hodnotě. K odpojování dochází, pokud je směšovací ventil uzavřen 
a vypočtený rozdíl mezi aktuální teplotou T0 nastavenou teplotou dosáhne 
přednastavenou hodnotu. 
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Řízení oběhového (kotlového) čerpadla PM1 a PM2

Oběhové kotlové čerpadlo (nebo čerpadla) je spuštěno ve stejný okamžik 
jako spouštěcí signál kotle EM0 a je v provozu ještě 2 minuty po ukončení 
spouštěcího signálu do EM0.

Zásobník s průtokovým ohřevem TV CW1 (příprava TV)

Zásobník CW1 může být ohříván kotlem nebo elektrickým dotopem, který 
je instalován do zásobníků s průtokovým ohřevem TV.

Úprava přídavného zdroje tepla (EM0)

Vnitřní regulace teploty přídavného zdroje tepla by měla být nastavena 
přibližně o 10 K nad nejvyšší teplotu otopného systému (nejvyšší vstupní 
teplotou na topné křivce). Spouštěcí signál je od tepelného čerpadla 
připojen tak, že bez něj nemůže být přídavný zdroj tepla spuštěn, ale bez 
bezpečnostní funkce vyžadující manuální oznámení restartu. Hlídací 
zařízení kotle nesmí být připojeno k tepelnému čerpadlu. Teplotní čidlo 
(TC1) pošle signál do hlídacího zařízení v případě, že přídavný zdroj tepla 
nemá včas dostatečnou teplotu.

Kondenzační kotel s nízkou teplotou zpátečky

V případě, že je použit kondenzační kotel s druhou zpátečkou, musí být 
instalováno oběhové čerpadlo PM2 spolu s ventily VM75, VM76 a DM71. 
Jejich prostřednictvím se bude plnit zásobník s nízkou teplotou zpátečky 
pro kondenzující část zásobníku. Ventil VM76 musí být nastaven podle 
požadavku kotle na minimální průtok zpátečky (obvykle 10 % jmenovitého 
celkového průtoku).

Zásobník s průtokovým ohřevem TV

Přehled

Objekt požaduje malé až středně velké množství TV dodávané ze 
zásobníku(ů) TV.

Funkce

Zásobník s průtokovým ohřevem TV je natápěn tepelným čerpadlem, 
třístupňovým elektrickým dotopem nebo integrovanou elektrickou topnou 
vložkou (záložní zdroj).

Zásobník s průtokovým ohřevem TV (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestný přepínací 
ventil VW1 se přepne do polohy ohřevu TV. Zásobník s průtokovým 
ohřevem TV je normálně nabíjen tepelným čerpadlem pomocí obou 
kompresorů až do konce nabíjecího cyklu, kdy je zastaven kompresor 
s větším počtem provozních hodin. Pokud je v porovnání k výkonu 
tepelného čerpadla zásobník TV malý, je možné omezit nabíjení zásobníku 
TV pouze na jeden kompresor. Oběhové čerpadlo PC0 je řízeno v průběhu 
celého nabíjecího cyklu tak, aby byly zajištěny vysoké teploty při startu 
nabíjení a vysoký průtok na konci nabíjecího cyklu, což umožní kompletní 
nabití celého zásobníku.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity zásobníku s průtokovým ohřevem TV 
(CW1) je důležité, aby cirkulační průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo 
k překročení maximálního průtoku zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou 
GW41 a GW42 by měl být přibližně 5K v závislosti na právních předpisech.

Termostatický směšovací ventil MW41

Na tento ventil nejsou žádné funkční ani právní požadavky. Nutné 
z bezpečnostních důvodů, aby nedošlo k popálení na koncovém 
zařizovacím předmětu.

Dimenzování TV

2x F5001)

1) Zásobník TV 500 litrů

2x F7502)

2) Zásobník TV 750 litrů

1x WPS 22.2 HT 16 22

1x WPS 28.2 HT 20 25

1x WPS 38.2 HT 25 35

1x WPS 48.2 HT 35 45

Tab. 24 počet bytů
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventily VL91 a VL92. Pokud je nutné systém napouštět více než 
dvakrát za rok, byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází 
k úniku vody ze systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být 
potřeba vodu doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Tento systém lze připojit k nízkoprůtokovým i vysokoprůtokovým 
systémům. Optimální funkce je však dosažena, pokud je jmenovitý průtok 
otopného systému stejný, jako průtok tepelným čerpadlem. U tepelného 
čerpadla v kontinuálním provozu je rozdíl teplot TC3 – TC0 stejný, jako 
rozdíl teplot T0 – GC11. Průtok může být upraven především nastavením 
dispozičního tlaku oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný 
průtok však může způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného 
systému. To znamená, že je potřeba nastavit regulační ventily otopného 
systému (ventily otopných těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidla T0, TC1 a C1.T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Směšovaný okruh

Přehled

Jeden otopný okruh.

Funkce

Otopný okruh je řízen regulací (Multi-regulátor) propojenou s externím 
čidlem a směšovacím ventilem. Výchozí hodnota průtoku se vypočítá podle 
venkovní teploty TL1 a podle topné křivky okruhu C1. Podle teploty C1.T0 
jsou prováděny vhodné úpravy na řízení uzavíracího ventilu C1.VC1 
a vyrovnávací nádrže CC1 při náhlé změně teploty. Oběhové čerpadlo 
C1.PC1 lze nastavit, aby bylo aktivní pouze v zimním režimu nebo trvale.

Tepelné čerpadlo 22 – 48 kW

Přehled

V zimním režimu se odpovídající kompresor tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Stoupne-li teplota T0 nad nastavenou teplotu hystereze 
kompresoru, kompresor se zastaví. Po zastavení je kompresor blokován po 
dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý kompresor. 
To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který 
byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první a kompresor, který pracuje 
nejdéle, se zastaví jako první.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. 
Mimo normální teploty primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby 
bylo dosaženo optimálního provozu.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil VB34. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a uzavírací 
ventil expanzní nádoby VB34 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Směšovaný přídavný zdroj tepla

Přehled

Směšovaný přídavný zdroj tepla (olejový nebo plynový kotel) lze spouštět 
a zastavit přímým signálem z tepelného čerpadla. Slouží jako zdroj tepla 
pro otopný systém a TV.

Funkce

Přídavný zdroj tepla EM0 pomáhá, pokud tepelné čerpadlo nedokáže plnit 
požadavky na vytápění nebo pokud je provoz tímto přídavným zdrojem 
tepla levnější než provoz tepelným čerpadlem.

Řízení přídavného zdroje tepla EM0

Zvýšení výkonu směšovaného přídavného zdroje tepla EM0 se provádí 
podle vypočteného rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty T0 
- 3K. Je-li po potřebnou dobu naměřena nastavená teplota, systém 
dostane povolení ke spuštění a zahájí se cirkulace v zásobníku. Je-li 
teplotním čidlem TC1 detekováno dosažení pracovní teploty, zahájí se 
řízení směšovacího ventilu VM0, který udržuje teplotu T0 na nastavené 
hodnotě. K odpojování dochází, pokud je směšovací ventil uzavřen 
a vypočtený rozdíl mezi aktuální teplotou T0 nastavenou teplotou dosáhne 
přednastavenou hodnotu. 

Řízení oběhového (kotlového) čerpadla PM1 a PM2

Oběhové kotlové čerpadlo (nebo čerpadla) je spuštěno ve stejný okamžik 
jako spouštěcí signál kotle EM0 a je v provozu ještě 2 minuty po ukončení 
spouštěcího signálu do EM0.
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Zásobník s průtokovým ohřevem TV CW1 (příprava TV)

Zásobník CW1 může být ohříván plynovým nebo olejovým kotlem 
prostřednictvím tepelného ventilu VM1, který začne otevírat průtok ve 
směru k CW1 při teplotě 60 °C.

Úprava přídavného zdroje tepla (EM0)

Vnitřní regulace teploty přídavného zdroje tepla by měla být nastavena 
přibližně o 10 K nad nejvyšší teplotu otopného systému (nejvyšší vstupní 
teplotou na topné křivce). Spouštěcí signál je od tepelného čerpadla 
připojen tak, že bez něj nemůže být přídavný zdroj tepla spuštěn, ale bez 
bezpečnostní funkce vyžadující manuální oznámení restartu. Hlídací 
zařízení kotle nesmí být připojeno k tepelnému čerpadlu. Teplotní čidlo 
(TC1) pošle signál do hlídacího zařízení v případě, že přídavný zdroj tepla 
nemá včas dostatečnou teplotu.

Kondenzační kotel s nízkou teplotou zpátečky

V případě, že je použit kondenzační kotel s druhou zpátečkou, musí být 
instalováno oběhové čerpadlo PM2 spolu s ventily VM75, VM76 a DM71. 
Jejich prostřednictvím se bude plnit zásobník s nízkou teplotou zpátečky 
pro kondenzující část zásobníku. Ventil VM76 musí být nastaven podle 
požadavku kotle na minimální průtok zpátečky (obvykle 10 % jmenovitého 
celkového průtoku).

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

Přehled

Pro objekt, který potřebuje velké množství TV dodávané ze stanice pro 
přípravu teplé vody (FWS).

Funkce

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS) je ohřívána z akumulačního 
zásobníku, který je ohříván tepelným čerpadlem nebo kotlem.
Vratná voda ze stanice pro přípravu teplé vody (FWS) jde v závislosti na 
teplotě zpátečky buď zpět do akumulačního zásobníku nebo do zásobníku 
s topnou vodou. Z tohoto důvodu musí být i v létě akumulační zásobník 
ohříván na teplotu okolo 40 °C. A tedy všechny otopné systémy musí být 
směšované.

Zásobník s průtokovým ohřevem TV CW1 (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestné přepínací 
ventily VW1 a VW2 se přepnou do polohy ohřevu TV.

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS) udržuje teplotu TV (TW4) na 
konstantní hodnotě odběrem tepla ze zásobníku (CW1) pomocí oběhového 
čerpadla (PW1). Aby nedošlo ke změně teploty TV (TW4) při náhlé změně 
průtoku TV, může snímač průtoku GW1 ovlivnit rychlost oběhového 
čerpadla PW1. Pokud je v provozu pouze vytápění v cirkulaci a teplota 
zpátečky ze stanice pro přípravu teplé vody (FWS) dosahuje vysoké 
hodnoty, trojcestný přepínací ventil VW3 přepne průtok zpět do zásobníku 
CW1. Zvýší-li se průtok TV, teplota zpátečky klesne a trojcestný ventil VW3 
se přepne na předehřev vyrovnávací nádrže CC1.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity stanice pro přípravu teplé vody (FWS) 
a zásobníku s průtokovým ohřevem TV (CW1) je důležité, aby cirkulační 
průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo k překročení maximálního průtoku 
zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou TW4 a TW6 by měl být přibližně 5K 
v závislosti na právních předpisech.

Dimenzování TV, 1 x tepelné čerpadlo 22 kW

Dimenzování TV, 1 x tepelné čerpadlo 28 kW

Dimenzování TV, 1 x tepelné čerpadlo 38 kW

FWS 1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

FWS 2001)

1x CW1 750 l a 1x CC1 750 l2)

2) Počet zásobníků

18 -

1x CW1 750 l a 2x CC1 750 l2) 25 -

2x CW1 750 l a 2x CC1 750 l2) 35 -

2x CW1 750 l a 3x CC1 750 l2) 45 -

3x CW1 750 l a 3x CC1 750 l2) 55 -

3x CW1 750 l a 4x CC1 750 l2) 65 -

4x CW1 750 l a 4x CC1 750 l2) 75 -

Tab. 25 počet bytů

FWS 1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

FWS 2001)

1x CW1 750 l a 1x CC1 750 l2)

2) Počet zásobníků

22 -

1x CW1 750 l a 2x CC1 750 l2) 30 -

2x CW1 750 l a 2x CC1 750 l2) 40 -

2x CW1 750 l a 3x CC1 750 l2) 50 -

3x CW1 750 l a 3x CC1 750 l2) 60 -

3x CW1 750 l a 4x CC1 750 l2) 70 -

4x CW1 750 l a 4x CC1 750 l2) 75 -

Tab. 26 počet bytů

FWS 1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

FWS 2001)

1x CW1 750 l a 1x CC1 750 l2)

2) Počet zásobníků

30 -

1x CW1 750 l a 2x CC1 750 l2) 40 -

2x CW1 750 l a 2x CC1 750 l2) 50 -

2x CW1 750 l a 3x CC1 750 l2) 60 -

3x CW1 750 l a 3x CC1 750 l2) 65 -

3x CW1 750 l a 4x CC1 750 l2) 75 -

4x CW1 750 l a 4x CC1 750 l2) 85 -

Tab. 27 počet bytů
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Dimenzování TV, 1 x tepelné čerpadlo 48 kW

FWS 1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

FWS 2001)

1x CW1 750 l a 1x CC1 750 l2)

2) Počet zásobníků

40 -

1x CW1 750 l a 2x CC1 750 l2) 45 -

2x CW1 750 l a 2x CC1 750 l2) 55 -

2x CW1 750 l a 3x CC1 750 l2) 65 -

3x CW1 750 l a 3x CC1 750 l2) 75 -

3x CW1 750 l a 4x CC1 750 l2) 80 -

4x CW1 750 l a 4x CC1 750 l2) 90 -

Tab. 28 počet bytů
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Režim připojení tohoto systémového řešení umožňuje funkci ve všech 
nízkoprůtokových nebo vysokoprůtokových systémech. Tento způsob 
připojování dvou tepelných čerpadel do otopného systému poskytuje 
optimální průtok v rozsahu od jmenovitého průtoku jednoho tepelného 
čerpadla po celkový jmenovitý průtok obou tepelných čerpadel. U 
tepelných čerpadel v kontinuálním provozu by měl být rozdíl teplot T0 – 
GC11 v rozsahu mezi rozdílem TC3 – TC0 a dvojnásobkem rozdílu TC3-
TC0. Průtok může být upraven především nastavením dispozičního tlaku 
oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný průtok však může 
způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného systému. To znamená, že 
je potřeba nastavit regulační ventily otopného systému (ventily otopných 
těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidla T0 a TC1

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Tepelné čerpadlo 22 – 48 kW

Přehled

V zimním režimu se jeden z kompresorů tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Pokud je spuštěn jeden pracovní stupeň každého spuštěného* 
tepelného čerpadla, může být spuštěn druhý kompresor každého 
tepleného čerpadla, klesne-li teplota T0 pod nastavenou teplotu hystereze. 
Po zastavení je kompresor blokován po dobu 3 minut. Hystereze je 
pohyblivá a individuální pro každý kompresor. To znamená, že pořadí 
spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který byl nejdéle mimo provoz, 
se spustí jako první a kompresor, který pracuje nejdéle, se zastaví jako 
první. Ale jen tehdy, kdy je v každém tepelném čerpadle spuštěn pouze 
jeden kompresor, je možné v tepelném čerpadle zastavit oba kompresory.
*Pokud je v činnosti aspoň jeden kompresor tepelného čerpadla.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. 
Mimo normální teploty primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby 
bylo dosaženo optimálního provozu.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil VB34. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a uzavírací 
ventil expanzní nádoby VB34 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Směšovaný přídavný zdroj tepla

Přehled

Směšovaný přídavný zdroj tepla (olejový nebo plynový kotel) lze spouštět 
a zastavit přímým signálem z tepelného čerpadla. Slouží jako zdroj tepla 
pro otopný systém a TV.

Funkce

Přídavný zdroj tepla EM0 pomáhá, pokud tepelné čerpadlo nedokáže plnit 
požadavky na vytápění nebo pokud je provoz tímto přídavným zdrojem 
tepla levnější než provoz tepelným čerpadlem.

Řízení přídavného zdroje tepla EM0

Zvýšení výkonu směšovaného přídavného zdroje tepla EM0 se provádí 
podle vypočteného rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty T0 
- 3K. Je-li po potřebnou dobu naměřena nastavená teplota, systém 
dostane povolení ke spuštění a zahájí se cirkulace v zásobníku. Je-li 
teplotním čidlem TC1 detekováno dosažení pracovní teploty, zahájí se 
řízení směšovacího ventilu VM0, který udržuje teplotu T0 na nastavené 
hodnotě. K odpojování dochází, pokud je směšovací ventil uzavřen 
a vypočtený rozdíl mezi aktuální teplotou T0 nastavenou teplotou dosáhne 
přednastavenou hodnotu. 

Řízení oběhového (kotlového) čerpadla PM1 a PM2

Oběhové kotlové čerpadlo (nebo čerpadla) je spuštěno ve stejný okamžik 
jako spouštěcí signál kotle EM0 a je v provozu ještě 2 minuty po ukončení 
spouštěcího signálu do EM0.
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Zásobník s průtokovým ohřevem TV CW1 (příprava TV)

Zásobník CW1 může být ohříván plynovým nebo olejovým kotlem 
prostřednictvím tepelného ventilu VM1, který začne otevírat průtok ve 
směru k CW1 při teplotě 60 °C.

Úprava přídavného zdroje tepla (EM0)

Vnitřní regulace teploty přídavného zdroje tepla by měla být nastavena 
přibližně o 10 K nad nejvyšší teplotu otopného systému (nejvyšší vstupní 
teplotou na topné křivce). Spouštěcí signál je od tepelného čerpadla 
připojen tak, že bez něj nemůže být přídavný zdroj tepla spuštěn, ale bez 
bezpečnostní funkce vyžadující manuální oznámení restartu. Hlídací 
zařízení kotle nesmí být připojeno k tepelnému čerpadlu. Teplotní čidlo 
(TC1) pošle signál do hlídacího zařízení v případě, že přídavný zdroj tepla 
nemá včas dostatečnou teplotu.

Kondenzační kotel s nízkou teplotou zpátečky

V případě, že je použit kondenzační kotel s druhou zpátečkou, musí být 
instalováno oběhové čerpadlo PM2 spolu s ventily VM75, VM76 a DM71. 
Jejich prostřednictvím se bude plnit zásobník s nízkou teplotou zpátečky 
pro kondenzující část zásobníku. Ventil VM76 musí být nastaven podle 
požadavku kotle na minimální průtok zpátečky (obvykle 10 % jmenovitého 
celkového průtoku).
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Režim připojení tohoto systémového řešení umožňuje funkci ve všech 
nízkoprůtokových nebo vysokoprůtokových systémech. Tento způsob 
připojování dvou tepelných čerpadel do otopného systému poskytuje 
optimální průtok v rozsahu od jmenovitého průtoku jednoho tepelného 
čerpadla po celkový jmenovitý průtok obou tepelných čerpadel. 
U tepelných čerpadel v kontinuálním provozu by měl být rozdíl teplot T0 – 
GC11 v rozsahu mezi rozdílem TC3 – TC0 a dvojnásobkem rozdílu TC3-
TC0. Průtok může být upraven především nastavením dispozičního tlaku 
oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný průtok však může 
způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného systému. To znamená, že 
je potřeba nastavit regulační ventily otopného systému (ventily otopných 
těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidla T0 a TC1

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Tepelné čerpadlo 22 – 48 kW

Přehled

V zimním režimu se jeden z kompresorů tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Pokud je spuštěn jeden pracovní stupeň každého spuštěného* 
tepelného čerpadla, může být spuštěn druhý kompresor každého 
tepleného čerpadla, klesne-li teplota T0 pod nastavenou teplotu hystereze. 
Po zastavení je kompresor blokován po dobu 3 minut. Hystereze je 
pohyblivá a individuální pro každý kompresor. To znamená, že pořadí 
spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který byl nejdéle mimo provoz, 
se spustí jako první a kompresor, který pracuje nejdéle, se zastaví jako 
první. Ale jen tehdy, kdy je v každém tepelném čerpadle spuštěn pouze 
jeden kompresor, je možné v tepelném čerpadle zastavit oba kompresory.
*Pokud je v činnosti aspoň jeden kompresor tepelného čerpadla.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. 
Mimo normální teploty primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby 
bylo dosaženo optimálního provozu.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil VB34. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a uzavírací 
ventil expanzní nádoby VB34 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Směšovaný přídavný zdroj tepla

Přehled

Směšovaný přídavný zdroj tepla (olejový nebo plynový kotel) lze spouštět 
a zastavit přímým signálem z tepelného čerpadla. Slouží jako zdroj tepla 
pro otopný systém a TV.

Funkce

Přídavný zdroj tepla EM0 pomáhá, pokud tepelné čerpadlo nedokáže plnit 
požadavky na vytápění nebo pokud je provoz tímto přídavným zdrojem 
tepla levnější než provoz tepelným čerpadlem.

Řízení přídavného zdroje tepla EM0

Zvýšení výkonu směšovaného přídavného zdroje tepla EM0 se provádí 
podle vypočteného rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty T0 
- 3K. Je-li po potřebnou dobu naměřena nastavená teplota, systém 
dostane povolení ke spuštění a zahájí se cirkulace v zásobníku. Je-li 
teplotním čidlem TC1 detekováno dosažení pracovní teploty, zahájí se 
řízení směšovacího ventilu VM0, který udržuje teplotu T0 na nastavené 
hodnotě. K odpojování dochází, pokud je směšovací ventil uzavřen 
a vypočtený rozdíl mezi aktuální teplotou T0 nastavenou teplotou dosáhne 
přednastavenou hodnotu. 

Řízení oběhového (kotlového) čerpadla PM1 a PM2

Oběhové kotlové čerpadlo (nebo čerpadla) je spuštěno ve stejný okamžik 
jako spouštěcí signál kotle EM0 a je v provozu ještě 2 minuty po ukončení 
spouštěcího signálu do EM0.
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Zásobník s průtokovým ohřevem TV CW1 (příprava TV)

Zásobník CW1 může být ohříván plynovým nebo olejovým kotlem 
prostřednictvím tepelného ventilu VM1, který začne otevírat průtok ve 
směru k CW1 při teplotě 60 °C.

Úprava přídavného zdroje tepla (EM0)

Vnitřní regulace teploty přídavného zdroje tepla by měla být nastavena 
přibližně o 10 K nad nejvyšší teplotu otopného systému (nejvyšší vstupní 
teplotou na topné křivce). Spouštěcí signál je od tepelného čerpadla 
připojen tak, že bez něj nemůže být přídavný zdroj tepla spuštěn, ale bez 
bezpečnostní funkce vyžadující manuální oznámení restartu. Hlídací 
zařízení kotle nesmí být připojeno k tepelnému čerpadlu. Teplotní čidlo 
(TC1) pošle signál do hlídacího zařízení v případě, že přídavný zdroj tepla 
nemá včas dostatečnou teplotu.

Kondenzační kotel s nízkou teplotou zpátečky

V případě, že je použit kondenzační kotel s druhou zpátečkou, musí být 
instalováno oběhové čerpadlo PM2 spolu s ventily VM75, VM76 a DM71. 
Jejich prostřednictvím se bude plnit zásobník s nízkou teplotou zpátečky 
pro kondenzující část zásobníku. Ventil VM76 musí být nastaven podle 
požadavku kotle na minimální průtok zpátečky (obvykle 10 % jmenovitého 
celkového průtoku).

Zásobník s průtokovým ohřevem TV

Přehled

Objekt požaduje malé až středně velké množství TV dodávané ze 
zásobníku(ů) TV.

Funkce

Zásobník s průtokovým ohřevem TV je natápěn tepelným čerpadlem, 
třístupňovým elektrickým dotopem nebo integrovanou elektrickou topnou 
vložkou (záložní zdroj).

Zásobník s průtokovým ohřevem TV (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestný přepínací 
ventil VW1 se přepne do polohy ohřevu TV. Zásobník s průtokovým 
ohřevem TV je normálně nabíjen tepelným čerpadlem pomocí obou 
kompresorů až do konce nabíjecího cyklu, kdy je zastaven kompresor 
s větším počtem provozních hodin. Pokud je v porovnání k výkonu 
tepelného čerpadla zásobník TV malý, je možné omezit nabíjení zásobníku 
TV pouze na jeden kompresor. Oběhové čerpadlo PC0 je řízeno v průběhu 
celého nabíjecího cyklu tak, aby byly zajištěny vysoké teploty při startu 
nabíjení a vysoký průtok na konci nabíjecího cyklu, což umožní kompletní 
nabití celého zásobníku.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity zásobníku s průtokovým ohřevem TV 
(CW1) je důležité, aby cirkulační průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo 
k překročení maximálního průtoku zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou 
GW41 a GW42 by měl být přibližně 5K.

Termostatický směšovací ventil MW41

Na tento ventil nejsou žádné funkční ani právní požadavky. Nutné 
z bezpečnostních důvodů, aby nedošlo k popálení na koncovém 
zařizovacím předmětu.

Dimenzování TV

1x F5001)

1) Zásobník TV 500 litrů

1x F7502)

2) Zásobník TV 750 litrů

1x WPS 22.2 HT 10 12

1x WPS 28.2 HT 14 16

1x WPS 38.2 HT 83)

3) Je možné použít pouze jeden kompresor v tepelném čerpadle

22

1x WPS 48.2 HT 103) 123)

Tab. 29 počet bytů
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Režim připojení tohoto systémového řešení umožňuje funkci ve všech 
nízkoprůtokových nebo vysokoprůtokových systémech. Tento způsob 
připojování dvou tepelných čerpadel do otopného systému poskytuje 
optimální průtok v rozsahu od jmenovitého průtoku jednoho tepelného 
čerpadla po celkový jmenovitý průtok obou tepelných čerpadel. U 
tepelných čerpadel v kontinuálním provozu by měl být rozdíl teplot T0 – 
GC11 v rozsahu mezi rozdílem TC3 – TC0 a dvojnásobkem rozdílu TC3-
TC0. Průtok může být upraven především nastavením dispozičního tlaku 
oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný průtok však může 
způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného systému. To znamená, že 
je potřeba nastavit regulační ventily otopného systému (ventily otopných 
těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidla T0 a TC1

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Tepelné čerpadlo 22 – 48 kW

Přehled

V zimním režimu se jeden z kompresorů tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Pokud je spuštěn jeden pracovní stupeň každého spuštěného* 
tepelného čerpadla, může být spuštěn druhý kompresor každého 
tepleného čerpadla, klesne-li teplota T0 pod nastavenou teplotu hystereze. 
Po zastavení je kompresor blokován po dobu 3 minut. Hystereze je 
pohyblivá a individuální pro každý kompresor. To znamená, že pořadí 
spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který byl nejdéle mimo provoz, 
se spustí jako první a kompresor, který pracuje nejdéle, se zastaví jako 
první. Ale jen tehdy, kdy je v každém tepelném čerpadle spuštěn pouze 
jeden kompresor, je možné v tepelném čerpadle zastavit oba kompresory.
*Pokud je v činnosti aspoň jeden kompresor tepelného čerpadla.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. 
Mimo normální teploty primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby 
bylo dosaženo optimálního provozu.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil VB34. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a uzavírací 
ventil expanzní nádoby VB34 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Směšovaný přídavný zdroj tepla

Přehled

Směšovaný přídavný zdroj tepla (olejový nebo plynový kotel) lze spouštět 
a zastavit přímým signálem z tepelného čerpadla. Slouží jako zdroj tepla 
pro otopný systém a TV.

Funkce

Přídavný zdroj tepla EM0 pomáhá, pokud tepelné čerpadlo nedokáže plnit 
požadavky na vytápění nebo pokud je provoz tímto přídavným zdrojem 
tepla levnější než provoz tepelným čerpadlem.

Řízení přídavného zdroje tepla EM0

Zvýšení výkonu směšovaného přídavného zdroje tepla EM0 se provádí 
podle vypočteného rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty T0 
- 3K. Je-li po potřebnou dobu naměřena nastavená teplota, systém 
dostane povolení ke spuštění a zahájí se cirkulace v zásobníku. Je-li 
teplotním čidlem TC1 detekováno dosažení pracovní teploty, zahájí se 
řízení směšovacího ventilu VM0, který udržuje teplotu T0 na nastavené 
hodnotě. K odpojování dochází, pokud je směšovací ventil uzavřen 
a vypočtený rozdíl mezi aktuální teplotou T0 nastavenou teplotou dosáhne 
přednastavenou hodnotu. 

Řízení oběhového (kotlového) čerpadla PM1 a PM2

Oběhové kotlové čerpadlo (nebo čerpadla) je spuštěno ve stejný okamžik 
jako spouštěcí signál kotle EM0 a je v provozu ještě 2 minuty po ukončení 
spouštěcího signálu do EM0.
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Zásobník s průtokovým ohřevem TV CW1 (příprava TV)

Zásobník CW1 může být ohříván plynovým nebo olejovým kotlem 
prostřednictvím tepelného ventilu VM1, který začne otevírat průtok ve 
směru k CW1 při teplotě 60 °C.

Úprava přídavného zdroje tepla (EM0)

Vnitřní regulace teploty přídavného zdroje tepla by měla být nastavena 
přibližně o 10 K nad nejvyšší teplotu otopného systému (nejvyšší vstupní 
teplotou na topné křivce). Spouštěcí signál je od tepelného čerpadla 
připojen tak, že bez něj nemůže být přídavný zdroj tepla spuštěn, ale bez 
bezpečnostní funkce vyžadující manuální oznámení restartu. Hlídací 
zařízení kotle nesmí být připojeno k tepelnému čerpadlu. Teplotní čidlo 
(TC1) pošle signál do hlídacího zařízení v případě, že přídavný zdroj tepla 
nemá včas dostatečnou teplotu.

Kondenzační kotel s nízkou teplotou zpátečky

V případě, že je použit kondenzační kotel s druhou zpátečkou, musí být 
instalováno oběhové čerpadlo PM2 spolu s ventily VM75, VM76 a DM71. 
Jejich prostřednictvím se bude plnit zásobník s nízkou teplotou zpátečky 
pro kondenzující část zásobníku. Ventil VM76 musí být nastaven podle 
požadavku kotle na minimální průtok zpátečky (obvykle 10 % jmenovitého 
celkového průtoku).

Zásobník s průtokovým ohřevem TV

Přehled

Objekt požaduje malé až středně velké množství TV dodávané ze 
zásobníku(ů) TV.

Funkce

Zásobník s průtokovým ohřevem TV je natápěn tepelným čerpadlem, 
třístupňovým elektrickým dotopem nebo integrovanou elektrickou topnou 
vložkou (záložní zdroj).

Zásobník s průtokovým ohřevem TV (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestný přepínací 
ventil VW1 se přepne do polohy ohřevu TV. Zásobník s průtokovým 
ohřevem TV je normálně nabíjen tepelným čerpadlem pomocí obou 
kompresorů až do konce nabíjecího cyklu, kdy je zastaven kompresor 
s větším počtem provozních hodin. Pokud je v porovnání k výkonu 
tepelného čerpadla zásobník TV malý, je možné omezit nabíjení zásobníku 
TV pouze na jeden kompresor. Oběhové čerpadlo PC0 je řízeno v průběhu 
celého nabíjecího cyklu tak, aby byly zajištěny vysoké teploty při startu 
nabíjení a vysoký průtok na konci nabíjecího cyklu, což umožní kompletní 
nabití celého zásobníku.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity zásobníku s průtokovým ohřevem TV 
(CW1) je důležité, aby cirkulační průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo 
k překročení maximálního průtoku zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou 
GW41 a GW42 by měl být přibližně 5K.

Termostatický směšovací ventil MW41

Na tento ventil nejsou žádné funkční ani právní požadavky. Nutné 
z bezpečnostních důvodů, aby nedošlo k popálení na koncovém 
zařizovacím předmětu.

Dimenzování TV

2x F5001)

1) Zásobník TV 500 litrů

2x F7502)

2) Zásobník TV 750 litrů

2x WPS 22.2 HT 30 40

2x WPS 28.2 HT 40 50

2x WPS 38.2 HT 243)

3) Je možné použít pouze jeden kompresor v každém tepelném 
čerpadle

65

2x WPS 48.2 HT 303) 403)

Tab. 30 počet bytů
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL95, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Režim připojení tohoto systémového řešení umožňuje funkci ve všech 
nízkoprůtokových nebo vysokoprůtokových systémech. Tento způsob 
připojování dvou tepelných čerpadel do otopného systému poskytuje 
optimální průtok v rozsahu od jmenovitého průtoku jednoho tepelného 
čerpadla po celkový jmenovitý průtok obou tepelných čerpadel. U 
tepelných čerpadel v kontinuálním provozu by měl být rozdíl teplot T0 – 
GC11 v rozsahu mezi rozdílem TC3 – TC0 a dvojnásobkem rozdílu TC3-
TC0. Průtok může být upraven především nastavením dispozičního tlaku 
oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný průtok však může 
způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného systému. To znamená, že 
je potřeba nastavit regulační ventily otopného systému (ventily otopných 
těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidla T0 a TC1

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Tepelné čerpadlo 22 – 48 kW

Přehled

V zimním režimu se jeden z kompresorů tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Pokud je spuštěn jeden pracovní stupeň každého spuštěného* 
tepelného čerpadla, může být spuštěn druhý kompresor každého 
tepleného čerpadla, klesne-li teplota T0 pod nastavenou teplotu hystereze. 
Po zastavení je kompresor blokován po dobu 3 minut. Hystereze je 
pohyblivá a individuální pro každý kompresor. To znamená, že pořadí 
spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který byl nejdéle mimo provoz, 
se spustí jako první a kompresor, který pracuje nejdéle, se zastaví jako 
první. Ale jen tehdy, kdy je v každém tepelném čerpadle spuštěn pouze 
jeden kompresor, je možné v tepelném čerpadle zastavit oba kompresory.
*Pokud je v činnosti aspoň jeden kompresor tepelného čerpadla.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. 
Mimo normální teploty primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby 
bylo dosaženo optimálního provozu.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil VB34. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin.

Směšovaný přídavný zdroj tepla

Přehled

Směšovaný přídavný zdroj tepla (olejový nebo plynový kotel) lze spouštět 
a zastavit přímým signálem z tepelného čerpadla. Slouží jako zdroj tepla 
pro otopný systém a TV.

Funkce

Přídavný zdroj tepla EM0 pomáhá, pokud tepelné čerpadlo nedokáže plnit 
požadavky na vytápění nebo pokud je provoz tímto přídavným zdrojem 
tepla levnější než provoz tepelným čerpadlem.

Řízení přídavného zdroje tepla EM0

Zvýšení výkonu směšovaného přídavného zdroje tepla EM0 se provádí 
podle vypočteného rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty T0 
- 3K. Je-li po potřebnou dobu naměřena nastavená teplota, systém 
dostane povolení ke spuštění a zahájí se cirkulace v zásobníku. Je-li 
teplotním čidlem TC1 detekováno dosažení pracovní teploty, zahájí se 
řízení směšovacího ventilu VM0, který udržuje teplotu T0 na nastavené 
hodnotě. K odpojování dochází, pokud je směšovací ventil uzavřen 
a vypočtený rozdíl mezi aktuální teplotou T0 nastavenou teplotou dosáhne 
přednastavenou hodnotu. 

Řízení oběhového (kotlového) čerpadla PM1 a PM2

Oběhové kotlové čerpadlo (nebo čerpadla) je spuštěno ve stejný okamžik 
jako spouštěcí signál kotle EM0 a je v provozu ještě 2 minuty po ukončení 
spouštěcího signálu do EM0.

Zásobník s průtokovým ohřevem TV CW1 (příprava TV)

Zásobník CW1 může být ohříván plynovým nebo olejovým kotlem 
prostřednictvím tepelného ventilu VM1, který začne otevírat průtok ve 
směru k CW1 při teplotě 60 °C.
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Úprava přídavného zdroje tepla (EM0)

Vnitřní regulace teploty přídavného zdroje tepla by měla být nastavena 
přibližně o 10 K nad nejvyšší teplotu otopného systému (nejvyšší vstupní 
teplotou na topné křivce). Spouštěcí signál je od tepelného čerpadla 
připojen tak, že bez něj nemůže být přídavný zdroj tepla spuštěn, ale bez 
bezpečnostní funkce vyžadující manuální oznámení restartu. Hlídací 
zařízení kotle nesmí být připojeno k tepelnému čerpadlu. Teplotní čidlo 
(TC1) pošle signál do hlídacího zařízení v případě, že přídavný zdroj tepla 
nemá včas dostatečnou teplotu.

Kondenzační kotel s nízkou teplotou zpátečky

V případě, že je použit kondenzační kotel s druhou zpátečkou, musí být 
instalováno oběhové čerpadlo PM2 spolu s ventily VM75, VM76 a DM71. 
Jejich prostřednictvím se bude plnit zásobník s nízkou teplotou zpátečky 
pro kondenzující část zásobníku. Ventil VM76 musí být nastaven podle 
požadavku kotle na minimální průtok zpátečky (obvykle 10 % jmenovitého 
celkového průtoku).

Zásobník s průtokovým ohřevem TV

Přehled

Objekt požaduje malé až středně velké množství TV dodávané ze 
zásobníku(ů) TV.

Funkce

Zásobník s průtokovým ohřevem TV je natápěn tepelným čerpadlem nebo 
integrovaným elektrickým dotopem (záložní zdroj).

Zásobník s průtokovým ohřevem TV (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestný přepínací 
ventil VW1 se přepne do polohy ohřevu TV. Zásobník s průtokovým 
ohřevem TV je normálně nabíjen tepelným čerpadlem pomocí obou 
kompresorů až do konce nabíjecího cyklu, kdy je zastaven kompresor 
s větším počtem provozních hodin. Pokud je v porovnání k výkonu 
tepelného čerpadla zásobník TV malý, je možné omezit nabíjení zásobníku 
TV pouze na jeden kompresor. Oběhové čerpadlo PC0 je řízeno v průběhu 
celého nabíjecího cyklu tak, aby byly zajištěny vysoké teploty při startu 
nabíjení a vysoký průtok na konci nabíjecího cyklu, což umožní kompletní 
nabití celého zásobníku.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity zásobníku s průtokovým ohřevem TV 
(CW1) je důležité, aby cirkulační průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo 
k překročení maximálního průtoku zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou 
GW41 a GW42 by měl být přibližně 5K.

Termostatický směšovací ventil MW41

Na tento ventil nejsou žádné funkční ani právní požadavky. Nutné 
z bezpečnostních důvodů, aby nedošlo k popálení na koncovém 
zařizovacím předmětu.

Dimenzování TV

4x F5001)

1) Zásobník TV 500 litrů

4x F7502)

2) Zásobník TV 750 litrů

2x WPS 22.2 HT 45 65

2x WPS 28.2 HT 55 70

2x WPS 38.2 HT 70 85

2x WPS 48.2 HT 85 100

Tab. 31 počet bytů
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventily VL91 a VL92. Pokud je nutné systém napouštět více než 
dvakrát za rok, byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází 
k úniku vody ze systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být 
potřeba vodu doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL92, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Režim připojení tohoto systémového řešení umožňuje funkci ve všech 
nízkoprůtokových nebo vysokoprůtokových systémech. Tento způsob 
připojování dvou tepelných čerpadel do otopného systému poskytuje 
optimální průtok v rozsahu od jmenovitého průtoku jednoho tepelného 
čerpadla po celkový jmenovitý průtok obou tepelných čerpadel. U 
tepelných čerpadel v kontinuálním provozu by měl být rozdíl teplot T0 – 
GC11 v rozsahu mezi rozdílem TC3 – TC0 a dvojnásobkem rozdílu TC3-
TC0. Průtok může být upraven především nastavením dispozičního tlaku 
oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný průtok však může 
způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného systému. To znamená, že 
je potřeba nastavit regulační ventily otopného systému (ventily otopných 
těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidla T0 a TC1

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Tepelné čerpadlo 22 – 48 kW

Přehled

V zimním režimu se jeden z kompresorů tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Pokud je spuštěn jeden pracovní stupeň každého spuštěného* 
tepelného čerpadla, může být spuštěn druhý kompresor každého 
tepleného čerpadla, klesne-li teplota T0 pod nastavenou teplotu hystereze. 
Po zastavení je kompresor blokován po dobu 3 minut. Hystereze je 
pohyblivá a individuální pro každý kompresor. To znamená, že pořadí 
spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který byl nejdéle mimo provoz, 
se spustí jako první a kompresor, který pracuje nejdéle, se zastaví jako 
první. Ale jen tehdy, kdy je v každém tepelném čerpadle spuštěn pouze 
jeden kompresor, je možné v tepelném čerpadle zastavit oba kompresory.
*Pokud je v činnosti aspoň jeden kompresor tepelného čerpadla.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. 
Mimo normální teploty primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby 
bylo dosaženo optimálního provozu.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil VB34. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin.

Směšovaný přídavný zdroj tepla

Přehled

Směšovaný přídavný zdroj tepla (olejový nebo plynový kotel) lze spouštět 
a zastavit přímým signálem z tepelného čerpadla. Slouží jako zdroj tepla 
pro otopný systém a TV.

Funkce

Přídavný zdroj tepla EM0 pomáhá, pokud tepelné čerpadlo nedokáže plnit 
požadavky na vytápění nebo pokud je provoz tímto přídavným zdrojem 
tepla levnější než provoz tepelným čerpadlem.

Řízení přídavného zdroje tepla EM0

Zvýšení výkonu směšovaného přídavného zdroje tepla EM0 se provádí 
podle vypočteného rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty T0 
- 3K. Je-li po potřebnou dobu naměřena nastavená teplota, systém 
dostane povolení ke spuštění a zahájí se cirkulace v zásobníku. Je-li 
teplotním čidlem TC1 detekováno dosažení pracovní teploty, zahájí se 
řízení směšovacího ventilu VM0, který udržuje teplotu T0 na nastavené 
hodnotě. K odpojování dochází, pokud je směšovací ventil uzavřen 
a vypočtený rozdíl mezi aktuální teplotou T0 nastavenou teplotou dosáhne 
přednastavenou hodnotu. 

Řízení oběhového (kotlového) čerpadla PM1 a PM2

Oběhové kotlové čerpadlo (nebo čerpadla) je spuštěno ve stejný okamžik 
jako spouštěcí signál kotle EM0 a je v provozu ještě 2 minuty po ukončení 
spouštěcího signálu do EM0.

Zásobník s průtokovým ohřevem TV CW1 (příprava TV)

Zásobník CW1 může být ohříván plynovým nebo olejovým kotlem 
prostřednictvím tepelného ventilu VM1, který začne otevírat průtok ve 
směru k CW1 při teplotě 60 °C.
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Úprava přídavného zdroje tepla (EM0)

Vnitřní regulace teploty přídavného zdroje tepla by měla být nastavena 
přibližně o 10 K nad nejvyšší teplotu otopného systému (nejvyšší vstupní 
teplotou na topné křivce). Spouštěcí signál je od tepelného čerpadla 
připojen tak, že bez něj nemůže být přídavný zdroj tepla spuštěn, ale bez 
bezpečnostní funkce vyžadující manuální oznámení restartu. Hlídací 
zařízení kotle nesmí být připojeno k tepelnému čerpadlu. Teplotní čidlo 
(TC1) pošle signál do hlídacího zařízení v případě, že přídavný zdroj tepla 
nemá včas dostatečnou teplotu.

Kondenzační kotel s nízkou teplotou zpátečky

V případě, že je použit kondenzační kotel s druhou zpátečkou, musí být 
instalováno oběhové čerpadlo PM2 spolu s ventily VM75, VM76 a DM71. 
Jejich prostřednictvím se bude plnit zásobník s nízkou teplotou zpátečky 
pro kondenzující část zásobníku. Ventil VM76 musí být nastaven podle 
požadavku kotle na minimální průtok zpátečky (obvykle 10 % jmenovitého 
celkového průtoku).

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

Přehled

Pro objekt, který potřebuje velké množství TV dodávané ze stanice pro 
přípravu teplé vody (FWS).

Funkce

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS) je ohřívána z akumulačního 
zásobníku, který je ohříván tepelným čerpadlem nebo kotlem.
Vratná voda ze stanice pro přípravu teplé vody (FWS) jde v závislosti na 
teplotě zpátečky buď do zásobníku Z2.CW1 nebo do předehřívacího 
zásobníku Z1.CW1.

Zásobník s průtokovým ohřevem TV CW1 (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestné přepínací 
ventily VW1 a VW2 se přepnou do polohy ohřevu TV.

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS) udržuje teplotu TV (TW4) na 
konstantní hodnotě odběrem tepla ze zásobníku (CW1) pomocí oběhového 
čerpadla (PW1). Aby nedošlo ke změně teploty TV (TW4) při náhlé změně 
průtoku TV, může snímač průtoku GW1 ovlivnit rychlost oběhového 
čerpadla PW1. Pokud je v provozu pouze vytápění v cirkulaci a teplota 
zpátečky ze stanice pro přípravu teplé vody (FWS) dosahuje vysoké 
hodnoty, trojcestný přepínací ventil VW3 přepne průtok zpět do zásobníku 
Z2.CW1. Zvýší-li se průtok TV, teplota zpátečky klesne a trojcestný ventil 
VW3 se přepne na předehřev vyrovnávací nádrže Z1.CW1.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity stanice pro přípravu teplé vody (FWS) 
a zásobníku s průtokovým ohřevem TV (CW1) je důležité, aby cirkulační 
průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo k překročení maximálního průtoku 
zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou TW4 a TW6/GW41 by měl být 
přibližně 5K.

Dimenzování TV, 2 x tepelné čerpadlo 22 kW

Dimenzování TV, 2 x tepelné čerpadlo 28 kW

Dimenzování TV, 2 x tepelné čerpadlo 38 kW

FWS 

1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

FWS 

2001)

1 x Z1.CW1 750 l a 1 x Z2.CW1 750 l2)

2) Počet zásobníků

35 35

2x Z1.CW1 750 l a 1x Z2.CW1 750 l2) 45 45

2x Z1.CW1 750 l a 2x Z2.CW1 750 l2) 55 55

3x Z1.CW1 750 l a 2x Z2.CW1 750 l2) 65 65

3x Z1.CW1 750 l a 3x Z2.CW1 750 l2) 70 70

4x Z1.CW1 750 l a 3x Z2.CW1 750 l2) 80 80

4x Z1.CW1 750 l a 4x Z2.CW1 750 l2) 90 90

Tab. 32 počet bytů

FWS 

1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

FWS 

2001)

1 x Z1.CW1 750 l a 1 x Z2.CW1 750 l2)

2) Počet zásobníků

45 -

2x Z1.CW1 750 l a 1x Z2.CW1 750 l2) 55 -

2x Z1.CW1 750 l a 2x Z2.CW1 750 l2) 65 -

3x Z1.CW1 750 l a 2x Z2.CW1 750 l2) 70 -

3x Z1.CW1 750 l a 3x Z2.CW1 750 l2) 80 -

4x Z1.CW1 750 l a 3x Z2.CW1 750 l2) 90 -

4x Z1.CW1 750 l a 4x Z2.CW1 750 l2) 100 100

Tab. 33 počet bytů

FWS 

1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

FWS 

2001)

1 x Z1.CW1 750 l a 1 x Z2.CW1 750 l2)

2) Počet zásobníků

60 -

2x Z1.CW1 750 l a 1x Z2.CW1 750 l2) 70 -

2x Z1.CW1 750 l a 2x Z2.CW1 750 l2) 80 -

3x Z1.CW1 750 l a 2x Z2.CW1 750 l2) 85 -

3x Z1.CW1 750 l a 3x Z2.CW1 750 l2) 95 95

4x Z1.CW1 750 l a 3x Z2.CW1 750 l2) 100 105

4x Z1.CW1 750 l a 4x Z2.CW1 750 l2) 100 115

Tab. 34 počet bytů
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Dimenzování TV, 2 x tepelné čerpadlo 48 kW

FWS 

1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

FWS 

2001)

1 x Z1.CW1 750 l a 1 x Z2.CW1 750 l2)

2) Počet zásobníků

- -

2x Z1.CW1 750 l a 1x Z2.CW1 750 l2) 85 -

2x Z1.CW1 750 l a 2x Z2.CW1 750 l2) 95 95

3x Z1.CW1 750 l a 2x Z2.CW1 750 l2) 100 105

3x Z1.CW1 750 l a 3x Z2.CW1 750 l2) 100 115

4x Z1.CW1 750 l a 3x Z2.CW1 750 l2) 100 120

4x Z1.CW1 750 l a 4x Z2.CW1 750 l2) 100 130

Tab. 35 počet bytů
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33 Tepelné čerpadlo WPS 22-48 HT, dálkové vytápění, bez ohřevu TV tepelným čerpadlem
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Tento systém lze připojit k nízkoprůtokovým i vysokoprůtokovým 
systémům. Optimální funkce je však dosažena, pokud je jmenovitý průtok 
otopného systému stejný, jako průtok tepelným čerpadlem. U tepelného 
čerpadla v kontinuálním provozu je rozdíl teplot TC3 – TC0 stejný, jako 
rozdíl teplot T0 – GC11. Průtok může být upraven především nastavením 
dispozičního tlaku oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný 
průtok však může způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného 
systému. To znamená, že je potřeba nastavit regulační ventily otopného 
systému (ventily otopných těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidlo T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Tepelné čerpadlo 22 – 48 kW

Přehled

V zimním režimu se odpovídající kompresor tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Stoupne-li teplota T0 nad nastavenou teplotu hystereze 
kompresoru, kompresor se zastaví. Po zastavení je kompresor blokován po 

dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý kompresor. 
To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který 
byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první a kompresor, který pracuje 
nejdéle, se zastaví jako první.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. 
Mimo normální teploty primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby 
bylo dosaženo optimálního provozu.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil FB31. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a pojistný 
ventil FB31 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Dálkové vytápění

Přehled

Primární ventily pro oběh vody dálkového vytápění jsou řízeny regulátorem 
tepelného čerpadla a doplňkovým modulem. Dálkové vytápění se používá 
jako přídavný zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV.

Funkce

Dálkové vytápění pomáhá prostřednictvím trojcestného ventilu VM0 
tepelnému čerpadlu, pokud nedokáže plnit požadavky na vytápění nebo 
pokud je provoz tímto přídavným zdrojem tepla levnější než provoz 
tepelného čerpadla (hybridní funkce). Dálkové vytápění pomáhá 
prostřednictvím trojcestného ventilu VW2 tepelnému čerpadlu, pokud 
zásobník CW1, který je ohřívaný tepelným čerpadlem, nedokáže zvýšit 
teplotu TV na požadovanou hodnotu nebo pokud je provoz přídavným 
zdrojem tepla levnější než provoz tepelného čerpadla (hybridní funkce).

Řízení dálkového vytápění pro přídavný dotop

Aktivace přídavného zdroje tepla přes regulační ventil VM0 se provádí 
podle stanoveného rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na 
potrubí – 3K (T0-3K). Je-li po potřebnou dobu naměřena nastavená 
teplota, přídavný zdroj tepla dostane povolení ke spuštění a regulační ventil 
VM0 začne regulovat teplotu T0 na nastavené hodnotě. K odpojení dojde, 
pokud je ventil VM0 uzavřen a vypočtený rozdíl mezi aktuální teplotou T0 
a nastavenou teplotou dosáhne přednastavenou hodnotu a hybridní 
funkce dálkového vytápění není aktivní.

Řízení hybridní funkce dálkového vytápění

Pokud jsou vypočítané náklady na výrobu tepla z tepelného čerpadla vyšší 
než náklady na dodání tepla z dálkového vytápění, udržují regulační 
směšovací ventily dálkového vytápění teplotu T0 na předem nastavené 
teplotě a tepelné čerpadlo se vypne. Zvýší-li se náklady na teplo 
z dálkového vytápění nad cenu energie produkované tepelným čerpadlem, 
dojde ke startu tepelného čerpadla a k přerušení dodávky tepla 
z dálkového vytápění.

Ohřev pitné vody pomocí dálkového vytápění

Klesne-li teplota TV na čidle TW8 pod předem nastavenou teplotu, 
okamžitě se aktivuje regulační ventil dálkového ovládání VW2 a začne 
regulovat teplotu TW8 na nastavené hodnotě. Tato funkce je řízena pomocí 
RC-multi modulu.
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Tento systém lze připojit k nízkoprůtokovým i vysokoprůtokovým 
systémům. Optimální funkce je však dosažena, pokud je jmenovitý průtok 
otopného systému stejný, jako průtok tepelným čerpadlem. U tepelného 
čerpadla v kontinuálním provozu je rozdíl teplot TC3 – TC0 stejný, jako 
rozdíl teplot T0 – GC11. Průtok může být upraven především nastavením 
dispozičního tlaku oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný 
průtok však může způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného 
systému. To znamená, že je potřeba nastavit regulační ventily otopného 
systému (ventily otopných těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidlo T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Tepelné čerpadlo 22 – 48 kW

Přehled

V zimním režimu se odpovídající kompresor tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Stoupne-li teplota T0 nad nastavenou teplotu hystereze 
kompresoru, kompresor se zastaví. Po zastavení je kompresor blokován po 

dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý kompresor. 
To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který 
byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první a kompresor, který pracuje 
nejdéle, se zastaví jako první.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. 
Mimo normální teploty primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby 
bylo dosaženo optimálního provozu.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil VB34. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a uzavírací 
ventil expanzní nádoby VB34 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Dálkové vytápění

Přehled

Primární ventily pro oběh vody dálkového vytápění jsou řízeny regulátorem 
tepelného čerpadla a doplňkovým modulem. Dálkové vytápění se používá 
jako přídavný zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV.

Funkce

Dálkové vytápění pomáhá prostřednictvím trojcestného ventilu VM0 
tepelnému čerpadlu, pokud nedokáže plnit požadavky na vytápění nebo 
pokud je provoz tímto přídavným zdrojem tepla levnější než provoz 
tepelného čerpadla (hybridní funkce). Dálkové vytápění pomáhá 
prostřednictvím trojcestného ventilu VW2 tepelnému čerpadlu, pokud 
zásobník CW1, který je ohřívaný tepelným čerpadlem, nedokáže zvýšit 
teplotu TV na požadovanou hodnotu nebo pokud je provoz přídavným 
zdrojem tepla levnější než provoz tepelného čerpadla (hybridní funkce).

Řízení dálkového vytápění pro přídavný dotop

Aktivace přídavného zdroje tepla přes regulační ventil VM0 se provádí 
podle stanoveného rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na 
potrubí – 3K (T0-3K). Je-li po potřebnou dobu naměřena nastavená 
teplota, přídavný zdroj tepla dostane povolení ke spuštění a regulační ventil 
VM0 začne regulovat teplotu T0 na nastavené hodnotě. K odpojení dojde, 
pokud je ventil VM0 uzavřen a vypočtený rozdíl mezi aktuální teplotou T0 
a nastavenou teplotou dosáhne přednastavenou hodnotu a hybridní 
funkce dálkového vytápění není aktivní.

Řízení hybridní funkce dálkového vytápění

Pokud jsou vypočítané náklady na výrobu tepla z tepelného čerpadla vyšší 
než náklady na dodání tepla z dálkového vytápění, udržují regulační 
směšovací ventily dálkového vytápění teplotu T0 na předem nastavené 
teplotě a tepelné čerpadlo se vypne. Zvýší-li se náklady na teplo 
z dálkového vytápění nad cenu energie produkované tepelným čerpadlem, 
dojde ke startu tepelného čerpadla a k přerušení dodávky tepla 
z dálkového vytápění.

Ohřev pitné vody pomocí dálkového vytápění

Klesne-li teplota TV na čidle TW8 pod předem nastavenou teplotu, 
okamžitě se aktivuje regulační ventil dálkového ovládání VW2 a začne 
regulovat teplotu TW8 na nastavené hodnotě. Tato funkce je řízena pomocí 
RC-multi modulu.
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Zásobník s průtokovým ohřevem TV

Přehled

Objekt požaduje malé až středně velké množství TV dodávané ze 
zásobníku(ů) TV.

Funkce

Zásobník s průtokovým ohřevem TV je natápěn tepelným čerpadlem, 
třístupňovým elektrickým dotopem nebo integrovanou elektrickou topnou 
vložkou (záložní zdroj).

Zásobník s průtokovým ohřevem TV (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestný přepínací 
ventil VW1 se přepne do polohy ohřevu TV. Zásobník s průtokovým 
ohřevem TV je normálně nabíjen tepelným čerpadlem pomocí obou 
kompresorů až do konce nabíjecího cyklu, kdy je zastaven kompresor 
s větším počtem provozních hodin. Pokud je v porovnání k výkonu 
tepelného čerpadla zásobník TV malý, je možné omezit nabíjení zásobníku 
TV pouze na jeden kompresor. Oběhové čerpadlo PC0 je řízeno v průběhu 
celého nabíjecího cyklu tak, aby byly zajištěny vysoké teploty při startu 
nabíjení a vysoký průtok na konci nabíjecího cyklu, což umožní kompletní 
nabití celého zásobníku.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity zásobníku s průtokovým ohřevem TV 
(CW1) je důležité, aby cirkulační průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo 
k překročení maximálního průtoku zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou 
GW41 a GW42 by měl být přibližně 5K.

Dimenzování TV (TV pouze z tepelného čerpadla)

Dimenzování TV (max. povolený průtok)

1x F5001)

1) Zásobník TV 500 litrů

1x F7502)

2) Zásobník TV 750 litrů

1x WPS 22.2 HT 10 12

1x WPS 28.2 HT 14 16

1x WPS 38.2 HT 83)

3) Je možné použít pouze jeden kompresor v tepelném čerpadle

22

1x WPS 48.2 HT 103) 123)

Tab. 36 počet bytů

1x F5001)

1) Zásobník TV 500 litrů

1x F7502)

2) Zásobník TV 750 litrů

1x WPS 22.2 HT 20 25

1x WPS 28.2 HT 20 25

1x WPS 38.2 HT 203)

3) Je možné použít pouze jeden kompresor v tepelném čerpadle

25

1x WPS 48.2 HT 203) 253)

Tab. 37 počet bytů
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35 Tepelné čerpadlo WPS 22-48 HT, dálkové vytápění, TV ze dvou zásobníků

 (2016/10) – Projekční podklady WPS HT 22-80 kW88

Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL95, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Tento systém lze připojit k nízkoprůtokovým i vysokoprůtokovým 
systémům. Optimální funkce je však dosažena, pokud je jmenovitý průtok 
otopného systému stejný, jako průtok tepelným čerpadlem. U tepelného 
čerpadla v kontinuálním provozu je rozdíl teplot TC3 – TC0 stejný, jako 
rozdíl teplot T0 – GC11. Průtok může být upraven především nastavením 
dispozičního tlaku oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný 
průtok však může způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného 
systému. To znamená, že je potřeba nastavit regulační ventily otopného 
systému (ventily otopných těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidlo T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Tepelné čerpadlo 22 – 48 kW

Přehled

V zimním režimu se odpovídající kompresor tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Stoupne-li teplota T0 nad nastavenou teplotu hystereze 
kompresoru, kompresor se zastaví. Po zastavení je kompresor blokován po 

dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý kompresor. 
To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který 
byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první a kompresor, který pracuje 
nejdéle, se zastaví jako první.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. Mimo normální teploty 
primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby bylo dosaženo 
optimálního provozu.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil VB34. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin.

Dálkové vytápění

Přehled

Primární ventily pro oběh vody dálkového vytápění jsou řízeny regulátorem 
tepelného čerpadla a doplňkovým modulem. Dálkové vytápění se používá 
jako přídavný zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV.

Funkce

Dálkové vytápění pomáhá prostřednictvím trojcestného ventilu VM0 
tepelnému čerpadlu, pokud nedokáže plnit požadavky na vytápění nebo 
pokud je provoz tímto přídavným zdrojem tepla levnější než provoz 
tepelného čerpadla (hybridní funkce). Dálkové vytápění pomáhá 
prostřednictvím trojcestného ventilu VW2 tepelnému čerpadlu, pokud 
zásobník CW1, který je ohřívaný tepelným čerpadlem, nedokáže zvýšit 
teplotu TV na požadovanou hodnotu nebo pokud je provoz přídavným 
zdrojem tepla levnější než provoz tepelného čerpadla (hybridní funkce).

Řízení dálkového vytápění pro přídavný dotop

Aktivace přídavného zdroje tepla přes regulační ventil VM0 se provádí 
podle stanoveného rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na 
potrubí – 3K (T0-3K). Je-li po potřebnou dobu naměřena nastavená 
teplota, přídavný zdroj tepla dostane povolení ke spuštění a regulační ventil 
VM0 začne regulovat teplotu T0 na nastavené hodnotě. K odpojení dojde, 
pokud je ventil VM0 uzavřen a vypočtený rozdíl mezi aktuální teplotou T0 
a nastavenou teplotou dosáhne přednastavenou hodnotu a hybridní 
funkce dálkového vytápění není aktivní.

Řízení hybridní funkce dálkového vytápění

Pokud jsou vypočítané náklady na výrobu tepla z tepelného čerpadla vyšší 
než náklady na dodání tepla z dálkového vytápění, udržují regulační 
směšovací ventily dálkového vytápění teplotu T0 na předem nastavené 
teplotě a tepelné čerpadlo se vypne. Zvýší-li se náklady na teplo 
z dálkového vytápění nad cenu energie produkované tepelným čerpadlem, 
dojde ke startu tepelného čerpadla a k přerušení dodávky tepla 
z dálkového vytápění.

Ohřev pitné vody pomocí dálkového vytápění

Klesne-li teplota TV na čidle TW8 pod předem nastavenou teplotu, 
okamžitě se aktivuje regulační ventil dálkového ovládání VW2 a začne 
regulovat teplotu TW8 na nastavené hodnotě. Tato funkce je řízena pomocí 
RC-multi modulu.
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Zásobník s průtokovým ohřevem TV

Přehled

Objekt požaduje malé až středně velké množství TV dodávané ze 
zásobníku(ů) TV.

Funkce

Zásobník s průtokovým ohřevem TV je natápěn tepelným čerpadlem.

Zásobník s průtokovým ohřevem TV (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestný přepínací 
ventil VW1 se přepne do polohy ohřevu TV. Zásobník s průtokovým 
ohřevem TV je normálně nabíjen tepelným čerpadlem pomocí obou 
kompresorů až do konce nabíjecího cyklu, kdy je zastaven kompresor 
s větším počtem provozních hodin. Pokud je v porovnání k výkonu 
tepelného čerpadla zásobník TV malý, je možné omezit nabíjení zásobníku 
TV pouze na jeden kompresor. Oběhové čerpadlo PC0 je řízeno v průběhu 
celého nabíjecího cyklu tak, aby byly zajištěny vysoké teploty při startu 
nabíjení a vysoký průtok na konci nabíjecího cyklu, což umožní kompletní 
nabití celého zásobníku.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity zásobníku s průtokovým ohřevem TV 
(CW1) je důležité, aby cirkulační průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo 
k překročení maximálního průtoku zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou 
TW2 a GW4 by měl být přibližně 5K.

Dimenzování TV (TV pouze z tepelného čerpadla)

Dimenzování TV (max. povolený průtok)

2x F5001)

1) Zásobník TV 500 litrů

2x F7502)

2) Zásobník TV 750 litrů

1x WPS 22.2 HT 16 22

1x WPS 28.2 HT 20 25

1x WPS 38.2 HT 25 35

1x WPS 48.2 HT 35 45

Tab. 38 počet bytů

2x F5001)

1) Zásobník TV 500 litrů

2x F7502)

2) Zásobník TV 750 litrů

1x WPS 22.2 HT 50 65

1x WPS 28.2 HT 50 65

1x WPS 38.2 HT 50 65

1x WPS 48.2 HT 50 65

Tab. 39 počet bytů
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Tento systém lze připojit k nízkoprůtokovým i vysokoprůtokovým 
systémům. Optimální funkce je však dosažena, pokud je jmenovitý průtok 
otopného systému stejný, jako průtok tepelným čerpadlem. U tepelného 
čerpadla v kontinuálním provozu je rozdíl teplot TC3 – TC0 stejný, jako 
rozdíl teplot T0 – GC11. Průtok může být upraven především nastavením 
dispozičního tlaku oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný 
průtok však může způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného 
systému. To znamená, že je potřeba nastavit regulační ventily otopného 
systému (ventily otopných těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidlo T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Tepelné čerpadlo 22 – 48 kW

Přehled

V zimním režimu se odpovídající kompresor tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Stoupne-li teplota T0 nad nastavenou teplotu hystereze 
kompresoru, kompresor se zastaví. Po zastavení je kompresor blokován po 

dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý kompresor. 
To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který 
byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první a kompresor, který pracuje 
nejdéle, se zastaví jako první.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. 
Mimo normální teploty primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby 
bylo dosaženo optimálního provozu.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil VB34. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a uzavírací 
ventil expanzní nádoby VB34 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Dálkové vytápění

Přehled

Primární ventily pro oběh vody dálkového vytápění jsou řízeny regulátorem 
tepelného čerpadla a doplňkovým modulem. Dálkové vytápění se používá 
jako přídavný zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV.

Funkce

Dálkové vytápění pomáhá prostřednictvím trojcestného ventilu VM0 
tepelnému čerpadlu, pokud nedokáže plnit požadavky na vytápění nebo 
pokud je provoz tímto přídavným zdrojem tepla levnější než provoz 
tepelného čerpadla (hybridní funkce). Dálkové vytápění pomáhá 
prostřednictvím trojcestného ventilu VW2 tepelnému čerpadlu, pokud 
zásobník CW1, který je ohřívaný tepelným čerpadlem, nedokáže zvýšit 
teplotu TV na požadovanou hodnotu nebo pokud je provoz přídavným 
zdrojem tepla levnější než provoz tepelného čerpadla (hybridní funkce).

Řízení dálkového vytápění pro přídavný dotop

Aktivace přídavného zdroje tepla přes regulační ventil VM0 se provádí 
podle stanoveného rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na 
potrubí – 3K (T0-3K). Je-li po potřebnou dobu naměřena nastavená 
teplota, přídavný zdroj tepla dostane povolení ke spuštění a regulační ventil 
VM0 začne regulovat teplotu T0 na nastavené hodnotě. K odpojení dojde, 
pokud je ventil VM0 uzavřen a vypočtený rozdíl mezi aktuální teplotou T0 
a nastavenou teplotou dosáhne přednastavenou hodnotu a hybridní 
funkce dálkového vytápění není aktivní.

Řízení hybridní funkce dálkového vytápění

Pokud jsou vypočítané náklady na výrobu tepla z tepelného čerpadla vyšší 
než náklady na dodání tepla z dálkového vytápění, udržují regulační 
směšovací ventily dálkového vytápění teplotu T0 na předem nastavené 
teplotě a tepelné čerpadlo se vypne. Zvýší-li se náklady na teplo 
z dálkového vytápění nad cenu energie produkované tepelným čerpadlem, 
dojde ke startu tepelného čerpadla a k přerušení dodávky tepla 
z dálkového vytápění.

Ohřev pitné vody pomocí dálkového vytápění

Klesne-li teplota TV na čidle TW8 pod předem nastavenou teplotu, 
okamžitě se aktivuje regulační ventil dálkového ovládání VW2 a začne 
regulovat teplotu TW8 na nastavené hodnotě. Tato funkce je řízena pomocí 
RC-multi modulu.
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Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

Přehled

Pro objekt, který potřebuje velké množství TV dodávané ze stanice pro 
přípravu teplé vody (FWS).

Funkce

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS) je ohřívána z akumulačního 
zásobníku, který je ohříván tepelným čerpadlem nebo dálkovým 
vytápěním.
Vratná voda ze stanice pro přípravu teplé vody (FWS) jde v závislosti na 
teplotě zpátečky buď zpět do akumulačního zásobníku nebo do zásobníku 
s topnou vodou. Z tohoto důvodu musí být i v létě akumulační zásobník 
ohříván na teplotu okolo 40 °C. A tedy všechny otopné systémy musí být 
směšované.

Zásobník s průtokovým ohřevem TV CW1 (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestné přepínací 
ventily VW1 a VW2 se přepnou do polohy ohřevu TV.

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS) udržuje teplotu TV (TW4) na 
konstantní hodnotě odběrem tepla ze zásobníku (CW1) pomocí oběhového 
čerpadla (PW1). Aby nedošlo ke změně teploty TV (TW4) při náhlé změně 
průtoku TV, může snímač průtoku GW1 ovlivnit rychlost oběhového 
čerpadla PW1. Pokud je v provozu pouze vytápění v cirkulaci a teplota 
zpátečky ze stanice pro přípravu teplé vody (FWS) dosahuje vysoké 
hodnoty, trojcestný přepínací ventil VW3 přepne průtok zpět do zásobníku 
CW1. Zvýší-li se průtok TV, teplota zpátečky klesne a trojcestný ventil VW3 
se přepne na předehřev vyrovnávací nádrže CC1.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity stanice pro přípravu teplé vody (FWS) 
a zásobníku s průtokovým ohřevem TV (CW1) je důležité, aby cirkulační 
průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo k překročení maximálního průtoku 
zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou TW4 a TW6/GW41 by měl být 
přibližně 5K.

Dimenzování TV, 2 x tepelné čerpadlo 22 kW (TV pouze z tepelného 

čerpadla)

Dimenzování TV, 2 x tepelné čerpadlo 28 kW (TV pouze z tepelného 

čerpadla)

Dimenzování TV, tepelné čerpadlo 38 kW (TV pouze z tepelného 

čerpadla)

Dimenzování TV, tepelné čerpadlo 48 kW (TV pouze z tepelného 

čerpadla)

FWS 1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS) (100/200 bytů 
s maximálním průtokem TV)

FWS 2001)

1x CW1 750 l a 1x CC1 750 l2)

2) Počet zásobníků

18 -

1x CW1 750 l a 2x CC1 750 l2) 25 -

2x CW1 750 l a 2x CC1 750 l2) 35 -

2x CW1 750 l a 3x CC1 750 l2) 45 -

3x CW1 750 l a 3x CC1 750 l2) 55 -

3x CW1 750 l a 4x CC1 750 l2) 65 -

4x CW1 750 l a 4x CC1 750 l2) 75 -

Tab. 40 počet bytů

FWS 1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS) (100/200 bytů 
s maximálním průtokem TV)

FWS 2001)

1x CW1 750 l a 1x CC1 750 l2)

2) Počet zásobníků

22 -

1x CW1 750 l a 2x CC1 750 l2) 30 -

2x CW1 750 l a 2x CC1 750 l2) 40 -

2x CW1 750 l a 3x CC1 750 l2) 50 -

3x CW1 750 l a 3x CC1 750 l2) 60 -

3x CW1 750 l a 4x CC1 750 l2) 70 -

4x CW1 750 l a 4x CC1 750 l2) 75 -

Tab. 41 počet bytů

FWS 1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS) (100/200 bytů 
s maximálním průtokem TV)

FWS 2001)

1x CW1 750 l a 1x CC1 750 l2)

2) Počet zásobníků

30 -

1x CW1 750 l a 2x CC1 750 l2) 40 -

2x CW1 750 l a 2x CC1 750 l2) 50 -

2x CW1 750 l a 3x CC1 750 l2) 60 -

3x CW1 750 l a 3x CC1 750 l2) 65 -

3x CW1 750 l a 4x CC1 750 l2) 75 -

4x CW1 750 l a 4x CC1 750 l2) 85 -

Tab. 42 počet bytů

FWS 1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS) (100/200 bytů 
s maximálním průtokem TV)

FWS 2001)

1x CW1 750 l a 1x CC1 750 l2)

2) Počet zásobníků

40 -

1x CW1 750 l a 2x CC1 750 l2) 45 -

2x CW1 750 l a 2x CC1 750 l2) 55 -

2x CW1 750 l a 3x CC1 750 l2) 65 -

3x CW1 750 l a 3x CC1 750 l2) 75 -

3x CW1 750 l a 4x CC1 750 l2) 80 -

4x CW1 750 l a 4x CC1 750 l2) 90 -

Tab. 43 počet bytů
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Režim připojení tohoto systémového řešení umožňuje funkci ve všech 
nízkoprůtokových nebo vysokoprůtokových systémech. Tento způsob 
připojování dvou tepelných čerpadel do otopného systému poskytuje 
optimální průtok v rozsahu od jmenovitého průtoku jednoho tepelného 
čerpadla po celkový jmenovitý průtok obou tepelných čerpadel. U 
tepelných čerpadel v kontinuálním provozu by měl být rozdíl teplot T0 – 
GC11 v rozsahu mezi rozdílem TC3 – TC0 a dvojnásobkem rozdílu TC3-
TC0. Průtok může být upraven především nastavením dispozičního tlaku 
oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný průtok však může 
způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného systému. To znamená, že 
je potřeba nastavit regulační ventily otopného systému (ventily otopných 
těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidlo T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Tepelné čerpadlo 22 – 48 kW

Přehled

V zimním režimu se jeden z kompresorů tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Pokud je spuštěn jeden pracovní stupeň každého spuštěného* 
tepelného čerpadla, může být spuštěn druhý kompresor každého 
tepleného čerpadla, klesne-li teplota T0 pod nastavenou teplotu hystereze. 
Po zastavení je kompresor blokován po dobu 3 minut. Hystereze je 
pohyblivá a individuální pro každý kompresor. To znamená, že pořadí 
spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který byl nejdéle mimo provoz, 
se spustí jako první a kompresor, který pracuje nejdéle, se zastaví jako 
první. Ale jen tehdy, kdy je v každém tepelném čerpadle spuštěn pouze 
jeden kompresor, je možné v tepelném čerpadle zastavit oba kompresory.
*Pokud je v činnosti aspoň jeden kompresor tepelného čerpadla.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. 
Mimo normální teploty primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby 
bylo dosaženo optimálního provozu.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil VB34. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a uzavírací 
ventil expanzní nádoby VB34 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Dálkové vytápění

Přehled

Primární ventily pro oběh vody dálkového vytápění jsou řízeny regulátorem 
tepelného čerpadla a doplňkovým modulem. Dálkové vytápění se používá 
jako přídavný zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV.

Funkce

Dálkové vytápění pomáhá prostřednictvím trojcestného ventilu VM0 
tepelnému čerpadlu, pokud nedokáže plnit požadavky na vytápění nebo 
pokud je provoz tímto přídavným zdrojem tepla levnější než provoz 
tepelného čerpadla (hybridní funkce). Dálkové vytápění pomáhá 
prostřednictvím trojcestného ventilu VW2 tepelnému čerpadlu, pokud 
zásobník CW1, který je ohřívaný tepelným čerpadlem, nedokáže zvýšit 
teplotu TV na požadovanou hodnotu nebo pokud je provoz přídavným 
zdrojem tepla levnější než provoz tepelného čerpadla (hybridní funkce).

Řízení dálkového vytápění pro přídavný dotop

Aktivace přídavného zdroje tepla přes regulační ventil VM0 se provádí 
podle stanoveného rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na 
potrubí – 3K (T0-3K). Je-li po potřebnou dobu naměřena nastavená 
teplota, přídavný zdroj tepla dostane povolení ke spuštění a regulační ventil 
VM0 začne regulovat teplotu T0 na nastavené hodnotě. K odpojení dojde, 
pokud je ventil VM0 uzavřen a vypočtený rozdíl mezi aktuální teplotou T0 
a nastavenou teplotou dosáhne přednastavenou hodnotu a hybridní 
funkce dálkového vytápění není aktivní.
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Řízení hybridní funkce dálkového vytápění

Pokud jsou vypočítané náklady na výrobu tepla z tepelného čerpadla vyšší 
než náklady na dodání tepla z dálkového vytápění, udržují regulační 
směšovací ventily dálkového vytápění teplotu T0 na předem nastavené 
teplotě a tepelné čerpadlo se vypne. Zvýší-li se náklady na teplo 
z dálkového vytápění nad cenu energie produkované tepelným čerpadlem, 
dojde ke startu tepelného čerpadla a k přerušení dodávky tepla 
z dálkového vytápění.

Ohřev pitné vody pomocí dálkového vytápění

Klesne-li teplota TV na čidle TW8 pod předem nastavenou teplotu, 
okamžitě se aktivuje regulační ventil dálkového ovládání VW2 a začne 
regulovat teplotu TW8 na nastavené hodnotě. Tato funkce je řízena pomocí 
RC-multi modulu.
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Režim připojení tohoto systémového řešení umožňuje funkci ve všech 
nízkoprůtokových nebo vysokoprůtokových systémech. Tento způsob 
připojování dvou tepelných čerpadel do otopného systému poskytuje 
optimální průtok v rozsahu od jmenovitého průtoku jednoho tepelného 
čerpadla po celkový jmenovitý průtok obou tepelných čerpadel. U 
tepelných čerpadel v kontinuálním provozu by měl být rozdíl teplot T0 – 
GC11 v rozsahu mezi rozdílem TC3 – TC0 a dvojnásobkem rozdílu TC3-
TC0. Průtok může být upraven především nastavením dispozičního tlaku 
oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný průtok však může 
způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného systému. To znamená, že 
je potřeba nastavit regulační ventily otopného systému (ventily otopných 
těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidlo T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Tepelné čerpadlo 22 – 48 kW

Přehled

V zimním režimu se jeden z kompresorů tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Pokud je spuštěn jeden pracovní stupeň každého spuštěného* 
tepelného čerpadla, může být spuštěn druhý kompresor každého 
tepleného čerpadla, klesne-li teplota T0 pod nastavenou teplotu hystereze. 
Po zastavení je kompresor blokován po dobu 3 minut. Hystereze je 
pohyblivá a individuální pro každý kompresor. To znamená, že pořadí 
spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který byl nejdéle mimo provoz, 
se spustí jako první a kompresor, který pracuje nejdéle, se zastaví jako 
první. Ale jen tehdy, kdy je v každém tepelném čerpadle spuštěn pouze 
jeden kompresor, je možné v tepelném čerpadle zastavit oba kompresory.
*Pokud je v činnosti aspoň jeden kompresor tepelného čerpadla.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. 
Mimo normální teploty primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby 
bylo dosaženo optimálního provozu.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil VB34. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a uzavírací 
ventil expanzní nádoby VB34 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Dálkové vytápění

Přehled

Primární ventily pro oběh vody dálkového vytápění jsou řízeny regulátorem 
tepelného čerpadla a doplňkovým modulem. Dálkové vytápění se používá 
jako přídavný zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV.

Funkce

Dálkové vytápění pomáhá prostřednictvím trojcestného ventilu VM0 
tepelnému čerpadlu, pokud nedokáže plnit požadavky na vytápění nebo 
pokud je provoz tímto přídavným zdrojem tepla levnější než provoz 
tepelného čerpadla (hybridní funkce). Dálkové vytápění pomáhá 
prostřednictvím trojcestného ventilu VW2 tepelnému čerpadlu, pokud 
zásobník CW1, který je ohřívaný tepelným čerpadlem, nedokáže zvýšit 
teplotu TV na požadovanou hodnotu nebo pokud je provoz přídavným 
zdrojem tepla levnější než provoz tepelného čerpadla (hybridní funkce).

Řízení dálkového vytápění pro přídavný dotop

Aktivace přídavného zdroje tepla přes regulační ventil VM0 se provádí 
podle stanoveného rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na 
potrubí – 3K (T0-3K). Je-li po potřebnou dobu naměřena nastavená 
teplota, přídavný zdroj tepla dostane povolení ke spuštění a regulační ventil 
VM0 začne regulovat teplotu T0 na nastavené hodnotě. K odpojení dojde, 
pokud je ventil VM0 uzavřen a vypočtený rozdíl mezi aktuální teplotou T0 
a nastavenou teplotou dosáhne přednastavenou hodnotu a hybridní 
funkce dálkového vytápění není aktivní.
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Řízení hybridní funkce dálkového vytápění

Pokud jsou vypočítané náklady na výrobu tepla z tepelného čerpadla vyšší 
než náklady na dodání tepla z dálkového vytápění, udržují regulační 
směšovací ventily dálkového vytápění teplotu T0 na předem nastavené 
teplotě a tepelné čerpadlo se vypne. Zvýší-li se náklady na teplo 
z dálkového vytápění nad cenu energie produkované tepelným čerpadlem, 
dojde ke startu tepelného čerpadla a k přerušení dodávky tepla 
z dálkového vytápění.

Ohřev pitné vody pomocí dálkového vytápění

Klesne-li teplota TV na čidle TW8 pod předem nastavenou teplotu, 
okamžitě se aktivuje regulační ventil dálkového ovládání VW2 a začne 
regulovat teplotu TW8 na nastavené hodnotě. Tato funkce je řízena pomocí 
RC-multi modulu.

Zásobník s průtokovým ohřevem TV

Přehled

Objekt požaduje malé až středně velké množství TV dodávané ze 
zásobníku(ů) TV.

Funkce

Zásobník s průtokovým ohřevem TV je natápěn tepelným čerpadlem, 
třístupňovým elektrickým dotopem nebo integrovanou elektrickou topnou 
vložkou (záložní zdroj).

Zásobník s průtokovým ohřevem TV (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestný přepínací 
ventil VW1 se přepne do polohy ohřevu TV. Zásobník s průtokovým 
ohřevem TV je normálně nabíjen tepelným čerpadlem pomocí obou 
kompresorů až do konce nabíjecího cyklu, kdy je zastaven kompresor 
s větším počtem provozních hodin. Pokud je v porovnání k výkonu 
tepelného čerpadla zásobník TV malý, je možné omezit nabíjení zásobníku 
TV pouze na jeden kompresor. Oběhové čerpadlo PC0 je řízeno v průběhu 
celého nabíjecího cyklu tak, aby byly zajištěny vysoké teploty při startu 
nabíjení a vysoký průtok na konci nabíjecího cyklu, což umožní kompletní 
nabití celého zásobníku.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity zásobníku s průtokovým ohřevem TV 
(CW1) je důležité, aby cirkulační průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo 
k překročení maximálního průtoku zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou 
GW41 a GW42 by měl být přibližně 5K.

Dimenzování TV (TV pouze z tepelného čerpadla)

Dimenzování TV (max. povolený průtok)

2x F5001)

1) Zásobník TV 500 litrů

2x F7502)

2) Zásobník TV 750 litrů

2x WPS 22.2 HT 30 40

2x WPS 28.2 HT 40 50

2x WPS 38.2 HT 243)

3) Je možné použít pouze jeden kompresor v každém tepelném 
čerpadle

65

2x WPS 48.2 HT 303) 403)

Tab. 44 počet bytů

2x F5001)

1) Zásobník TV 500 litrů

2x F7502)

2) Zásobník TV 750 litrů

2x WPS 22.2 HT 50 65

2x WPS 28.2 HT 50 65

2x WPS 38.2 HT 503)

3) Je možné použít pouze jeden kompresor v každém tepelném 
čerpadle

65

2x WPS 48.2 HT 503) 653)

Tab. 45 počet bytů
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Režim připojení tohoto systémového řešení umožňuje funkci ve všech 
nízkoprůtokových nebo vysokoprůtokových systémech. Tento způsob 
připojování dvou tepelných čerpadel do otopného systému poskytuje 
optimální průtok v rozsahu od jmenovitého průtoku jednoho tepelného 
čerpadla po celkový jmenovitý průtok obou tepelných čerpadel. U 
tepelných čerpadel v kontinuálním provozu by měl být rozdíl teplot T0 – 
GC11 v rozsahu mezi rozdílem TC3 – TC0 a dvojnásobkem rozdílu TC3-
TC0. Průtok může být upraven především nastavením dispozičního tlaku 
oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný průtok však může 
způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného systému. To znamená, že 
je potřeba nastavit regulační ventily otopného systému (ventily otopných 
těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidlo T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Tepelné čerpadlo 22 – 48 kW

Přehled

V zimním režimu se jeden z kompresorů tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Pokud je spuštěn jeden pracovní stupeň každého spuštěného* 
tepelného čerpadla, může být spuštěn druhý kompresor každého 
tepleného čerpadla, klesne-li teplota T0 pod nastavenou teplotu hystereze. 
Po zastavení je kompresor blokován po dobu 3 minut. Hystereze je 
pohyblivá a individuální pro každý kompresor. To znamená, že pořadí 
spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který byl nejdéle mimo provoz, 
se spustí jako první a kompresor, který pracuje nejdéle, se zastaví jako 
první. Ale jen tehdy, kdy je v každém tepelném čerpadle spuštěn pouze 
jeden kompresor, je možné v tepelném čerpadle zastavit oba kompresory.
*Pokud je v činnosti aspoň jeden kompresor tepelného čerpadla.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. 
Mimo normální teploty primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby 
bylo dosaženo optimálního provozu.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil VB34. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a uzavírací 
ventil expanzní nádoby VB34 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Dálkové vytápění

Přehled

Primární ventily pro oběh vody dálkového vytápění jsou řízeny regulátorem 
tepelného čerpadla a doplňkovým modulem. Dálkové vytápění se používá 
jako přídavný zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV.

Funkce

Dálkové vytápění pomáhá prostřednictvím trojcestného ventilu VM0 
tepelnému čerpadlu, pokud nedokáže plnit požadavky na vytápění nebo 
pokud je provoz tímto přídavným zdrojem tepla levnější než provoz 
tepelného čerpadla (hybridní funkce). Dálkové vytápění pomáhá 
prostřednictvím trojcestného ventilu VW2 tepelnému čerpadlu, pokud 
zásobník CW1, který je ohřívaný tepelným čerpadlem, nedokáže zvýšit 
teplotu TV na požadovanou hodnotu nebo pokud je provoz přídavným 
zdrojem tepla levnější než provoz tepelného čerpadla (hybridní funkce).

Řízení dálkového vytápění pro přídavný dotop

Aktivace přídavného zdroje tepla přes regulační ventil VM0 se provádí 
podle stanoveného rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na 
potrubí – 3K (T0-3K). Je-li po potřebnou dobu naměřena nastavená 
teplota, přídavný zdroj tepla dostane povolení ke spuštění a regulační ventil 
VM0 začne regulovat teplotu T0 na nastavené hodnotě. K odpojení dojde, 
pokud je ventil VM0 uzavřen a vypočtený rozdíl mezi aktuální teplotou T0 
a nastavenou teplotou dosáhne přednastavenou hodnotu a hybridní 
funkce dálkového vytápění není aktivní.
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Řízení hybridní funkce dálkového vytápění

Pokud jsou vypočítané náklady na výrobu tepla z tepelného čerpadla vyšší 
než náklady na dodání tepla z dálkového vytápění, udržují regulační 
směšovací ventily dálkového vytápění teplotu T0 na předem nastavené 
teplotě a tepelné čerpadlo se vypne. Zvýší-li se náklady na teplo 
z dálkového vytápění nad cenu energie produkované tepelným čerpadlem, 
dojde ke startu tepelného čerpadla a k přerušení dodávky tepla 
z dálkového vytápění.

Ohřev pitné vody pomocí dálkového vytápění

Klesne-li teplota TV na čidle TW8 pod předem nastavenou teplotu, 
okamžitě se aktivuje regulační ventil dálkového ovládání VW2 a začne 
regulovat teplotu TW8 na nastavené hodnotě. Tato funkce je řízena pomocí 
RC-multi modulu.

Zásobník s průtokovým ohřevem TV

Přehled

Objekt požaduje malé až středně velké množství TV dodávané ze 
zásobníku(ů) TV.

Funkce

Zásobník s průtokovým ohřevem TV je natápěn tepelným čerpadlem.

Zásobník s průtokovým ohřevem TV (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestný přepínací 
ventil VW1 se přepne do polohy ohřevu TV. Zásobník s průtokovým 
ohřevem TV je normálně nabíjen tepelným čerpadlem pomocí obou 
kompresorů až do konce nabíjecího cyklu, kdy je zastaven kompresor 
s větším počtem provozních hodin. Pokud je v porovnání k výkonu 
tepelného čerpadla zásobník TV malý, je možné omezit nabíjení zásobníku 
TV pouze na jeden kompresor. Oběhové čerpadlo PC0 je řízeno v průběhu 
celého nabíjecího cyklu tak, aby byly zajištěny vysoké teploty při startu 
nabíjení a vysoký průtok na konci nabíjecího cyklu, což umožní kompletní 
nabití celého zásobníku.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity zásobníku s průtokovým ohřevem TV 
(CW1) je důležité, aby cirkulační průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo 
k překročení maximálního průtoku zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou 
GW41 a GW42 by měl být přibližně 5K.

Dimenzování TV (TV pouze z tepelného čerpadla)

Dimenzování TV (max. povolený průtok)

4x F5001)

1) Zásobník TV 500 litrů

4x F7502)

2) Zásobník TV 750 litrů

2x WPS 22.2 HT 45 65

2x WPS 28.2 HT 55 70

2x WPS 38.2 HT 70 85

2x WPS 48.2 HT 85 100

Tab. 46 počet bytů

4x F5001)

1) Zásobník TV 500 litrů

4x F7502)

2) Zásobník TV 750 litrů

2x WPS 22.2 HT 115 140

2x WPS 28.2 HT 115 140

2x WPS 38.2 HT 115 140

2x WPS 48.2 HT 115 140

Tab. 47 počet bytů
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Režim připojení tohoto systémového řešení umožňuje funkci ve všech 
nízkoprůtokových nebo vysokoprůtokových systémech. Tento způsob 
připojování dvou tepelných čerpadel do otopného systému poskytuje 
optimální průtok v rozsahu od jmenovitého průtoku jednoho tepelného 
čerpadla po celkový jmenovitý průtok obou tepelných čerpadel. U 
tepelných čerpadel v kontinuálním provozu by měl být rozdíl teplot T0 – 
GC11 v rozsahu mezi rozdílem TC3 – TC0 a dvojnásobkem rozdílu TC3-
TC0. Průtok může být upraven především nastavením dispozičního tlaku 
oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný průtok však může 
způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného systému. To znamená, že 
je potřeba nastavit regulační ventily otopného systému (ventily otopných 
těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidlo T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Tepelné čerpadlo 22 – 48 kW

Přehled

V zimním režimu se jeden z kompresorů tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Pokud je spuštěn jeden pracovní stupeň každého spuštěného* 
tepelného čerpadla, může být spuštěn druhý kompresor každého 
tepleného čerpadla, klesne-li teplota T0 pod nastavenou teplotu hystereze. 
Po zastavení je kompresor blokován po dobu 3 minut. Hystereze je 
pohyblivá a individuální pro každý kompresor. To znamená, že pořadí 
spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který byl nejdéle mimo provoz, 
se spustí jako první a kompresor, který pracuje nejdéle, se zastaví jako 
první. Ale jen tehdy, kdy je v každém tepelném čerpadle spuštěn pouze 
jeden kompresor, je možné v tepelném čerpadle zastavit oba kompresory.
*Pokud je v činnosti aspoň jeden kompresor tepelného čerpadla.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. 
Mimo normální teploty primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby 
bylo dosaženo optimálního provozu.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil VB34. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin.

Dálkové vytápění

Přehled

Primární ventily pro oběh vody dálkového vytápění jsou řízeny regulátorem 
tepelného čerpadla a doplňkovým modulem. Dálkové vytápění se používá 
jako přídavný zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV.

Funkce

Dálkové vytápění pomáhá prostřednictvím trojcestného ventilu VM0 
tepelnému čerpadlu, pokud nedokáže plnit požadavky na vytápění nebo 
pokud je provoz tímto přídavným zdrojem tepla levnější než provoz 
tepelného čerpadla (hybridní funkce). Dálkové vytápění pomáhá 
prostřednictvím trojcestného ventilu VW2 tepelnému čerpadlu, pokud 
zásobník CW1, který je ohřívaný tepelným čerpadlem, nedokáže zvýšit 
teplotu TV na požadovanou hodnotu nebo pokud je provoz přídavným 
zdrojem tepla levnější než provoz tepelného čerpadla (hybridní funkce).

Řízení dálkového vytápění pro přídavný dotop

Aktivace přídavného zdroje tepla přes regulační ventil VM0 se provádí 
podle stanoveného rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na 
potrubí – 3K (T0-3K). Je-li po potřebnou dobu naměřena nastavená 
teplota, přídavný zdroj tepla dostane povolení ke spuštění a regulační ventil 
VM0 začne regulovat teplotu T0 na nastavené hodnotě. K odpojení dojde, 
pokud je ventil VM0 uzavřen a vypočtený rozdíl mezi aktuální teplotou T0 
a nastavenou teplotou dosáhne přednastavenou hodnotu a hybridní 
funkce dálkového vytápění není aktivní.

Řízení hybridní funkce dálkového vytápění

Pokud jsou vypočítané náklady na výrobu tepla z tepelného čerpadla vyšší 
než náklady na dodání tepla z dálkového vytápění, udržují regulační 
směšovací ventily dálkového vytápění teplotu T0 na předem nastavené 
teplotě a tepelné čerpadlo se vypne. Zvýší-li se náklady na teplo 
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z dálkového vytápění nad cenu energie produkované tepelným čerpadlem, 
dojde ke startu tepelného čerpadla a k přerušení dodávky tepla 
z dálkového vytápění.

Ohřev pitné vody pomocí dálkového vytápění

Klesne-li teplota TV na čidle TW8 pod předem nastavenou teplotu, 
okamžitě se aktivuje regulační ventil dálkového ovládání VW2 a začne 
regulovat teplotu TW8 na nastavené hodnotě. Tato funkce je řízena pomocí 
RC-multi modulu.

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

Přehled

Pro objekt, který potřebuje velké množství TV dodávané ze stanice pro 
přípravu teplé vody (FWS).

Funkce

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS) je ohřívána z akumulačního 
zásobníku, který je ohříván tepelným čerpadlem nebo dálkovým 
vytápěním.
Vratná voda ze stanice pro přípravu teplé vody (FWS) jde v závislosti na 
teplotě zpátečky buď do zásobníku CW1 nebo do předehřívacího 
zásobníku CW2.

Zásobník s průtokovým ohřevem TV CW1 (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestné přepínací 
ventily VW1 a VW2 se přepnou do polohy ohřevu TV.

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS) udržuje teplotu TV (TW4) na 
konstantní hodnotě odběrem tepla ze zásobníku (CW1) pomocí oběhového 
čerpadla (PW1). Aby nedošlo ke změně teploty TV (TW4) při náhlé změně 
průtoku TV, může snímač průtoku GW1 ovlivnit rychlost oběhového 
čerpadla PW1. Pokud je v provozu pouze vytápění v cirkulaci a teplota 
zpátečky ze stanice pro přípravu teplé vody (FWS) dosahuje vysoké 
hodnoty, trojcestný přepínací ventil VW3 přepne průtok zpět do zásobníku 
Z2.CW1. Zvýší-li se průtok TV, teplota zpátečky klesne a trojcestný ventil 
VW3 se přepne na předehřev vyrovnávací nádrže Z1.CW1.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity stanice pro přípravu teplé vody (FWS) 
a zásobníku s průtokovým ohřevem TV (CW1) je důležité, aby cirkulační 
průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo k překročení maximálního průtoku 
zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou TW4 a TW6 by měl být přibližně 5K.

Dimenzování TV, 2 x tepelné čerpadlo 22 kW (TV pouze z TČ)

Dimenzování TV, 2 x tepelné čerpadlo 28 kW (TV pouze z tepelného 

čerpadla)

Dimenzování TV, 2 x tepelné čerpadlo 38 kW (TV pouze z tepelného 

čerpadla)

Dimenzování TV, 2 x tepelné čerpadlo 48 kW (TV pouze z tepelného 

čerpadla)

FWS 1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS) (100/200 bytů 
s maximálním průtokem TV)

FWS 2001)

1x CW1 750 l a 1x CW2 750 l2)

2) Počet zásobníků

35 -

1x CW1 750 l a 2x CW2 750 l2) 45 -

2x CW1 750 l a 2x CW2 750 l2) 55 -

2x CW1 750 l a 3x CW2 750 l2) 65 -

3x CW1 750 l a 3x CW2 750 l2) 70 -

3x CW1 750 l a 4x CW2 750 l2) 80 -

4x CW1 750 l a 4x CW2 750 l2) 90 -

Tab. 48 počet bytů

FWS 1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS) (100/200 bytů 
s maximálním průtokem TV)

FWS 2001)

1x CW1 750 l a 1x CW2 750 l2)

2) Počet zásobníků

45 -

1x CW1 750 l a 2x CW2 750 l2) 55 -

2x CW1 750 l a 2x CW2 750 l2) 65 -

2x CW1 750 l a 3x CW2 750 l2) 70 -

3x CW1 750 l a 3x CW2 750 l2) 80 -

3x CW1 750 l a 4x CW2 750 l2) 90 -

4x CW1 750 l a 4x CW2 750 l2) 100 100

Tab. 49 počet bytů

FWS 1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS) (100/200 bytů 
s maximálním průtokem TV)

FWS 2001)

1x CW1 750 l a 1x CW2 750 l2)

2) Počet zásobníků

60 -

1x CW1 750 l a 2x CW2 750 l2) 70 -

2x CW1 750 l a 2x CW2 750 l2) 80 -

2x CW1 750 l a 3x CW2 750 l2) 85 -

3x CW1 750 l a 3x CW2 750 l2) 95 95

3x CW1 750 l a 4x CW2 750 l2) 100 105

4x CW1 750 l a 4x CW2 750 l2) 100 115

Tab. 50 počet bytů

FWS 1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS) (100/200 bytů 
s maximálním průtokem TV)

FWS 2001)

1x CW1 750 l a 1x CW2 750 l2)

2) Počet zásobníků

- -

1x CW1 750 l a 2x CW2 750 l2) 85 -

2x CW1 750 l a 2x CW2 750 l2) 95 95

2x CW1 750 l a 3x CW2 750 l2) 100 105

3x CW1 750 l a 3x CW2 750 l2) 100 115

3x CW1 750 l a 4x CW2 750 l2) 100 120

4x CW1 750 l a 4x CW2 750 l2) 100 130

Tab. 51 počet bytů



41 Tepelné čerpadlo WPS 54-80 HT, elektrický kotel, bez ohřevu TV tepelným čerpadlem

 (2016/10) – Projekční podklady WPS HT 22-80 kW 105

41 Tepelné čerpadlo WPS 54-80 HT, elektrický kotel, bez ohřevu TV tepelným čerpadlem

Obr. 45

6720818200-34.2I



41 Tepelné čerpadlo WPS 54-80 HT, elektrický kotel, bez ohřevu TV tepelným čerpadlem

 (2016/10) – Projekční podklady WPS HT 22-80 kW106

Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Tento systém lze připojit k nízkoprůtokovým i vysokoprůtokovým 
systémům. Optimální funkce je však dosažena, pokud je jmenovitý průtok 
otopného systému stejný, jako průtok tepelným čerpadlem. U tepelného 
čerpadla v kontinuálním provozu je rozdíl teplot TC3 – TC0 stejný, jako 
rozdíl teplot T0 – GC11. Průtok může být upraven především nastavením 
dispozičního tlaku oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný 
průtok však může způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného 
systému. To znamená, že je potřeba nastavit regulační ventily otopného 
systému (ventily otopných těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidla T0 a C2.T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Směšovaný okruh

Přehled

Dva otopné okruhy, z nichž jeden okruh potřebuje vyšší teplotu (např. 
otopná tělesa) než druhý (např. podlahové vytápění).

Funkce

(Volitelný) otopný okruh s nižší potřebou tepla je řízen prostřednictvím 
příslušenství (Multi-regulátor) s připojeným externím čidlem, směšovacím 
ventilem a oběhovým čerpadlem.

Směšovaný otopný okruh C2

U okruhu C2 je nutné použít Multi-regulátor, teplotní čidlo C2.T0 a oběhové 
čerpadlo C2.PC1. Výchozí hodnota průtoku se vypočítá podle venkovní 
teploty TL1 a podle topné křivky okruhu C2. Podle teploty C2.T0 jsou 
prováděny vhodné úpravy na řízení uzavíracího ventilu C2.VC1 
a vyrovnávací nádrže CC1 při náhlé změně teploty. Oběhové čerpadlo 
C2.PC1 lze nastavit, aby bylo aktivní pouze v zimním režimu nebo trvale.

Tepelné čerpadlo 54 – 80 kW

Přehled

V zimním režimu se odpovídající kompresor tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Stoupne-li teplota T0 nad nastavenou teplotu hystereze 
kompresoru, kompresor se zastaví. Po zastavení je kompresor blokován po 
dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý kompresor. 
To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který 
byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první a kompresor, který pracuje 
nejdéle, se zastaví jako první.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. Mimo normální teploty 
primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby bylo dosaženo 
optimálního provozu.

Čerpadlo okruhu solanky PB3

Čerpadlo solanky nemusí být podle směrnice ErP nízkoenergetické, ale 
pokud je v tomto vysoce účinném tepelném čerpadle s dvojitým 
kompresorem použito čerpadlo s velkým příkonem, výrazně se sníží výkon 
systému. Za účelem dosažení nejvyššího výkonu a úplného provozního 
rozsahu se musí použít nízkoenergetické čerpadlo PB3 s regulací otáček, 
které je řízeno regulátorem tepelného čerpadla napětím 0-10V.

Čerpadlo otopného okruhu PC0

K dosažení nejlepšího výkonu a plného pracovního rozsahu musí všechna 
čerpadla otopného systému splňovat požadavky směrnice ErP na nízkou 
spotřebu. Oběhové čerpadlo PC0 musí být řízeno regulátorem tepelného 
čerpadla napětím 0-10V.

Čištění filtru solanky SB31

K vyčištění průtokového filtru (SB31) je zapotřebí vypustit potrubí, které je 
na stejné úrovni. Postupujte podle pokynů v návodu k instalaci tepelného 
čerpadla.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil FB31. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a pojistný 
ventil FB31 musí být nainstalován přímo na potrubí.



41 Tepelné čerpadlo WPS 54-80 HT, elektrický kotel, bez ohřevu TV tepelným čerpadlem

 (2016/10) – Projekční podklady WPS HT 22-80 kW 107

Třístupňový elektrický dotop

Přehled

Elektrický dotop, řízený ve třech výkonnostních stupních, je buď integrován 
do tepelného čerpadla nebo je umístěn externě. Používá se jako přídavný 
zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV.

Funkce

Interní elektrický dotop pomáhá jako přídavný ohřev, pokud tepelné 
čerpadlo neplní požadavky na vytápění. Doplňkový elektrický dotop může 
dodávat teplo do zásobníku TV a v případě potřeby (je-li použit zásobník 
TV) pravidelně termicky dezinfikovat TV.

Řízení třístupňového elektrického dotopu

Zvýšení stupně výkonu elektrického dotopu se provádí na základě výpočtu 
rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na potrubí T0 - 3K. 
Snížení stupně výkonu elektrické topné vložky se provádí na základě 
výpočtu rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na potrubí T0. 
Povolený počet stupňů elektrického dotopu lze nastavit samostatně pro 
vytápění a ohřev TV. 
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Tento systém lze připojit k nízkoprůtokovým i vysokoprůtokovým 
systémům. Optimální funkce je však dosažena, pokud je jmenovitý průtok 
otopného systému stejný, jako průtok tepelným čerpadlem. U tepelného 
čerpadla v kontinuálním provozu je rozdíl teplot TC3 – TC0 stejný, jako 
rozdíl teplot T0 – GC11. Průtok může být upraven především nastavením 
dispozičního tlaku oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný 
průtok však může způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného 
systému. To znamená, že je potřeba nastavit regulační ventily otopného 
systému (ventily otopných těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidla T0 a C2.T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Směšovaný okruh

Přehled

Dva otopné okruhy, z nichž jeden okruh potřebuje vyšší teplotu (např. 
otopná tělesa) než druhý (např. podlahové vytápění).

Funkce

(Volitelný) otopný okruh s nižší potřebou tepla je řízen prostřednictvím 
příslušenství (Multi-regulátor) s připojeným externím čidlem, směšovacím 
ventilem a oběhovým čerpadlem.

Směšovaný otopný okruh C2

U okruhu C2 je nutné použít Multi-regulátor, teplotní čidlo C2.T0 a oběhové 
čerpadlo C2.PC1. Výchozí hodnota průtoku se vypočítá podle venkovní 
teploty TL1 a podle topné křivky okruhu C2. Podle teploty C2.T0 jsou 
prováděny vhodné úpravy na řízení uzavíracího ventilu C2.VC1 
a vyrovnávací nádrže CC1 při náhlé změně teploty. Oběhové čerpadlo 
C2.PC1 lze nastavit, aby bylo aktivní pouze v zimním režimu nebo trvale.

Tepelné čerpadlo 54 – 80 kW

Přehled

V zimním režimu se odpovídající kompresor tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Stoupne-li teplota T0 nad nastavenou teplotu hystereze 
kompresoru, kompresor se zastaví. Po zastavení je kompresor blokován po 
dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý kompresor. 
To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který 
byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první a kompresor, který pracuje 
nejdéle, se zastaví jako první.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. Mimo normální teploty 
primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby bylo dosaženo 
optimálního provozu.

Čerpadlo okruhu solanky PB3

Čerpadlo solanky nemusí být podle směrnice ErP nízkoenergetické, ale 
pokud je v tomto vysoce účinném tepelném čerpadle s dvojitým 
kompresorem použito čerpadlo s velkým příkonem, výrazně se sníží výkon 
systému. Za účelem dosažení nejvyššího výkonu a úplného provozního 
rozsahu se musí použít nízkoenergetické čerpadlo PB3 s regulací otáček, 
které je řízeno regulátorem tepelného čerpadla napětím 0-10V.

Čerpadlo otopného okruhu PC0

K dosažení nejlepšího výkonu a plného pracovního rozsahu musí všechna 
čerpadla otopného systému splňovat požadavky směrnice ErP na nízkou 
spotřebu. Oběhové čerpadlo PC0 musí být řízeno regulátorem tepelného 
čerpadla napětím 0-10V.

Čištění filtru solanky SB31

K vyčištění průtokového filtru (SB31) je zapotřebí vypustit potrubí, které je 
na stejné úrovni. Postupujte podle pokynů v návodu k instalaci tepelného 
čerpadla.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil FB31. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a pojistný 
ventil FB31 musí být nainstalován přímo na potrubí.
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Třístupňový elektrický dotop

Přehled

Elektrický dotop, řízený ve třech výkonnostních stupních, je buď integrován 
do tepelného čerpadla nebo je umístěn externě. Používá se jako přídavný 
zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV.

Funkce

Interní elektrický dotop pomáhá jako přídavný ohřev, pokud tepelné 
čerpadlo neplní požadavky na vytápění. Doplňkový elektrický dotop může 
dodávat teplo do zásobníku TV a v případě potřeby (je-li použit zásobník 
TV) pravidelně termicky dezinfikovat TV.

Řízení třístupňového elektrického dotopu

Zvýšení stupně výkonu elektrického dotopu se provádí na základě výpočtu 
rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na potrubí T0 - 3K. 
Snížení stupně výkonu elektrické topné vložky se provádí na základě 
výpočtu rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na potrubí T0. 
Povolený počet stupňů elektrického dotopu lze nastavit samostatně pro 
vytápění a ohřev TV. 

Zásobník s průtokovým ohřevem TV

Přehled

Objekt požaduje malé až středně velké množství TV dodávané ze 
zásobníku(ů) TV.

Funkce

Zásobník s průtokovým ohřevem TV je natápěn tepelným čerpadlem, 
třístupňovým elektrickým dotopem nebo integrovanou elektrickou topnou 
vložkou (záložní zdroj).

Zásobník s průtokovým ohřevem TV (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestný přepínací 
ventil VW1 se přepne do polohy ohřevu TV. Zásobník s průtokovým 
ohřevem TV je normálně nabíjen tepelným čerpadlem pomocí obou 
kompresorů až do konce nabíjecího cyklu, kdy je zastaven kompresor 
s větším počtem provozních hodin. Pokud je v porovnání k výkonu 
tepelného čerpadla zásobník TV malý, je možné omezit nabíjení zásobníku 
TV pouze na jeden kompresor. Oběhové čerpadlo PC0 je řízeno v průběhu 
celého nabíjecího cyklu tak, aby byly zajištěny vysoké teploty při startu 
nabíjení a vysoký průtok na konci nabíjecího cyklu, což umožní kompletní 
nabití celého zásobníku.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity zásobníku s průtokovým ohřevem TV 
(CW1) je důležité, aby cirkulační průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo 
k překročení maximálního průtoku zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou 
GW41 a GW42 by měl být přibližně 5K.

Termostatický směšovací ventil MW41

Na tento ventil nejsou žádné funkční ani právní požadavky. Nutné 
z bezpečnostních důvodů, aby nedošlo k popálení na koncovém 
zařizovacím předmětu.

Dimenzování TV

1x F5001)

1) Zásobník TV 500 litrů

1x F7502)

2) Zásobník TV 750 litrů

1x WPS 54 HT 123)

3) Je možné použít pouze jeden kompresor v tepelném čerpadle

143)

1x WPS 64 HT - 183)

1x WPS 72 HT - 203)

1x WPS 80 HT - 223)

Tab. 52 počet bytů
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Tento systém lze připojit k nízkoprůtokovým i vysokoprůtokovým 
systémům. Optimální funkce je však dosažena, pokud je jmenovitý průtok 
otopného systému stejný, jako průtok tepelným čerpadlem. U tepelného 
čerpadla v kontinuálním provozu je rozdíl teplot TC3 – TC0 stejný, jako 
rozdíl teplot T0 – GC11. Průtok může být upraven především nastavením 
dispozičního tlaku oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný 
průtok však může způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného 
systému. To znamená, že je potřeba nastavit regulační ventily otopného 
systému (ventily otopných těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidla T0 a C2.T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Směšovaný okruh

Přehled

Dva otopné okruhy, z nichž jeden okruh potřebuje vyšší teplotu (např. 
otopná tělesa) než druhý (např. podlahové vytápění).

Funkce

(Volitelný) otopný okruh s nižší potřebou tepla je řízen prostřednictvím 
příslušenství (Multi-regulátor) s připojeným externím čidlem, směšovacím 
ventilem a oběhovým čerpadlem.

Směšovaný otopný okruh C2

U okruhu C2 je nutné použít Multi-regulátor, teplotní čidlo C2.T0 a oběhové 
čerpadlo C2.PC1. Výchozí hodnota průtoku se vypočítá podle venkovní 
teploty TL1 a podle topné křivky okruhu C2. Podle teploty C2.T0 jsou 
prováděny vhodné úpravy na řízení uzavíracího ventilu C2.VC1 
a vyrovnávací nádrže CC1 při náhlé změně teploty. Oběhové čerpadlo 
C2.PC1 lze nastavit, aby bylo aktivní pouze v zimním režimu nebo trvale.

Tepelné čerpadlo 54 – 80 kW

Přehled

V zimním režimu se odpovídající kompresor tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Stoupne-li teplota T0 nad nastavenou teplotu hystereze 
kompresoru, kompresor se zastaví. Po zastavení je kompresor blokován po 
dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý kompresor. 
To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který 
byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první a kompresor, který pracuje 
nejdéle, se zastaví jako první.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. Mimo normální teploty 
primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby bylo dosaženo 
optimálního provozu.

Čerpadlo okruhu solanky PB3

Čerpadlo solanky nemusí být podle směrnice ErP nízkoenergetické, ale 
pokud je v tomto vysoce účinném tepelném čerpadle s dvojitým 
kompresorem použito čerpadlo s velkým příkonem, výrazně se sníží výkon 
systému. Za účelem dosažení nejvyššího výkonu a úplného provozního 
rozsahu se musí použít nízkoenergetické čerpadlo PB3 s regulací otáček, 
které je řízeno regulátorem tepelného čerpadla napětím 0-10V.

Čerpadlo otopného okruhu PC0

K dosažení nejlepšího výkonu a plného pracovního rozsahu musí všechna 
čerpadla otopného systému splňovat požadavky směrnice ErP na nízkou 
spotřebu. Oběhové čerpadlo PC0 musí být řízeno regulátorem tepelného 
čerpadla napětím 0-10V.

Čištění filtru solanky SB31

K vyčištění průtokového filtru (SB31) je zapotřebí vypustit potrubí, které je 
na stejné úrovni. Postupujte podle pokynů v návodu k instalaci tepelného 
čerpadla.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil FB31. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a pojistný 
ventil FB31 musí být nainstalován přímo na potrubí.
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Třístupňový elektrický dotop

Přehled

Elektrický dotop, řízený ve třech výkonnostních stupních, je buď integrován 
do tepelného čerpadla nebo je umístěn externě. Používá se jako přídavný 
zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV.

Funkce

Interní elektrický dotop pomáhá jako přídavný ohřev, pokud tepelné 
čerpadlo neplní požadavky na vytápění. Doplňkový elektrický dotop může 
dodávat teplo do zásobníku TV a v případě potřeby (je-li použit zásobník 
TV) pravidelně termicky dezinfikovat TV.

Řízení třístupňového elektrického dotopu

Zvýšení stupně výkonu elektrického dotopu se provádí na základě výpočtu 
rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na potrubí T0 - 3K. 
Snížení stupně výkonu elektrické topné vložky se provádí na základě 
výpočtu rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na potrubí T0. 
Povolený počet stupňů elektrického dotopu lze nastavit samostatně pro 
vytápění a ohřev TV. 

Zásobník s průtokovým ohřevem TV

Přehled

Objekt požaduje malé až středně velké množství TV dodávané ze 
zásobníku(ů) TV.

Funkce

Zásobník s průtokovým ohřevem TV je natápěn tepelným čerpadlem, 
třístupňovým elektrickým dotopem nebo integrovanou elektrickou topnou 
vložkou (záložní zdroj).

Zásobník s průtokovým ohřevem TV (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestný přepínací 
ventil VW1 se přepne do polohy ohřevu TV. Zásobník s průtokovým 
ohřevem TV je normálně nabíjen tepelným čerpadlem pomocí obou 
kompresorů až do konce nabíjecího cyklu, kdy je zastaven kompresor 
s větším počtem provozních hodin. Pokud je v porovnání k výkonu 
tepelného čerpadla zásobník TV malý, je možné omezit nabíjení zásobníku 
TV pouze na jeden kompresor. Oběhové čerpadlo PC0 je řízeno v průběhu 
celého nabíjecího cyklu tak, aby byly zajištěny vysoké teploty při startu 
nabíjení a vysoký průtok na konci nabíjecího cyklu, což umožní kompletní 
nabití celého zásobníku.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity zásobníku s průtokovým ohřevem TV 
(CW1) je důležité, aby cirkulační průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo 
k překročení maximálního průtoku zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou 
GW41 a GW42 by měl být přibližně 5K.

Termostatický směšovací ventil MW41

Na tento ventil nejsou žádné funkční ani právní požadavky. Nutné 
z bezpečnostních důvodů, aby nedošlo k popálení na koncovém 
zařizovacím předmětu.

Dimenzování TV

2x F5001)

1) Zásobník TV 500 litrů

2x F7502)

2) Zásobník TV 750 litrů

1x WPS 54 HT 40 45

1x WPS 64 HT 203)

3) Je možné použít pouze jeden kompresor v tepelném čerpadle

55

1x WPS 72 HT 223) 60

1x WPS 80 HT 253) 65

Tab. 53 počet bytů
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventily VL91 a VL92. Pokud je nutné systém napouštět více než 
dvakrát za rok, byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází 
k úniku vody ze systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být 
potřeba vodu doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Tento systém lze připojit k nízkoprůtokovým i vysokoprůtokovým 
systémům. Optimální funkce je však dosažena, pokud je jmenovitý průtok 
otopného systému stejný, jako průtok tepelným čerpadlem. U tepelného 
čerpadla v kontinuálním provozu je rozdíl teplot TC3 – TC0 stejný, jako 
rozdíl teplot T0 – GC11. Průtok může být upraven především nastavením 
dispozičního tlaku oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný 
průtok však může způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného 
systému. To znamená, že je potřeba nastavit regulační ventily otopného 
systému (ventily otopných těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidlo C1.T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Směšovaný okruh

Přehled

Jeden otopný okruh.

Funkce

Otopný okruh je řízen regulací (Multi-regulátor) propojenou s externím 
čidlem a směšovacím ventilem. Výchozí hodnota průtoku se vypočítá podle 

venkovní teploty TL1 a podle topné křivky okruhu C1. Podle teploty C1.T0 
jsou prováděny vhodné úpravy na řízení uzavíracího ventilu C1.VC1 
a vyrovnávací nádrže CC1 při náhlé změně teploty. Oběhové čerpadlo 
C1.PC1 lze nastavit, aby bylo aktivní pouze v zimním režimu nebo trvale.

Tepelné čerpadlo 54 – 80 kW

Přehled

V zimním režimu se odpovídající kompresor tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Stoupne-li teplota T0 nad nastavenou teplotu hystereze 
kompresoru, kompresor se zastaví. Po zastavení je kompresor blokován po 
dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý kompresor. 
To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který 
byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první a kompresor, který pracuje 
nejdéle, se zastaví jako první.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. Mimo normální teploty 
primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby bylo dosaženo 
optimálního provozu.

Čerpadlo okruhu solanky PB3

Čerpadlo solanky nemusí být podle směrnice ErP nízkoenergetické, ale 
pokud je v tomto vysoce účinném tepelném čerpadle s dvojitým 
kompresorem použito čerpadlo s velkým příkonem, výrazně se sníží výkon 
systému. Za účelem dosažení nejvyššího výkonu a úplného provozního 
rozsahu se musí použít nízkoenergetické čerpadlo PB3 s regulací otáček, 
které je řízeno regulátorem tepelného čerpadla napětím 0-10V.

Čerpadlo otopného okruhu PC0

K dosažení nejlepšího výkonu a plného pracovního rozsahu musí všechna 
čerpadla otopného systému splňovat požadavky směrnice ErP na nízkou 
spotřebu. Oběhové čerpadlo PC0 musí být řízeno regulátorem tepelného 
čerpadla napětím 0-10V.

Čištění filtru solanky SB31

K vyčištění průtokového filtru (SB31) je zapotřebí vypustit potrubí, které je 
na stejné úrovni. Postupujte podle pokynů v návodu k instalaci tepelného 
čerpadla.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil FB31. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a pojistný 
ventil FB31 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Třístupňový elektrický dotop

Přehled

Elektrický dotop, řízený ve třech výkonnostních stupních, je buď integrován 
do tepelného čerpadla nebo je umístěn externě. Používá se jako přídavný 
zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV.

Funkce

Interní elektrický dotop pomáhá jako přídavný ohřev, pokud tepelné 
čerpadlo neplní požadavky na vytápění. Doplňkový elektrický dotop může 
dodávat teplo do zásobníku TV a v případě potřeby (je-li použit zásobník 
TV) pravidelně termicky dezinfikovat TV.
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Řízení třístupňového elektrického dotopu

Zvýšení stupně výkonu elektrického dotopu se provádí na základě výpočtu 
rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na potrubí T0 - 3K. 
Snížení stupně výkonu elektrické topné vložky se provádí na základě 
výpočtu rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na potrubí T0. 
Povolený počet stupňů elektrického dotopu lze nastavit samostatně pro 
vytápění a ohřev TV. 

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

Přehled

Pro objekt, který potřebuje velké množství TV dodávané ze stanice pro 
přípravu teplé vody (FWS).

Funkce

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS) je ohřívána z akumulačního 
zásobníku, který je ohříván tepelným čerpadlem nebo kotlem.
Vratná voda ze stanice pro přípravu teplé vody (FWS) jde v závislosti na 
teplotě zpátečky buď zpět do akumulačního zásobníku nebo do zásobníku 
s topnou vodou. Z tohoto důvodu musí být i v létě akumulační zásobník 
ohříván na teplotu okolo 40 °C. A tedy všechny otopné systémy musí být 
směšované.

Zásobník s průtokovým ohřevem TV CW1 (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestné přepínací 
ventily VW1 a VW2 se přepnou do polohy ohřevu TV.

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS) udržuje teplotu TV (TW4) na 
konstantní hodnotě odběrem tepla ze zásobníku (CW1) pomocí oběhového 
čerpadla (PW1). Aby nedošlo ke změně teploty TV (TW4) při náhlé změně 
průtoku TV, může snímač průtoku GW1 ovlivnit rychlost oběhového 
čerpadla PW1. Pokud je v provozu pouze vytápění v cirkulaci a teplota 
zpátečky ze stanice pro přípravu teplé vody (FWS) dosahuje vysoké 
hodnoty, trojcestný přepínací ventil VW3 přepne průtok zpět do zásobníku 
CW1. Zvýší-li se průtok TV, teplota zpátečky klesne a trojcestný ventil VW3 
se přepne na předehřev vyrovnávací nádrže CC1.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity stanice pro přípravu teplé vody (FWS) 
a zásobníku s průtokovým ohřevem TV (CW1) je důležité, aby cirkulační 
průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo k překročení maximálního průtoku 
zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou TW4 a TW6/GW41 by měl být 
přibližně 5K.

Dimenzování TV, tepelné čerpadlo 54 kW

Dimenzování TV, tepelné čerpadlo 64 kW

Dimenzování TV, tepelné čerpadlo 72 kW

Dimenzování TV, tepelné čerpadlo 80 kW

FWS 1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

FWS 2001)

1x CW1 750 l a 1x CC1 750 l2)

2) Počet zásobníků

45 -

1x CW1 750 l a 2x CC1 750 l2) 55 -

2x CW1 750 l a 2x CC1 750 l2) 60 -

2x CW1 750 l a 3x CC1 750 l2) 70 -

3x CW1 750 l a 3x CC1 750 l2) 80 -

3x CW1 750 l a 4x CC1 750 l2) 85 -

4x CW1 750 l a 4x CC1 750 l2) 95 95

Tab. 54 počet bytů

FWS 1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

FWS 2001)

1x CW1 750 l a 1x CC1 750 l2)

2) Počet zásobníků

50 -

1x CW1 750 l a 2x CC1 750 l2) 60 -

2x CW1 750 l a 2x CC1 750 l2) 70 -

2x CW1 750 l a 3x CC1 750 l2) 80 -

3x CW1 750 l a 3x CC1 750 l2) 85 -

3x CW1 750 l a 4x CC1 750 l2) 95 95

4x CW1 750 l a 4x CC1 750 l2) 100 105

Tab. 55 počet bytů

FWS 1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

FWS 2001)

1x CW1 750 l a 1x CC1 750 l2)

2) Počet zásobníků

60 -

1x CW1 750 l a 2x CC1 750 l2) 65 -

2x CW1 750 l a 2x CC1 750 l2) 75 -

2x CW1 750 l a 3x CC1 750 l2) 85 -

3x CW1 750 l a 3x CC1 750 l2) 95 95

3x CW1 750 l a 4x CC1 750 l2) 100 100

4x CW1 750 l a 4x CC1 750 l2) 100 115

Tab. 56 počet bytů

FWS 1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

FWS 2001)

1x CW1 750 l a 1x CC1 750 l2)

2) Počet zásobníků

65 -

1x CW1 750 l a 2x CC1 750 l2) 75 -

2x CW1 750 l a 2x CC1 750 l2) 80 -

2x CW1 750 l a 3x CC1 750 l2) 90 -

3x CW1 750 l a 3x CC1 750 l2) 100 100

3x CW1 750 l a 4x CC1 750 l2) 100 110

4x CW1 750 l a 4x CC1 750 l2) 100 120

Tab. 57 počet bytů
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout vypou-
štěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované do již 
existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr (SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Režim připojení tohoto systémového řešení umožňuje funkci ve všech 
nízkoprůtokových nebo vysokoprůtokových systémech. Tento způsob 
připojování dvou tepelných čerpadel do otopného systému poskytuje 
optimální průtok v rozsahu od jmenovitého průtoku jednoho tepelného 
čerpadla po celkový jmenovitý průtok obou tepelných čerpadel. U 
tepelných čerpadel v kontinuálním provozu by měl být rozdíl teplot T0 – 
GC11 v rozsahu mezi rozdílem TC3 – TC0 a dvojnásobkem rozdílu TC3-
TC0. Průtok může být upraven především nastavením dispozičního tlaku 
oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný průtok však může 
způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného systému. To znamená, že 
je potřeba nastavit regulační ventily otopného systému (ventily otopných 
těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidlo T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Tepelná čerpadla 54 – 80 kW

Přehled

V zimním režimu se jeden z kompresorů tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 

čerpadla. Pokud je spuštěn jeden pracovní stupeň každého tepelného 
čerpadla (pokud je v činnosti aspoň jeden kompresor tepelného čerpadla), 
může být spuštěn druhý kompresor každého tepleného čerpadla, klesne-li 
teplota T0 pod nastavenou teplotu hystereze. Po zastavení je kompresor 
blokován po dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý 
kompresor. To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. 
Kompresor, který byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první 
a kompresor, který pracuje nejdéle, se zastaví jako první. Ale jen tehdy, kdy 
je v každém tepelném čerpadle spuštěn pouze jeden kompresor, je možné 
v tepelném čerpadle zastavit oba kompresory.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. Mimo normální teploty 
primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby bylo dosaženo 
optimálního provozu.

Čerpadlo okruhu solanky PB3

Čerpadlo solanky nemusí být podle směrnice ErP nízkoenergetické, ale 
pokud je v tomto vysoce účinném tepelném čerpadle s dvojitým 
kompresorem použito čerpadlo s velkým příkonem, výrazně se sníží výkon 
systému. Za účelem dosažení nejvyššího výkonu a úplného provozního 
rozsahu se musí použít nízkoenergetické čerpadlo PB3 s regulací otáček, 
které je řízeno regulátorem tepelného čerpadla napětím 0-10V.

Čerpadlo otopného okruhu PC0

K dosažení nejlepšího výkonu a plného pracovního rozsahu musí všechna 
čerpadla otopného systému splňovat požadavky směrnice ErP na nízkou 
spotřebu. Oběhové čerpadlo PC0 musí být řízeno regulátorem tepelného 
čerpadla napětím 0-10V.

Čištění filtru solanky SB31

K vyčištění průtokového filtru (SB31) je zapotřebí vypustit potrubí, které je 
na stejné úrovni. Postupujte podle pokynů v návodu k instalaci tepelného 
čerpadla.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil FB31. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a pojistný 
ventil FB31 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Ovládání (elektrického) dotopu napětím 0-10V

Přehled

Výkon elektrického kotle je řízen napájecím signálem 0-10 V. Kotel je 
používán jako přídavný zdroj tepla.

Funkce

Přídavný zdroj tepla EM0 pomáhá, pokud tepelné čerpadlo nedokáže plnit 
požadavky na vytápění. 

Řízení výkonu přídavného zdroj tepla (EM0)

Zvýšení výkonu přídavného zdroje tepla EM0 se provádí podle 
vypočteného rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty T0 - 3K. 
Je-li po potřebnou dobu naměřena nastavená teplota, EM0 začne 
regulovat teplotu T0 na nastavené hodnotě. K odpojení přídavného zdroje 
tepla dojde tehdy, pokud je řídící signál 0 a vypočtený rozdíl mezi aktuální 
teplotou T0 a nastavenou teplotou dosáhne přednastavenou hodnotu. 
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Režim připojení tohoto systémového řešení umožňuje funkci ve všech 
nízkoprůtokových nebo vysokoprůtokových systémech. Tento způsob 
připojování dvou tepelných čerpadel do otopného systému poskytuje 
optimální průtok v rozsahu od jmenovitého průtoku jednoho tepelného 
čerpadla po celkový jmenovitý průtok obou tepelných čerpadel. U 
tepelných čerpadel v kontinuálním provozu by měl být rozdíl teplot T0 – 
GC11 v rozsahu mezi rozdílem TC3 – TC0 a dvojnásobkem rozdílu TC3-
TC0. Průtok může být upraven především nastavením dispozičního tlaku 
oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný průtok však může 
způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného systému. To znamená, že 
je potřeba nastavit regulační ventily otopného systému (ventily otopných 
těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidlo T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Tepelná čerpadla 54 – 80 kW

Přehled

V zimním režimu se jeden z kompresorů tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Pokud je spuštěn jeden pracovní stupeň každého tepelného 
čerpadla (pokud je v činnosti aspoň jeden kompresor tepelného čerpadla), 
může být spuštěn druhý kompresor každého tepleného čerpadla, klesne-li 
teplota T0 pod nastavenou teplotu hystereze. Po zastavení je kompresor 
blokován po dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý 
kompresor. To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. 
Kompresor, který byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první 
a kompresor, který pracuje nejdéle, se zastaví jako první. Ale jen tehdy, kdy 
je v každém tepelném čerpadle spuštěn pouze jeden kompresor, je možné 
v tepelném čerpadle zastavit oba kompresory.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. Mimo normální teploty 
primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby bylo dosaženo 
optimálního provozu.

Čerpadlo okruhu solanky PB3

Čerpadlo solanky nemusí být podle směrnice ErP nízkoenergetické, ale 
pokud je v tomto vysoce účinném tepelném čerpadle s dvojitým 
kompresorem použito čerpadlo s velkým příkonem, výrazně se sníží výkon 
systému. Za účelem dosažení nejvyššího výkonu a úplného provozního 
rozsahu se musí použít nízkoenergetické čerpadlo PB3 s regulací otáček, 
které je řízeno regulátorem tepelného čerpadla napětím 0-10V.

Čerpadlo otopného okruhu PC0

K dosažení nejlepšího výkonu a plného pracovního rozsahu musí všechna 
čerpadla otopného systému splňovat požadavky směrnice ErP na nízkou 
spotřebu. Oběhové čerpadlo PC0 musí být řízeno regulátorem tepelného 
čerpadla napětím 0-10V.

Čištění filtrů solanky Z1.SB31 a Z2.SB31

K vyčištění průtokového filtru (SB31) je zapotřebí vypustit potrubí, které je 
na stejné úrovni. Postupujte podle pokynů v návodu k instalaci tepelného 
čerpadla.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil FB31. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a pojistný 
ventil FB31 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Ovládání (elektrického) dotopu napětím 0-10V

Přehled

Výkon elektrického kotle je řízen napájecím signálem 0-10 V. Kotel je 
používán jako přídavný zdroj tepla.

Funkce

Přídavný zdroj tepla EM0 pomáhá, pokud tepelné čerpadlo nedokáže plnit 
požadavky na vytápění. 

Řízení výkonu přídavného zdroj tepla (EM0)

Zvýšení výkonu přídavného zdroje tepla EM0 se provádí podle 
vypočteného rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty T0 - 3K. 
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Je-li po potřebnou dobu naměřena nastavená teplota, EM0 začne 
regulovat teplotu T0 na nastavené hodnotě. K odpojení přídavného zdroje 
tepla dojde tehdy, pokud je řídící signál 0 a vypočtený rozdíl mezi aktuální 
teplotou T0 a nastavenou teplotou dosáhne přednastavenou hodnotu. 

Zásobník s průtokovým ohřevem TV

Přehled

Objekt požaduje malé až středně velké množství TV dodávané ze 
zásobníku(ů) TV.

Funkce

Zásobník s průtokovým ohřevem TV je natápěn tepelným čerpadlem, 
třístupňovým elektrickým dotopem nebo integrovanou elektrickou topnou 
vložkou (záložní zdroj).

Zásobník s průtokovým ohřevem TV (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestný přepínací 
ventil VW1 se přepne do polohy ohřevu TV. Zásobník s průtokovým 
ohřevem TV je normálně nabíjen tepelným čerpadlem pomocí obou 
kompresorů až do konce nabíjecího cyklu, kdy je zastaven kompresor 
s větším počtem provozních hodin. Pokud je v porovnání k výkonu 
tepelného čerpadla zásobník TV malý, je možné omezit nabíjení zásobníku 
TV pouze na jeden kompresor. Oběhové čerpadlo PC0 je řízeno v průběhu 
celého nabíjecího cyklu tak, aby byly zajištěny vysoké teploty při startu 
nabíjení a vysoký průtok na konci nabíjecího cyklu, což umožní kompletní 
nabití celého zásobníku.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity zásobníku s průtokovým ohřevem TV 
(CW1) je důležité, aby cirkulační průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo 
k překročení maximálního průtoku zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou 
GW41 a GW42 by měl být přibližně 5K.

Termostatický směšovací ventil MW41

Na tento ventil nejsou žádné funkční ani právní požadavky. Nutné 
z bezpečnostních důvodů, aby nedošlo k popálení na koncovém 
zařizovacím předmětu.

Dimenzování TV

1x F5001)

1) Zásobník TV 500 litrů

1x F7502)

2) Zásobník TV 750 litrů

1x WPS 54 HT 123)

3) Je možné použít pouze jeden kompresor v tepelném čerpadle

143)

1x WPS 64 HT - 183)

1x WPS 72 HT - 203)

1x WPS 80 HT - 223)

Tab. 58 počet bytů
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Režim připojení tohoto systémového řešení umožňuje funkci ve všech 
nízkoprůtokových nebo vysokoprůtokových systémech. Tento způsob 
připojování dvou tepelných čerpadel do otopného systému poskytuje 
optimální průtok v rozsahu od jmenovitého průtoku jednoho tepelného 
čerpadla po celkový jmenovitý průtok obou tepelných čerpadel. U 
tepelných čerpadel v kontinuálním provozu by měl být rozdíl teplot T0 – 
GC11 v rozsahu mezi rozdílem TC3 – TC0 a dvojnásobkem rozdílu TC3-
TC0. Průtok může být upraven především nastavením dispozičního tlaku 
oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný průtok však může 
způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného systému. To znamená, že 
je potřeba nastavit regulační ventily otopného systému (ventily otopných 
těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidlo T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Tepelná čerpadla 54 – 80 kW

Přehled

V zimním režimu se jeden z kompresorů tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Pokud je spuštěn jeden pracovní stupeň každého tepelného 
čerpadla (pokud je v činnosti aspoň jeden kompresor tepelného čerpadla), 
může být spuštěn druhý kompresor každého tepleného čerpadla, klesne-li 
teplota T0 pod nastavenou teplotu hystereze. Po zastavení je kompresor 
blokován po dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý 
kompresor. To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. 
Kompresor, který byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první 
a kompresor, který pracuje nejdéle, se zastaví jako první. Ale jen tehdy, kdy 
je v každém tepelném čerpadle spuštěn pouze jeden kompresor, je možné 
v tepelném čerpadle zastavit oba kompresory.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. Mimo normální teploty 
primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby bylo dosaženo 
optimálního provozu.

Čerpadlo okruhu solanky PB3

Čerpadlo solanky nemusí být podle směrnice ErP nízkoenergetické, ale 
pokud je v tomto vysoce účinném tepelném čerpadle s dvojitým 
kompresorem použito čerpadlo s velkým příkonem, výrazně se sníží výkon 
systému. Za účelem dosažení nejvyššího výkonu a úplného provozního 
rozsahu se musí použít nízkoenergetické čerpadlo PB3 s regulací otáček, 
které je řízeno regulátorem tepelného čerpadla napětím 0-10V.

Čerpadlo otopného okruhu PC0

K dosažení nejlepšího výkonu a plného pracovního rozsahu musí všechna 
čerpadla otopného systému splňovat požadavky směrnice ErP na nízkou 
spotřebu. Oběhové čerpadlo PC0 musí být řízeno regulátorem tepelného 
čerpadla napětím 0-10V.

Čištění filtrů solanky Z1.SB31 a Z2.SB31

K vyčištění průtokového filtru (SB31) je zapotřebí vypustit potrubí, které je 
na stejné úrovni. Postupujte podle pokynů v návodu k instalaci tepelného 
čerpadla.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil FB31. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a pojistný 
ventil FB31 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Ovládání (elektrického) dotopu napětím 0-10V

Přehled

Výkon elektrického kotle je řízen napájecím signálem 0-10 V. Kotel je 
používán jako přídavný zdroj tepla.

Funkce

Přídavný zdroj tepla EM0 pomáhá, pokud tepelné čerpadlo nedokáže plnit 
požadavky na vytápění. 

Řízení výkonu přídavného zdroj tepla (EM0)

Zvýšení výkonu přídavného zdroje tepla EM0 se provádí podle 
vypočteného rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty T0 - 3K. 
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Je-li po potřebnou dobu naměřena nastavená teplota, EM0 začne 
regulovat teplotu T0 na nastavené hodnotě. K odpojení přídavného zdroje 
tepla dojde tehdy, pokud je řídící signál 0 a vypočtený rozdíl mezi aktuální 
teplotou T0 a nastavenou teplotou dosáhne přednastavenou hodnotu. 

Zásobník s průtokovým ohřevem TV

Přehled

Objekt požaduje malé až středně velké množství TV dodávané ze 
zásobníku(ů) TV.

Funkce

Zásobník s průtokovým ohřevem TV je natápěn tepelným čerpadlem, 
třístupňovým elektrickým dotopem nebo integrovanou elektrickou topnou 
vložkou (záložní zdroj).

Zásobník s průtokovým ohřevem TV (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestný přepínací 
ventil VW1 se přepne do polohy ohřevu TV. Zásobník s průtokovým 
ohřevem TV je normálně nabíjen tepelným čerpadlem pomocí obou 
kompresorů až do konce nabíjecího cyklu, kdy je zastaven kompresor 
s větším počtem provozních hodin. Pokud je v porovnání k výkonu 
tepelného čerpadla zásobník TV malý, je možné omezit nabíjení zásobníku 
TV pouze na jeden kompresor. Oběhové čerpadlo PC0 je řízeno v průběhu 
celého nabíjecího cyklu tak, aby byly zajištěny vysoké teploty při startu 
nabíjení a vysoký průtok na konci nabíjecího cyklu, což umožní kompletní 
nabití celého zásobníku.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity zásobníku s průtokovým ohřevem TV 
(CW1) je důležité, aby cirkulační průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo 
k překročení maximálního průtoku zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou 
GW41 a GW42 by měl být přibližně 5K.

Termostatický směšovací ventil MW41

Na tento ventil nejsou žádné funkční ani právní požadavky. Nutné 
z bezpečnostních důvodů, aby nedošlo k popálení na koncovém 
zařizovacím předmětu.

Dimenzování TV

2x F5001)

1) Zásobník TV 500 litrů

2x F7502)

2) Zásobník TV 750 litrů

2x WPS 54 HT 353)

3) Je možné použít pouze jeden kompresor v tepelném čerpadle

453)

2x WPS 64 HT - 503)

2x WPS 72 HT - 603)

2x WPS 80 HT - 653)

Tab. 59 počet bytů
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Režim připojení tohoto systémového řešení umožňuje funkci ve všech 
nízkoprůtokových nebo vysokoprůtokových systémech. Tento způsob 
připojování dvou tepelných čerpadel do otopného systému poskytuje 
optimální průtok v rozsahu od jmenovitého průtoku jednoho tepelného 
čerpadla po celkový jmenovitý průtok obou tepelných čerpadel. U 
tepelných čerpadel v kontinuálním provozu by měl být rozdíl teplot T0 – 
GC11 v rozsahu mezi rozdílem TC3 – TC0 a dvojnásobkem rozdílu TC3-
TC0. Průtok může být upraven především nastavením dispozičního tlaku 
oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný průtok však může 
způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného systému. To znamená, že 
je potřeba nastavit regulační ventily otopného systému (ventily otopných 
těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidlo T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Tepelná čerpadla 54 – 80 kW

Přehled

V zimním režimu se jeden z kompresorů tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Pokud je spuštěn jeden pracovní stupeň každého tepelného 
čerpadla (pokud je v činnosti aspoň jeden kompresor tepelného čerpadla), 
může být spuštěn druhý kompresor každého tepleného čerpadla, klesne-li 
teplota T0 pod nastavenou teplotu hystereze. Po zastavení je kompresor 
blokován po dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý 
kompresor. To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. 
Kompresor, který byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první 
a kompresor, který pracuje nejdéle, se zastaví jako první. Ale jen tehdy, kdy 
je v každém tepelném čerpadle spuštěn pouze jeden kompresor, je možné 
v tepelném čerpadle zastavit oba kompresory.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. Mimo normální teploty 
primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby bylo dosaženo 
optimálního provozu.

Čerpadlo okruhu solanky PB3

Čerpadlo solanky nemusí být podle směrnice ErP nízkoenergetické, ale 
pokud je v tomto vysoce účinném tepelném čerpadle s dvojitým 
kompresorem použito čerpadlo s velkým příkonem, výrazně se sníží výkon 
systému. Za účelem dosažení nejvyššího výkonu a úplného provozního 
rozsahu se musí použít nízkoenergetické čerpadlo PB3 s regulací otáček, 
které je řízeno regulátorem tepelného čerpadla napětím 0-10V.

Čerpadlo otopného okruhu PC0

K dosažení nejlepšího výkonu a plného pracovního rozsahu musí všechna 
čerpadla otopného systému splňovat požadavky směrnice ErP na nízkou 
spotřebu. Oběhové čerpadlo PC0 musí být řízeno regulátorem tepelného 
čerpadla napětím 0-10V.

Čištění filtrů solanky Z1.SB31 a Z2.SB31

K vyčištění průtokového filtru (SB31) je zapotřebí vypustit potrubí, které je 
na stejné úrovni. Postupujte podle pokynů v návodu k instalaci tepelného 
čerpadla.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil FB31. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a pojistný 
ventil FB31 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Ovládání (elektrického) dotopu napětím 0-10V

Přehled

Výkon elektrického kotle je řízen napájecím signálem 0-10 V. Kotel je 
používán jako přídavný zdroj tepla.

Funkce

Přídavný zdroj tepla EM0 pomáhá, pokud tepelné čerpadlo nedokáže plnit 
požadavky na vytápění. 

Řízení výkonu přídavného zdroj tepla (EM0)

Zvýšení výkonu přídavného zdroje tepla EM0 se provádí podle 
vypočteného rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty T0 - 3K. 
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Je-li po potřebnou dobu naměřena nastavená teplota, EM0 začne 
regulovat teplotu T0 na nastavené hodnotě. K odpojení přídavného zdroje 
tepla dojde tehdy, pokud je řídící signál 0 a vypočtený rozdíl mezi aktuální 
teplotou T0 a nastavenou teplotou dosáhne přednastavenou hodnotu. 

Zásobník s průtokovým ohřevem TV

Přehled

Objekt požaduje malé až středně velké množství TV dodávané ze 
zásobníku(ů) TV.

Funkce

Zásobník s průtokovým ohřevem TV je natápěn tepelným čerpadlem, 
třístupňovým elektrickým dotopem nebo integrovanou elektrickou topnou 
vložkou (záložní zdroj).

Zásobník s průtokovým ohřevem TV (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestný přepínací 
ventil VW1 se přepne do polohy ohřevu TV. Zásobník s průtokovým 
ohřevem TV je normálně nabíjen tepelným čerpadlem pomocí obou 
kompresorů až do konce nabíjecího cyklu, kdy je zastaven kompresor 
s větším počtem provozních hodin. Pokud je v porovnání k výkonu 
tepelného čerpadla zásobník TV malý, je možné omezit nabíjení zásobníku 
TV pouze na jeden kompresor. Oběhové čerpadlo PC0 je řízeno v průběhu 
celého nabíjecího cyklu tak, aby byly zajištěny vysoké teploty při startu 
nabíjení a vysoký průtok na konci nabíjecího cyklu, což umožní kompletní 
nabití celého zásobníku.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity zásobníku s průtokovým ohřevem TV 
(CW1) je důležité, aby cirkulační průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo 
k překročení maximálního průtoku zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou 
GW41 a GW42 by měl být přibližně 5K.

Termostatický směšovací ventil MW41

Na tento ventil nejsou žádné funkční ani právní požadavky. Nutné 
z bezpečnostních důvodů, aby nedošlo k popálení na koncovém 
zařizovacím předmětu.

Dimenzování TV

4x F5001)

1) Zásobník TV 500 litrů

4x F7502)

2) Zásobník TV 750 litrů

2x WPS 54 HT 95 115

2x WPS 64 HT 553)

3) Je možné použít pouze jeden kompresor v každém tepelném 
čerpadle

130

2x WPS 72 HT 603) 140

2x WPS 80 HT 653) 140

Tab. 60 počet bytů
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventily VL91 a VL92. Pokud je nutné systém napouštět více než 
dvakrát za rok, byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází 
k úniku vody ze systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být 
potřeba vodu doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Režim připojení tohoto systémového řešení umožňuje funkci ve všech 
nízkoprůtokových nebo vysokoprůtokových systémech. Tento způsob 
připojování dvou tepelných čerpadel do otopného systému poskytuje 
optimální průtok v rozsahu od jmenovitého průtoku jednoho tepelného 
čerpadla po celkový jmenovitý průtok obou tepelných čerpadel. U 
tepelných čerpadel v kontinuálním provozu by měl být rozdíl teplot T0 – 
GC11 v rozsahu mezi rozdílem TC3 – TC0 a dvojnásobkem rozdílu TC3-
TC0. Průtok může být upraven především nastavením dispozičního tlaku 
oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný průtok však může 
způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného systému. To znamená, že 
je potřeba nastavit regulační ventily otopného systému (ventily otopných 
těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidlo T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Tepelná čerpadla 54 – 80 kW

Přehled

V zimním režimu se jeden z kompresorů tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Pokud je spuštěn jeden pracovní stupeň každého tepelného 
čerpadla (pokud je v činnosti aspoň jeden kompresor tepelného čerpadla), 
může být spuštěn druhý kompresor každého tepleného čerpadla, klesne-li 
teplota T0 pod nastavenou teplotu hystereze. Po zastavení je kompresor 
blokován po dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý 
kompresor. To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. 
Kompresor, který byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první 
a kompresor, který pracuje nejdéle, se zastaví jako první. Ale jen tehdy, kdy 
je v každém tepelném čerpadle spuštěn pouze jeden kompresor, je možné 
v tepelném čerpadle zastavit oba kompresory.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. Mimo normální teploty 
primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby bylo dosaženo 
optimálního provozu.

Čerpadlo okruhu solanky PB3

Čerpadlo solanky nemusí být podle směrnice ErP nízkoenergetické, ale 
pokud je v tomto vysoce účinném tepelném čerpadle s dvojitým 
kompresorem použito čerpadlo s velkým příkonem, výrazně se sníží výkon 
systému. Za účelem dosažení nejvyššího výkonu a úplného provozního 
rozsahu se musí použít nízkoenergetické čerpadlo PB3 s regulací otáček, 
které je řízeno regulátorem tepelného čerpadla napětím 0-10V.

Čerpadlo otopného okruhu PC0

K dosažení nejlepšího výkonu a plného pracovního rozsahu musí všechna 
čerpadla otopného systému splňovat požadavky směrnice ErP na nízkou 
spotřebu. Oběhové čerpadlo PC0 musí být řízeno regulátorem tepelného 
čerpadla napětím 0-10V.

Čištění filtrů solanky Z1.SB31 a Z2.SB31

K vyčištění průtokového filtru (SB31) je zapotřebí vypustit potrubí, které je 
na stejné úrovni. Postupujte podle pokynů v návodu k instalaci tepelného 
čerpadla.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil FB31. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a pojistný 
ventil FB31 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Ovládání (elektrického) dotopu napětím 0-10V

Přehled

Výkon elektrického kotle je řízen napájecím signálem 0-10 V. Kotel je 
používán jako přídavný zdroj tepla.

Funkce

Přídavný zdroj tepla EM0 pomáhá, pokud tepelné čerpadlo nedokáže plnit 
požadavky na vytápění. 

Řízení výkonu přídavného zdroj tepla (EM0)

Zvýšení výkonu přídavného zdroje tepla EM0 se provádí podle 
vypočteného rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty T0 - 3K. 
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Je-li po potřebnou dobu naměřena nastavená teplota, EM0 začne 
regulovat teplotu T0 na nastavené hodnotě. K odpojení přídavného zdroje 
tepla dojde tehdy, pokud je řídící signál 0 a vypočtený rozdíl mezi aktuální 
teplotou T0 a nastavenou teplotou dosáhne přednastavenou hodnotu. 

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

Přehled

Pro objekt, který potřebuje velké množství TV dodávané ze stanice pro 
přípravu teplé vody (FWS).

Funkce

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS) je ohřívána z akumulačního 
zásobníku, který je ohříván tepelným čerpadlem nebo kotlem.
Vratná voda ze stanice pro přípravu teplé vody (FWS) jde v závislosti na 
teplotě zpátečky buď do zásobníku Z2.CW1 nebo do předehřívacího 
zásobníku Z1.CW1.

Zásobník s průtokovým ohřevem TV CW1 (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestné přepínací 
ventily VW1 a VW2 se přepnou do polohy ohřevu TV.

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS) udržuje teplotu TV (TW4) na 
konstantní hodnotě odběrem tepla ze zásobníku (CW1) pomocí oběhového 
čerpadla (PW1). Aby nedošlo ke změně teploty TV (TW4) při náhlé změně 
průtoku TV, může snímač průtoku GW1 ovlivnit rychlost oběhového 
čerpadla PW1. Pokud je v provozu pouze vytápění v cirkulaci a teplota 
zpátečky ze stanice pro přípravu teplé vody (FWS) dosahuje vysoké 
hodnoty, trojcestný přepínací ventil VW3 přepne průtok zpět do zásobníku 
CW1. Zvýší-li se průtok TV, teplota zpátečky klesne a trojcestný ventil VW3 
se přepne na předehřev vyrovnávací nádrže CC1.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity stanice pro přípravu teplé vody (FWS) 
a zásobníku s průtokovým ohřevem TV (CW1) je důležité, aby cirkulační 
průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo k překročení maximálního průtoku 
zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou TW4 a TW6/GW41 by měl být 
přibližně 5K.

Dimenzování TV, 2 x tepelné čerpadlo 54 kW

Dimenzování TV, 2 x tepelné čerpadlo 64 kW

Dimenzování TV, 2 x tepelné čerpadlo 72 kW

Dimenzování TV, 2 x tepelné čerpadlo 80 kW

FWS 

1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

FWS 

2001)

1 x Z1.CW1 750 l a 1 x Z2.CW1 750 l2)

2) Počet zásobníků

503)

3) Maximální počet kompresorů v režimu přípravy TV je stejný jako 
počet akumulačních zásobníků TV

-

2x Z1.CW1 750 l a 1x Z2.CW1 750 l2) 803) 803)

2x Z1.CW1 750 l a 2x Z2.CW1 750 l2) 100 105

3x Z1.CW1 750 l a 2x Z2.CW1 750 l2) 100 115

3x Z1.CW1 750 l a 3x Z2.CW1 750 l2) 100 120

4x Z1.CW1 750 l a 3x Z2.CW1 750 l2) 100 130

4x Z1.CW1 750 l a 4x Z2.CW1 750 l2) 100 145

Tab. 61 počet bytů

FWS 

1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

FWS 

2001)

1 x Z1.CW1 750 l a 1 x Z2.CW1 750 l2)

2) Počet zásobníků

503)

3) Maximální počet kompresorů v režimu přípravy TV je stejný jako 
počet akumulačních zásobníků TV

-

2x Z1.CW1 750 l a 1x Z2.CW1 750 l2) 853) -

2x Z1.CW1 750 l a 2x Z2.CW1 750 l2) 100 120

3x Z1.CW1 750 l a 2x Z2.CW1 750 l2) 100 130

3x Z1.CW1 750 l a 3x Z2.CW1 750 l2) 100 140

4x Z1.CW1 750 l a 3x Z2.CW1 750 l2) 100 150

4x Z1.CW1 750 l a 4x Z2.CW1 750 l2) 100 165

Tab. 62 počet bytů

FWS 

1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

FWS 

2001)

1 x Z1.CW1 750 l a 1 x Z2.CW1 750 l2)

2) Počet zásobníků

603)

3) Maximální počet kompresorů v režimu přípravy TV je stejný jako 
počet akumulačních zásobníků TV

-

2x Z1.CW1 750 l a 1x Z2.CW1 750 l2) 953) 953)

2x Z1.CW1 750 l a 2x Z2.CW1 750 l2) 100 135

3x Z1.CW1 750 l a 2x Z2.CW1 750 l2) 100 145

3x Z1.CW1 750 l a 3x Z2.CW1 750 l2) 100 160

4x Z1.CW1 750 l a 3x Z2.CW1 750 l2) 100 170

4x Z1.CW1 750 l a 4x Z2.CW1 750 l2) 100 185

Tab. 63 počet bytů

FWS 

1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

FWS 

2001)

1 x Z1.CW1 750 l a 1 x Z2.CW1 750 l2)

2) Počet zásobníků

653)

3) Maximální počet kompresorů v režimu přípravy TV je stejný jako 
počet akumulačních zásobníků TV

-

2x Z1.CW1 750 l a 1x Z2.CW1 750 l2) 1003) 1053)

2x Z1.CW1 750 l a 2x Z2.CW1 750 l2) 100 150

3x Z1.CW1 750 l a 2x Z2.CW1 750 l2) 100 160

3x Z1.CW1 750 l a 3x Z2.CW1 750 l2) 100 175

4x Z1.CW1 750 l a 3x Z2.CW1 750 l2) 100 190

4x Z1.CW1 750 l a 4x Z2.CW1 750 l2) 100 200

Tab. 64 počet bytů
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Tento systém lze připojit k nízkoprůtokovým i vysokoprůtokovým 
systémům. Optimální funkce je však dosažena, pokud je jmenovitý průtok 
otopného systému stejný, jako průtok tepelným čerpadlem. U tepelného 
čerpadla v kontinuálním provozu je rozdíl teplot TC3 – TC0 stejný, jako 
rozdíl teplot T0 – GC11. Průtok může být upraven především nastavením 
dispozičního tlaku oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný 
průtok však může způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného 
systému. To znamená, že je potřeba nastavit regulační ventily otopného 
systému (ventily otopných těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidla T0, TC1 a C2.T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Směšovaný okruh

Přehled

Dva otopné okruhy, z nichž jeden okruh potřebuje vyšší teplotu (např. 
otopná tělesa) než druhý (např. podlahové vytápění).

Funkce

(Volitelný) otopný okruh s nižší potřebou tepla je řízen prostřednictvím 
příslušenství (Multi-regulátor) s připojeným externím čidlem, směšovacím 
ventilem a oběhovým čerpadlem.

Směšovaný otopný okruh C2

U okruhu C2 je nutné použít Multi-regulátor, teplotní čidlo C2.T0 a oběhové 
čerpadlo C2.PC1. Výchozí hodnota průtoku se vypočítá podle venkovní 
teploty TL1 a podle topné křivky okruhu C2. Podle teploty C2.T0 jsou 
prováděny vhodné úpravy na řízení uzavíracího ventilu C2.VC1 
a vyrovnávací nádrže CC1 při náhlé změně teploty. Oběhové čerpadlo 
C2.PC1 lze nastavit, aby bylo aktivní pouze v zimním režimu nebo trvale.

Tepelné čerpadlo 54 – 80 kW

Přehled

V zimním režimu se odpovídající kompresor tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Stoupne-li teplota T0 nad nastavenou teplotu hystereze 
kompresoru, kompresor se zastaví. Po zastavení je kompresor blokován po 
dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý kompresor. 
To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který 
byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první a kompresor, který pracuje 
nejdéle, se zastaví jako první.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. Mimo normální teploty 
primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby bylo dosaženo 
optimálního provozu.

Čerpadlo okruhu solanky PB3

Čerpadlo solanky nemusí být podle směrnice ErP nízkoenergetické, ale 
pokud je v tomto vysoce účinném tepelném čerpadle s dvojitým 
kompresorem použito čerpadlo s velkým příkonem, výrazně se sníží výkon 
systému. Za účelem dosažení nejvyššího výkonu a úplného provozního 
rozsahu se musí použít nízkoenergetické čerpadlo PB3 s regulací otáček, 
které je řízeno regulátorem tepelného čerpadla napětím 0-10V.

Čerpadlo otopného okruhu PC0

K dosažení nejlepšího výkonu a plného pracovního rozsahu musí všechna 
čerpadla otopného systému splňovat požadavky směrnice ErP na nízkou 
spotřebu. Oběhové čerpadlo PC0 musí být řízeno regulátorem tepelného 
čerpadla napětím 0-10V.

Čištění filtru solanky SB31

K vyčištění průtokového filtru (SB31) je zapotřebí vypustit potrubí, které je 
na stejné úrovni. Postupujte podle pokynů v návodu k instalaci tepelného 
čerpadla.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil FB31. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a pojistný 
ventil FB31 musí být nainstalován přímo na potrubí.
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Směšovaný přídavný zdroj tepla

Přehled

Směšovaný přídavný zdroj tepla (olejový nebo plynový kotel) lze spouštět 
a zastavit přímým signálem z tepelného čerpadla. Slouží jako zdroj tepla 
pro otopný systém a TV.

Funkce

Přídavný zdroj tepla EM0 pomáhá, pokud tepelné čerpadlo nedokáže plnit 
požadavky na vytápění nebo pokud je provoz tímto přídavným zdrojem 
tepla levnější než provoz tepelným čerpadlem.

Řízení přídavného zdroje tepla EM0

Zvýšení výkonu směšovaného přídavného zdroje tepla EM0 se provádí 
podle vypočteného rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty T0 
- 3K. Je-li po potřebnou dobu naměřena nastavená teplota, systém 
dostane povolení ke spuštění a zahájí se cirkulace v zásobníku. Je-li 
teplotním čidlem TC1 detekováno dosažení pracovní teploty, zahájí se 
řízení směšovacího ventilu VM0, který udržuje teplotu T0 na nastavené 
hodnotě. K odpojování dochází, pokud je směšovací ventil uzavřen 
a vypočtený rozdíl mezi aktuální teplotou T0 nastavenou teplotou dosáhne 
přednastavenou hodnotu. 

Řízení oběhového (kotlového) čerpadla PM1 a PM2

Oběhové kotlové čerpadlo (nebo čerpadla) je spuštěno ve stejný okamžik 
jako spouštěcí signál kotle EM0 a je v provozu ještě 2 minuty po ukončení 
spouštěcího signálu do EM0.

Zásobník s průtokovým ohřevem TV CW1 (příprava TV)

Zásobník CW1 může být ohříván plynovým nebo olejovým kotlem 
prostřednictvím tepelného ventilu VM1, který začne otevírat průtok ve 
směru k CW1 při teplotě 60 °C.

Úprava přídavného zdroje tepla (EM0)

Vnitřní regulace teploty přídavného zdroje tepla by měla být nastavena 
přibližně o 10 K nad nejvyšší teplotu otopného systému (nejvyšší vstupní 
teplotou na topné křivce). Spouštěcí signál je od tepelného čerpadla 
připojen tak, že bez něj nemůže být přídavný zdroj tepla spuštěn, ale bez 
bezpečnostní funkce vyžadující manuální oznámení restartu. Hlídací 
zařízení kotle nesmí být připojeno k tepelnému čerpadlu. Teplotní čidlo 
(TC1) pošle signál do hlídacího zařízení v případě, že přídavný zdroj tepla 
nemá včas dostatečnou teplotu.

Kondenzační kotel s nízkou teplotou zpátečky

V případě, že je použit kondenzační kotel s druhou zpátečkou, musí být 
instalováno oběhové čerpadlo PM2 spolu s ventily VM75, VM76 a DM71. 
Jejich prostřednictvím se bude plnit zásobník s nízkou teplotou zpátečky 
pro kondenzující část zásobníku. Ventil VM76 musí být nastaven podle 
požadavku kotle na minimální průtok zpátečky (obvykle 10 % jmenovitého 
celkového průtoku).



51 Tepelné čerpadlo WPS 54-80 HT, olejový nebo plynový kotel, TV z jednoho zásobníku

 (2016/10) – Projekční podklady WPS HT 22-80 kW134

51 Tepelné čerpadlo WPS 54-80 HT, olejový nebo plynový kotel, TV z jednoho zásobníku

Obr. 55

6720818200-44.2I



51 Tepelné čerpadlo WPS 54-80 HT, olejový nebo plynový kotel, TV z jednoho zásobníku

 (2016/10) – Projekční podklady WPS HT 22-80 kW 135

Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Tento systém lze připojit k nízkoprůtokovým i vysokoprůtokovým 
systémům. Optimální funkce je však dosažena, pokud je jmenovitý průtok 
otopného systému stejný, jako průtok tepelným čerpadlem. U tepelného 
čerpadla v kontinuálním provozu je rozdíl teplot TC3 – TC0 stejný, jako 
rozdíl teplot T0 – GC11. Průtok může být upraven především nastavením 
dispozičního tlaku oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný 
průtok však může způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného 
systému. To znamená, že je potřeba nastavit regulační ventily otopného 
systému (ventily otopných těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidla T0, TC1 a C2.T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Směšovaný okruh

Přehled

Dva otopné okruhy, z nichž jeden okruh potřebuje vyšší teplotu (např. 
otopná tělesa) než druhý (např. podlahové vytápění).

Funkce

(Volitelný) otopný okruh s nižší potřebou tepla je řízen prostřednictvím 
příslušenství (Multi-regulátor) s připojeným externím čidlem, směšovacím 
ventilem a oběhovým čerpadlem.

Směšovaný otopný okruh C2

U okruhu C2 je nutné použít Multi-regulátor, teplotní čidlo C2.T0 a oběhové 
čerpadlo C2.PC1. Výchozí hodnota průtoku se vypočítá podle venkovní 
teploty TL1 a podle topné křivky okruhu C2. Podle teploty C2.T0 jsou 
prováděny vhodné úpravy na řízení uzavíracího ventilu C2.VC1 
a vyrovnávací nádrže CC1 při náhlé změně teploty. Oběhové čerpadlo 
C2.PC1 lze nastavit, aby bylo aktivní pouze v zimním režimu nebo trvale.

Tepelné čerpadlo 54 – 80 kW

Přehled

V zimním režimu se odpovídající kompresor tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Stoupne-li teplota T0 nad nastavenou teplotu hystereze 
kompresoru, kompresor se zastaví. Po zastavení je kompresor blokován po 
dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý kompresor. 
To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který 
byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první a kompresor, který pracuje 
nejdéle, se zastaví jako první.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. Mimo normální teploty 
primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby bylo dosaženo 
optimálního provozu.

Čerpadlo okruhu solanky PB3

Čerpadlo solanky nemusí být podle směrnice ErP nízkoenergetické, ale 
pokud je v tomto vysoce účinném tepelném čerpadle s dvojitým 
kompresorem použito čerpadlo s velkým příkonem, výrazně se sníží výkon 
systému. Za účelem dosažení nejvyššího výkonu a úplného provozního 
rozsahu se musí použít nízkoenergetické čerpadlo PB3 s regulací otáček, 
které je řízeno regulátorem tepelného čerpadla napětím 0-10V.

Čerpadlo otopného okruhu PC0

K dosažení nejlepšího výkonu a plného pracovního rozsahu musí všechna 
čerpadla otopného systému splňovat požadavky směrnice ErP na nízkou 
spotřebu. Oběhové čerpadlo PC0 musí být řízeno regulátorem tepelného 
čerpadla napětím 0-10V.

Čištění filtru solanky SB31

K vyčištění průtokového filtru (SB31) je zapotřebí vypustit potrubí, které je 
na stejné úrovni. Postupujte podle pokynů v návodu k instalaci tepelného 
čerpadla.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil FB31. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a pojistný 
ventil FB31 musí být nainstalován přímo na potrubí.
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Směšovaný přídavný zdroj tepla

Přehled

Směšovaný přídavný zdroj tepla (olejový nebo plynový kotel) lze spouštět 
a zastavit přímým signálem z tepelného čerpadla. Slouží jako zdroj tepla 
pro otopný systém a TV.

Funkce

Přídavný zdroj tepla EM0 pomáhá, pokud tepelné čerpadlo nedokáže plnit 
požadavky na vytápění nebo pokud je provoz tímto přídavným zdrojem 
tepla levnější než provoz tepelným čerpadlem.

Řízení přídavného zdroje tepla EM0

Zvýšení výkonu směšovaného přídavného zdroje tepla EM0 se provádí 
podle vypočteného rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty T0 
- 3K. Je-li po potřebnou dobu naměřena nastavená teplota, systém 
dostane povolení ke spuštění a zahájí se cirkulace v zásobníku. Je-li 
teplotním čidlem TC1 detekováno dosažení pracovní teploty, zahájí se 
řízení směšovacího ventilu VM0, který udržuje teplotu T0 na nastavené 
hodnotě. K odpojování dochází, pokud je směšovací ventil uzavřen 
a vypočtený rozdíl mezi aktuální teplotou T0 nastavenou teplotou dosáhne 
přednastavenou hodnotu. 

Řízení oběhového (kotlového) čerpadla PM1 a PM2

Oběhové kotlové čerpadlo (nebo čerpadla) je spuštěno ve stejný okamžik 
jako spouštěcí signál kotle EM0 a je v provozu ještě 2 minuty po ukončení 
spouštěcího signálu do EM0.

Zásobník s průtokovým ohřevem TV CW1 (příprava TV)

Zásobník CW1 může být ohříván plynovým nebo olejovým kotlem 
prostřednictvím tepelného ventilu VM1, který začne otevírat průtok ve 
směru k CW1 při teplotě 60 °C.

Úprava přídavného zdroje tepla (EM0)

Vnitřní regulace teploty přídavného zdroje tepla by měla být nastavena 
přibližně o 10 K nad nejvyšší teplotu otopného systému (nejvyšší vstupní 
teplotou na topné křivce). Spouštěcí signál je od tepelného čerpadla 
připojen tak, že bez něj nemůže být přídavný zdroj tepla spuštěn, ale bez 
bezpečnostní funkce vyžadující manuální oznámení restartu. Hlídací 
zařízení kotle nesmí být připojeno k tepelnému čerpadlu. Teplotní čidlo 
(TC1) pošle signál do hlídacího zařízení v případě, že přídavný zdroj tepla 
nemá včas dostatečnou teplotu.

Kondenzační kotel s nízkou teplotou zpátečky

V případě, že je použit kondenzační kotel s druhou zpátečkou, musí být 
instalováno oběhové čerpadlo PM2 spolu s ventily VM75, VM76 a DM71. 
Jejich prostřednictvím se bude plnit zásobník s nízkou teplotou zpátečky 
pro kondenzující část zásobníku. Ventil VM76 musí být nastaven podle 
požadavku kotle na minimální průtok zpátečky (obvykle 10 % jmenovitého 
celkového průtoku).

Zásobník s průtokovým ohřevem TV

Přehled

Objekt požaduje malé až středně velké množství TV dodávané ze 
zásobníku(ů) TV.

Funkce

Zásobník s průtokovým ohřevem TV je natápěn tepelným čerpadlem, 
třístupňovým elektrickým dotopem nebo integrovanou elektrickou topnou 
vložkou (záložní zdroj).

Zásobník s průtokovým ohřevem TV (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestný přepínací 
ventil VW1 se přepne do polohy ohřevu TV. Zásobník s průtokovým 
ohřevem TV je normálně nabíjen tepelným čerpadlem pomocí obou 
kompresorů až do konce nabíjecího cyklu, kdy je zastaven kompresor 

s větším počtem provozních hodin. Pokud je v porovnání k výkonu 
tepelného čerpadla zásobník TV malý, je možné omezit nabíjení zásobníku 
TV pouze na jeden kompresor. Oběhové čerpadlo PC0 je řízeno v průběhu 
celého nabíjecího cyklu tak, aby byly zajištěny vysoké teploty při startu 
nabíjení a vysoký průtok na konci nabíjecího cyklu, což umožní kompletní 
nabití celého zásobníku.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity zásobníku s průtokovým ohřevem TV 
(CW1) je důležité, aby cirkulační průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo 
k překročení maximálního průtoku zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou 
GW41 a GW42 by měl být přibližně 5K.

Termostatický směšovací ventil MW41

Na tento ventil nejsou žádné funkční ani právní požadavky. Nutné 
z bezpečnostních důvodů, aby nedošlo k popálení na koncovém 
zařizovacím předmětu.

Dimenzování TV

1x F5001)

1) Zásobník TV 500 litrů

1x F7502)

2) Zásobník TV 750 litrů

1x WPS 54 HT 123)

3) Je možné použít pouze jeden kompresor v tepelném čerpadle

143)

1x WPS 64 HT - 183)

1x WPS 72 HT - 203)

1x WPS 80 HT - 223)

Tab. 65 počet bytů
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Tento systém lze připojit k nízkoprůtokovým i vysokoprůtokovým 
systémům. Optimální funkce je však dosažena, pokud je jmenovitý průtok 
otopného systému stejný, jako průtok tepelným čerpadlem. U tepelného 
čerpadla v kontinuálním provozu je rozdíl teplot TC3 – TC0 stejný, jako 
rozdíl teplot T0 – GC11. Průtok může být upraven především nastavením 
dispozičního tlaku oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný 
průtok však může způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného 
systému. To znamená, že je potřeba nastavit regulační ventily otopného 
systému (ventily otopných těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidla T0, TC1 a C2.T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Směšovaný okruh

Přehled

Dva otopné okruhy, z nichž jeden okruh potřebuje vyšší teplotu (např. 
otopná tělesa) než druhý (např. podlahové vytápění).

Funkce

(Volitelný) otopný okruh s nižší potřebou tepla je řízen prostřednictvím 
příslušenství (Multi-regulátor) s připojeným externím čidlem, směšovacím 
ventilem a oběhovým čerpadlem.

Směšovaný otopný okruh C2

U okruhu C2 je nutné použít Multi-regulátor, teplotní čidlo C2.T0 a oběhové 
čerpadlo C2.PC1. Výchozí hodnota průtoku se vypočítá podle venkovní 
teploty TL1 a podle topné křivky okruhu C2. Podle teploty C2.T0 jsou 
prováděny vhodné úpravy na řízení uzavíracího ventilu C2.VC1 
a vyrovnávací nádrže CC1 při náhlé změně teploty. Oběhové čerpadlo 
C2.PC1 lze nastavit, aby bylo aktivní pouze v zimním režimu nebo trvale.

Tepelné čerpadlo 54 – 80 kW

Přehled

V zimním režimu se odpovídající kompresor tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Stoupne-li teplota T0 nad nastavenou teplotu hystereze 
kompresoru, kompresor se zastaví. Po zastavení je kompresor blokován po 
dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý kompresor. 
To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který 
byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první a kompresor, který pracuje 
nejdéle, se zastaví jako první.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. Mimo normální teploty 
primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby bylo dosaženo 
optimálního provozu.

Čerpadlo okruhu solanky PB3

Čerpadlo solanky nemusí být podle směrnice ErP nízkoenergetické, ale 
pokud je v tomto vysoce účinném tepelném čerpadle s dvojitým 
kompresorem použito čerpadlo s velkým příkonem, výrazně se sníží výkon 
systému. Za účelem dosažení nejvyššího výkonu a úplného provozního 
rozsahu se musí použít nízkoenergetické čerpadlo PB3 s regulací otáček, 
které je řízeno regulátorem tepelného čerpadla napětím 0-10V.

Čerpadlo otopného okruhu PC0

K dosažení nejlepšího výkonu a plného pracovního rozsahu musí všechna 
čerpadla otopného systému splňovat požadavky směrnice ErP na nízkou 
spotřebu. Oběhové čerpadlo PC0 musí být řízeno regulátorem tepelného 
čerpadla napětím 0-10V.

Čištění filtru solanky SB31

K vyčištění průtokového filtru (SB31) je zapotřebí vypustit potrubí, které je 
na stejné úrovni. Postupujte podle pokynů v návodu k instalaci tepelného 
čerpadla.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil FB31. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a pojistný 
ventil FB31 musí být nainstalován přímo na potrubí.
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Směšovaný přídavný zdroj tepla

Přehled

Směšovaný přídavný zdroj tepla (olejový nebo plynový kotel) lze spouštět 
a zastavit přímým signálem z tepelného čerpadla. Slouží jako zdroj tepla 
pro otopný systém a TV.

Funkce

Přídavný zdroj tepla EM0 pomáhá, pokud tepelné čerpadlo nedokáže plnit 
požadavky na vytápění nebo pokud je provoz tímto přídavným zdrojem 
tepla levnější než provoz tepelným čerpadlem.

Řízení přídavného zdroje tepla EM0

Zvýšení výkonu směšovaného přídavného zdroje tepla EM0 se provádí 
podle vypočteného rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty T0 
- 3K. Je-li po potřebnou dobu naměřena nastavená teplota, systém 
dostane povolení ke spuštění a zahájí se cirkulace v zásobníku. Je-li 
teplotním čidlem TC1 detekováno dosažení pracovní teploty, zahájí se 
řízení směšovacího ventilu VM0, který udržuje teplotu T0 na nastavené 
hodnotě. K odpojování dochází, pokud je směšovací ventil uzavřen 
a vypočtený rozdíl mezi aktuální teplotou T0 nastavenou teplotou dosáhne 
přednastavenou hodnotu. 

Řízení oběhového (kotlového) čerpadla PM1 a PM2

Oběhové kotlové čerpadlo (nebo čerpadla) je spuštěno ve stejný okamžik 
jako spouštěcí signál kotle EM0 a je v provozu ještě 2 minuty po ukončení 
spouštěcího signálu do EM0.

Zásobník s průtokovým ohřevem TV CW1 (příprava TV)

Zásobník CW1 může být ohříván plynovým nebo olejovým kotlem 
prostřednictvím tepelného ventilu VM1, který začne otevírat průtok ve 
směru k CW1 při teplotě 60 °C.

Úprava přídavného zdroje tepla (EM0)

Vnitřní regulace teploty přídavného zdroje tepla by měla být nastavena 
přibližně o 10 K nad nejvyšší teplotu otopného systému (nejvyšší vstupní 
teplotou na topné křivce). Spouštěcí signál je od tepelného čerpadla 
připojen tak, že bez něj nemůže být přídavný zdroj tepla spuštěn, ale bez 
bezpečnostní funkce vyžadující manuální oznámení restartu. Hlídací 
zařízení kotle nesmí být připojeno k tepelnému čerpadlu. Teplotní čidlo 
(TC1) pošle signál do hlídacího zařízení v případě, že přídavný zdroj tepla 
nemá včas dostatečnou teplotu.

Kondenzační kotel s nízkou teplotou zpátečky

V případě, že je použit kondenzační kotel s druhou zpátečkou, musí být 
instalováno oběhové čerpadlo PM2 spolu s ventily VM75, VM76 a DM71. 
Jejich prostřednictvím se bude plnit zásobník s nízkou teplotou zpátečky 
pro kondenzující část zásobníku. Ventil VM76 musí být nastaven podle 
požadavku kotle na minimální průtok zpátečky (obvykle 10 % jmenovitého 
celkového průtoku).

Zásobník s průtokovým ohřevem TV

Přehled

Objekt požaduje malé až středně velké množství TV dodávané ze 
zásobníku(ů) TV.

Funkce

Zásobník s průtokovým ohřevem TV je natápěn tepelným čerpadlem, 
třístupňovým elektrickým dotopem nebo integrovanou elektrickou topnou 
vložkou (záložní zdroj).

Zásobník s průtokovým ohřevem TV (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestný přepínací 
ventil VW1 se přepne do polohy ohřevu TV. Zásobník s průtokovým 
ohřevem TV je normálně nabíjen tepelným čerpadlem pomocí obou 
kompresorů až do konce nabíjecího cyklu, kdy je zastaven kompresor 

s větším počtem provozních hodin. Pokud je v porovnání k výkonu 
tepelného čerpadla zásobník TV malý, je možné omezit nabíjení zásobníku 
TV pouze na jeden kompresor. Oběhové čerpadlo PC0 je řízeno v průběhu 
celého nabíjecího cyklu tak, aby byly zajištěny vysoké teploty při startu 
nabíjení a vysoký průtok na konci nabíjecího cyklu, což umožní kompletní 
nabití celého zásobníku.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity zásobníku s průtokovým ohřevem TV 
(CW1) je důležité, aby cirkulační průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo 
k překročení maximálního průtoku zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou 
GW41 a GW42 by měl být přibližně 5K.

Termostatický směšovací ventil MW41

Na tento ventil nejsou žádné funkční ani právní požadavky. Nutné 
z bezpečnostních důvodů, aby nedošlo k popálení na koncovém 
zařizovacím předmětu.

Dimenzování TV

2x F5001)

1) Zásobník TV 500 litrů

2x F7502)

2) Zásobník TV 750 litrů

1x WPS 54 HT 40 45

1x WPS 64 HT 203)

3) Je možné použít pouze jeden kompresor v tepelném čerpadle

55

1x WPS 72 HT 223) 60

1x WPS 80 HT 253) 65

Tab. 66 počet bytů
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventily VL91 a VL92. Pokud je nutné systém napouštět více než 
dvakrát za rok, byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází 
k úniku vody ze systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být 
potřeba vodu doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Tento systém lze připojit k nízkoprůtokovým i vysokoprůtokovým 
systémům. Optimální funkce je však dosažena, pokud je jmenovitý průtok 
otopného systému stejný, jako průtok tepelným čerpadlem. U tepelného 
čerpadla v kontinuálním provozu je rozdíl teplot TC3 – TC0 stejný, jako 
rozdíl teplot T0 – GC11. Průtok může být upraven především nastavením 
dispozičního tlaku oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný 
průtok však může způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného 
systému. To znamená, že je potřeba nastavit regulační ventily otopného 
systému (ventily otopných těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidla T0 a C1.T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Směšovaný okruh

Přehled

Jeden otopný okruh.

Funkce

Otopný okruh je řízen regulací (Multi-regulátor) propojenou s externím 
čidlem a směšovacím ventilem. Výchozí hodnota průtoku se vypočítá podle 
venkovní teploty TL1 a podle topné křivky okruhu C1. Podle teploty C1.T0 
jsou prováděny vhodné úpravy na řízení uzavíracího ventilu C1.VC1 
a vyrovnávací nádrže CC1 při náhlé změně teploty. Oběhové čerpadlo 
C1.PC1 lze nastavit, aby bylo aktivní pouze v zimním režimu nebo trvale.

Tepelné čerpadlo 54 – 80 kW

Přehled

V zimním režimu se odpovídající kompresor tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Stoupne-li teplota T0 nad nastavenou teplotu hystereze 
kompresoru, kompresor se zastaví. Po zastavení je kompresor blokován po 
dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý kompresor. 
To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který 
byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první a kompresor, který pracuje 
nejdéle, se zastaví jako první.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. Mimo normální teploty 
primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby bylo dosaženo 
optimálního provozu.

Čerpadlo okruhu solanky PB3

Čerpadlo solanky nemusí být podle směrnice ErP nízkoenergetické, ale 
pokud je v tomto vysoce účinném tepelném čerpadle s dvojitým 
kompresorem použito čerpadlo s velkým příkonem, výrazně se sníží výkon 
systému. Za účelem dosažení nejvyššího výkonu a úplného provozního 
rozsahu se musí použít nízkoenergetické čerpadlo PB3 s regulací otáček, 
které je řízeno regulátorem tepelného čerpadla napětím 0-10V.

Čerpadlo otopného okruhu PC0

K dosažení nejlepšího výkonu a plného pracovního rozsahu musí všechna 
čerpadla otopného systému splňovat požadavky směrnice ErP na nízkou 
spotřebu. Oběhové čerpadlo PC0 musí být řízeno regulátorem tepelného 
čerpadla napětím 0-10V.

Čištění filtru solanky SB31

K vyčištění průtokového filtru (SB31) je zapotřebí vypustit potrubí, které je 
na stejné úrovni. Postupujte podle pokynů v návodu k instalaci tepelného 
čerpadla.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil FB31. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a pojistný 
ventil FB31 musí být nainstalován přímo na potrubí.
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Směšovaný přídavný zdroj tepla

Přehled

Směšovaný přídavný zdroj tepla (olejový nebo plynový kotel) lze spouštět 
a zastavit přímým signálem z tepelného čerpadla. Slouží jako zdroj tepla 
pro otopný systém a TV.

Funkce

Přídavný zdroj tepla EM0 pomáhá, pokud tepelné čerpadlo nedokáže plnit 
požadavky na vytápění nebo pokud je provoz tímto přídavným zdrojem 
tepla levnější než provoz tepelným čerpadlem.

Řízení přídavného zdroje tepla EM0

Zvýšení výkonu směšovaného přídavného zdroje tepla EM0 se provádí 
podle vypočteného rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty T0 
- 3K. Je-li po potřebnou dobu naměřena nastavená teplota, systém 
dostane povolení ke spuštění a zahájí se cirkulace v zásobníku. Je-li 
teplotním čidlem TC1 detekováno dosažení pracovní teploty, zahájí se 
řízení směšovacího ventilu VM0, který udržuje teplotu T0 na nastavené 
hodnotě. K odpojování dochází, pokud je směšovací ventil uzavřen 
a vypočtený rozdíl mezi aktuální teplotou T0 nastavenou teplotou dosáhne 
přednastavenou hodnotu. 

Řízení oběhového (kotlového) čerpadla PM1 a PM2

Oběhové kotlové čerpadlo (nebo čerpadla) je spuštěno ve stejný okamžik 
jako spouštěcí signál kotle EM0 a je v provozu ještě 2 minuty po ukončení 
spouštěcího signálu do EM0.

Zásobník s průtokovým ohřevem TV CW1 (příprava TV)

Zásobník CW1 může být ohříván plynovým nebo olejovým kotlem 
prostřednictvím tepelného ventilu VM1, který začne otevírat průtok ve 
směru k CW1 při teplotě 60 °C.

Úprava přídavného zdroje tepla (EM0)

Vnitřní regulace teploty přídavného zdroje tepla by měla být nastavena 
přibližně o 10 K nad nejvyšší teplotu otopného systému (nejvyšší vstupní 
teplotou na topné křivce). Spouštěcí signál je od tepelného čerpadla 
připojen tak, že bez něj nemůže být přídavný zdroj tepla spuštěn, ale bez 
bezpečnostní funkce vyžadující manuální oznámení restartu. Hlídací 
zařízení kotle nesmí být připojeno k tepelnému čerpadlu. Teplotní čidlo 
(TC1) pošle signál do hlídacího zařízení v případě, že přídavný zdroj tepla 
nemá včas dostatečnou teplotu.

Kondenzační kotel s nízkou teplotou zpátečky

V případě, že je použit kondenzační kotel s druhou zpátečkou, musí být 
instalováno oběhové čerpadlo PM2 spolu s ventily VM75, VM76 a DM71. 
Jejich prostřednictvím se bude plnit zásobník s nízkou teplotou zpátečky 
pro kondenzující část zásobníku. Ventil VM76 musí být nastaven podle 
požadavku kotle na minimální průtok zpátečky (obvykle 10 % jmenovitého 
celkového průtoku).

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

Přehled

Pro objekt, který potřebuje velké množství TV dodávané ze stanice pro 
přípravu teplé vody (FWS).

Funkce

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS) je ohřívána z akumulačního 
zásobníku, který je ohříván tepelným čerpadlem nebo kotlem.
Vratná voda ze stanice pro přípravu teplé vody (FWS) jde v závislosti na 
teplotě zpátečky buď zpět do akumulačního zásobníku nebo do zásobníku 
s topnou vodou. Z tohoto důvodu musí být i v létě akumulační zásobník 
ohříván na teplotu okolo 40 °C. A tedy všechny otopné systémy musí být 
směšované.

Zásobník s průtokovým ohřevem TV CW1 (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 

hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestné přepínací 
ventily VW1 a VW2 se přepnou do polohy ohřevu TV.

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS) udržuje teplotu TV (TW4) na 
konstantní hodnotě odběrem tepla ze zásobníku (CW1) pomocí oběhového 
čerpadla (PW1). Aby nedošlo ke změně teploty TV (TW4) při náhlé změně 
průtoku TV, může snímač průtoku GW1 ovlivnit rychlost oběhového 
čerpadla PW1. Pokud je v provozu pouze vytápění v cirkulaci a teplota 
zpátečky ze stanice pro přípravu teplé vody (FWS) dosahuje vysoké 
hodnoty, trojcestný přepínací ventil VW3 přepne průtok zpět do zásobníku 
CW1. Zvýší-li se průtok TV, teplota zpátečky klesne a trojcestný ventil VW3 
se přepne na předehřev vyrovnávací nádrže CC1.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity stanice pro přípravu teplé vody (FWS) 
a zásobníku s průtokovým ohřevem TV (CW1) je důležité, aby cirkulační 
průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo k překročení maximálního průtoku 
zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou TW4 a TW6/GW41 by měl být 
přibližně 5K.

Dimenzování TV, tepelné čerpadlo 54 kW

Dimenzování TV, tepelné čerpadlo 64 kW

FWS 

1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

FWS 

2001)

1 x Z1.CW1 750 l a 1 x Z2.CW1 750 l2)

2) Počet zásobníků

45 -

2x Z1.CW1 750 l a 1x Z2.CW1 750 l2) 55 -

2x Z1.CW1 750 l a 2x Z2.CW1 750 l2) 60 -

3x Z1.CW1 750 l a 2x Z2.CW1 750 l2) 70 -

3x Z1.CW1 750 l a 3x Z2.CW1 750 l2) 80 -

4x Z1.CW1 750 l a 3x Z2.CW1 750 l2) 85 -

4x Z1.CW1 750 l a 4x Z2.CW1 750 l2) 95 95

Tab. 67 počet bytů

FWS 

1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

FWS 

2001)

1 x Z1.CW1 750 l a 1 x Z2.CW1 750 l2)

2) Počet zásobníků

50 -

2x Z1.CW1 750 l a 1x Z2.CW1 750 l2) 60 -

2x Z1.CW1 750 l a 2x Z2.CW1 750 l2) 70 -

3x Z1.CW1 750 l a 2x Z2.CW1 750 l2) 80 -

3x Z1.CW1 750 l a 3x Z2.CW1 750 l2) 85 -

4x Z1.CW1 750 l a 3x Z2.CW1 750 l2) 95 95

4x Z1.CW1 750 l a 4x Z2.CW1 750 l2) 100 105

Tab. 68 počet bytů
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Dimenzování TV, tepelné čerpadlo 72 kW

Dimenzování TV, tepelné čerpadlo 80 kW

FWS 

1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

FWS 

2001)

1 x Z1.CW1 750 l a 1 x Z2.CW1 750 l2)

2) Počet zásobníků

60 -

2x Z1.CW1 750 l a 1x Z2.CW1 750 l2) 65 -

2x Z1.CW1 750 l a 2x Z2.CW1 750 l2) 75 -

3x Z1.CW1 750 l a 2x Z2.CW1 750 l2) 85 -

3x Z1.CW1 750 l a 3x Z2.CW1 750 l2) 95 95

4x Z1.CW1 750 l a 3x Z2.CW1 750 l2) 100 100

4x Z1.CW1 750 l a 4x Z2.CW1 750 l2) 100 115

Tab. 69 počet bytů

FWS 

1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

FWS 

2001)

1 x Z1.CW1 750 l a 1 x Z2.CW1 750 l2)

2) Počet zásobníků

65 -

2x Z1.CW1 750 l a 1x Z2.CW1 750 l2) 75 -

2x Z1.CW1 750 l a 2x Z2.CW1 750 l2) 80 -

3x Z1.CW1 750 l a 2x Z2.CW1 750 l2) 90 -

3x Z1.CW1 750 l a 3x Z2.CW1 750 l2) 100 100

4x Z1.CW1 750 l a 3x Z2.CW1 750 l2) 100 110

4x Z1.CW1 750 l a 4x Z2.CW1 750 l2) 100 120

Tab. 70 počet bytů
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Režim připojení tohoto systémového řešení umožňuje funkci ve všech 
nízkoprůtokových nebo vysokoprůtokových systémech. Tento způsob 
připojování dvou tepelných čerpadel do otopného systému poskytuje 
optimální průtok v rozsahu od jmenovitého průtoku jednoho tepelného 
čerpadla po celkový jmenovitý průtok obou tepelných čerpadel. U 
tepelných čerpadel v kontinuálním provozu by měl být rozdíl teplot T0 – 
GC11 v rozsahu mezi rozdílem TC3 – TC0 a dvojnásobkem rozdílu TC3-
TC0. Průtok může být upraven především nastavením dispozičního tlaku 
oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný průtok však může 
způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného systému. To znamená, že 
je potřeba nastavit regulační ventily otopného systému (ventily otopných 
těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidla T0 a TC1

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Tepelná čerpadla 54 – 80 kW

Přehled

V zimním režimu se jeden z kompresorů tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Pokud je spuštěn jeden pracovní stupeň každého tepelného 
čerpadla (pokud je v činnosti aspoň jeden kompresor tepelného čerpadla), 
může být spuštěn druhý kompresor každého tepleného čerpadla, klesne-li 
teplota T0 pod nastavenou teplotu hystereze. Po zastavení je kompresor 
blokován po dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý 
kompresor. To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. 
Kompresor, který byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první 
a kompresor, který pracuje nejdéle, se zastaví jako první. Ale jen tehdy, kdy 
je v každém tepelném čerpadle spuštěn pouze jeden kompresor, je možné 
v tepelném čerpadle zastavit oba kompresory.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. Mimo normální teploty 
primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby bylo dosaženo 
optimálního provozu.

Čerpadlo okruhu solanky PB3

Čerpadlo solanky nemusí být podle směrnice ErP nízkoenergetické, ale 
pokud je v tomto vysoce účinném tepelném čerpadle s dvojitým 
kompresorem použito čerpadlo s velkým příkonem, výrazně se sníží výkon 
systému. Za účelem dosažení nejvyššího výkonu a úplného provozního 
rozsahu se musí použít nízkoenergetické čerpadlo PB3 s regulací otáček, 
které je řízeno regulátorem tepelného čerpadla napětím 0-10V.

Čerpadlo otopného okruhu PC0

K dosažení nejlepšího výkonu a plného pracovního rozsahu musí všechna 
čerpadla otopného systému splňovat požadavky směrnice ErP na nízkou 
spotřebu. Oběhové čerpadlo PC0 musí být řízeno regulátorem tepelného 
čerpadla napětím 0-10V.

Čištění filtru solanky SB31

K vyčištění průtokového filtru (SB31) je zapotřebí vypustit potrubí, které je 
na stejné úrovni. Postupujte podle pokynů v návodu k instalaci tepelného 
čerpadla.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil FB31. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a pojistný 
ventil FB31 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Směšovaný přídavný zdroj tepla

Přehled

Směšovaný přídavný zdroj tepla (olejový nebo plynový kotel) lze spouštět 
a zastavit přímým signálem z tepelného čerpadla. Slouží jako zdroj tepla 
pro otopný systém a TV.

Funkce

Přídavný zdroj tepla EM0 pomáhá, pokud tepelné čerpadlo nedokáže plnit 
požadavky na vytápění nebo pokud je provoz tímto přídavným zdrojem 
tepla levnější než provoz tepelným čerpadlem.
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Řízení přídavného zdroje tepla EM0

Zvýšení výkonu směšovaného přídavného zdroje tepla EM0 se provádí 
podle vypočteného rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty T0 
- 3K. Je-li po potřebnou dobu naměřena nastavená teplota, systém 
dostane povolení ke spuštění a zahájí se cirkulace v zásobníku. Je-li 
teplotním čidlem TC1 detekováno dosažení pracovní teploty, zahájí se 
řízení směšovacího ventilu VM0, který udržuje teplotu T0 na nastavené 
hodnotě. K odpojování dochází, pokud je směšovací ventil uzavřen 
a vypočtený rozdíl mezi aktuální teplotou T0 nastavenou teplotou dosáhne 
přednastavenou hodnotu. 

Řízení oběhového (kotlového) čerpadla PM1 a PM2

Oběhové kotlové čerpadlo (nebo čerpadla) je spuštěno ve stejný okamžik 
jako spouštěcí signál kotle EM0 a je v provozu ještě 2 minuty po ukončení 
spouštěcího signálu do EM0.

Zásobník s průtokovým ohřevem TV CW1 (příprava TV)

Zásobník CW1 může být ohříván plynovým nebo olejovým kotlem 
prostřednictvím tepelného ventilu VM1, který začne otevírat průtok ve 
směru k CW1 při teplotě 60 °C.

Úprava přídavného zdroje tepla (EM0)

Vnitřní regulace teploty přídavného zdroje tepla by měla být nastavena 
přibližně o 10 K nad nejvyšší teplotu otopného systému (nejvyšší vstupní 
teplotou na topné křivce). Spouštěcí signál je od tepelného čerpadla 
připojen tak, že bez něj nemůže být přídavný zdroj tepla spuštěn, ale bez 
bezpečnostní funkce vyžadující manuální oznámení restartu. Hlídací 
zařízení kotle nesmí být připojeno k tepelnému čerpadlu. Teplotní čidlo 
(TC1) pošle signál do hlídacího zařízení v případě, že přídavný zdroj tepla 
nemá včas dostatečnou teplotu.

Kondenzační kotel s nízkou teplotou zpátečky

V případě, že je použit kondenzační kotel s druhou zpátečkou, musí být 
instalováno oběhové čerpadlo PM2 spolu s ventily VM75, VM76 a DM71. 
Jejich prostřednictvím se bude plnit zásobník s nízkou teplotou zpátečky 
pro kondenzující část zásobníku. Ventil VM76 musí být nastaven podle 
požadavku kotle na minimální průtok zpátečky (obvykle 10 % jmenovitého 
celkového průtoku).
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Režim připojení tohoto systémového řešení umožňuje funkci ve všech 
nízkoprůtokových nebo vysokoprůtokových systémech. Tento způsob 
připojování dvou tepelných čerpadel do otopného systému poskytuje 
optimální průtok v rozsahu od jmenovitého průtoku jednoho tepelného 
čerpadla po celkový jmenovitý průtok obou tepelných čerpadel. U 
tepelných čerpadel v kontinuálním provozu by měl být rozdíl teplot T0 – 
GC11 v rozsahu mezi rozdílem TC3 – TC0 a dvojnásobkem rozdílu TC3-
TC0. Průtok může být upraven především nastavením dispozičního tlaku 
oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný průtok však může 
způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného systému. To znamená, že 
je potřeba nastavit regulační ventily otopného systému (ventily otopných 
těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidla T0 a TC1

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Tepelná čerpadla 54 – 80 kW

Přehled

V zimním režimu se jeden z kompresorů tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Pokud je spuštěn jeden pracovní stupeň každého tepelného 
čerpadla (pokud je v činnosti aspoň jeden kompresor tepelného čerpadla), 
může být spuštěn druhý kompresor každého tepleného čerpadla, klesne-li 
teplota T0 pod nastavenou teplotu hystereze. Po zastavení je kompresor 
blokován po dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý 
kompresor. To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. 
Kompresor, který byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první 
a kompresor, který pracuje nejdéle, se zastaví jako první. Ale jen tehdy, kdy 
je v každém tepelném čerpadle spuštěn pouze jeden kompresor, je možné 
v tepelném čerpadle zastavit oba kompresory.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0. 

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. Mimo normální teploty 
primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby bylo dosaženo 
optimálního provozu.

Čerpadlo okruhu solanky PB3

Čerpadlo solanky nemusí být podle směrnice ErP nízkoenergetické, ale 
pokud je v tomto vysoce účinném tepelném čerpadle s dvojitým 
kompresorem použito čerpadlo s velkým příkonem, výrazně se sníží výkon 
systému. Za účelem dosažení nejvyššího výkonu a úplného provozního 
rozsahu se musí použít nízkoenergetické čerpadlo PB3 s regulací otáček, 
které je řízeno regulátorem tepelného čerpadla napětím 0-10V.

Čerpadlo otopného okruhu PC0

K dosažení nejlepšího výkonu a plného pracovního rozsahu musí všechna 
čerpadla otopného systému splňovat požadavky směrnice ErP na nízkou 
spotřebu. Oběhové čerpadlo PC0 musí být řízeno regulátorem tepelného 
čerpadla napětím 0-10V.

Čištění filtrů solanky Z1.SB31 a Z2.SB31

K vyčištění průtokového filtru (SB31) je zapotřebí vypustit potrubí, které je 
na stejné úrovni. Postupujte podle pokynů v návodu k instalaci tepelného 
čerpadla.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil FB31. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a pojistný 
ventil FB31 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Směšovaný přídavný zdroj tepla

Přehled

Směšovaný přídavný zdroj tepla (olejový nebo plynový kotel) lze spouštět 
a zastavit přímým signálem z tepelného čerpadla. Slouží jako zdroj tepla 
pro otopný systém a TV.

Funkce

Přídavný zdroj tepla EM0 pomáhá, pokud tepelné čerpadlo nedokáže plnit 
požadavky na vytápění nebo pokud je provoz tímto přídavným zdrojem 
tepla levnější než provoz tepelným čerpadlem.
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Řízení přídavného zdroje tepla EM0

Zvýšení výkonu směšovaného přídavného zdroje tepla EM0 se provádí 
podle vypočteného rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty T0 
- 3K. Je-li po potřebnou dobu naměřena nastavená teplota, systém 
dostane povolení ke spuštění a zahájí se cirkulace v zásobníku. Je-li 
teplotním čidlem TC1 detekováno dosažení pracovní teploty, zahájí se 
řízení směšovacího ventilu VM0, který udržuje teplotu T0 na nastavené 
hodnotě. K odpojování dochází, pokud je směšovací ventil uzavřen 
a vypočtený rozdíl mezi aktuální teplotou T0 nastavenou teplotou dosáhne 
přednastavenou hodnotu. 

Řízení oběhového (kotlového) čerpadla PM1 a PM2

Oběhové kotlové čerpadlo (nebo čerpadla) je spuštěno ve stejný okamžik 
jako spouštěcí signál kotle EM0 a je v provozu ještě 2 minuty po ukončení 
spouštěcího signálu do EM0.

Zásobník s průtokovým ohřevem TV CW1 (příprava TV)

Zásobník CW1 může být ohříván plynovým nebo olejovým kotlem 
prostřednictvím tepelného ventilu VM1, který začne otevírat průtok ve 
směru k CW1 při teplotě 60 °C.

Úprava přídavného zdroje tepla (EM0)

Vnitřní regulace teploty přídavného zdroje tepla by měla být nastavena 
přibližně o 10 K nad nejvyšší teplotu otopného systému (nejvyšší vstupní 
teplotou na topné křivce). Spouštěcí signál je od tepelného čerpadla 
připojen tak, že bez něj nemůže být přídavný zdroj tepla spuštěn, ale bez 
bezpečnostní funkce vyžadující manuální oznámení restartu. Hlídací 
zařízení kotle nesmí být připojeno k tepelnému čerpadlu. Teplotní čidlo 
(TC1) pošle signál do hlídacího zařízení v případě, že přídavný zdroj tepla 
nemá včas dostatečnou teplotu.

Kondenzační kotel s nízkou teplotou zpátečky

V případě, že je použit kondenzační kotel s druhou zpátečkou, musí být 
instalováno oběhové čerpadlo PM2 spolu s ventily VM75, VM76 a DM71. 
Jejich prostřednictvím se bude plnit zásobník s nízkou teplotou zpátečky 
pro kondenzující část zásobníku. Ventil VM76 musí být nastaven podle 
požadavku kotle na minimální průtok zpátečky (obvykle 10 % jmenovitého 
celkového průtoku).

Zásobník s průtokovým ohřevem TV

Přehled

Objekt požaduje malé až středně velké množství TV dodávané ze 
zásobníku(ů) TV.

Funkce

Zásobník s průtokovým ohřevem TV je natápěn tepelným čerpadlem, 
třístupňovým elektrickým dotopem nebo integrovanou elektrickou topnou 
vložkou (záložní zdroj).

Zásobník s průtokovým ohřevem TV (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestný přepínací 
ventil VW1 se přepne do polohy ohřevu TV. Zásobník s průtokovým 
ohřevem TV je normálně nabíjen tepelným čerpadlem pomocí obou 
kompresorů až do konce nabíjecího cyklu, kdy je zastaven kompresor 
s větším počtem provozních hodin. Pokud je v porovnání k výkonu 
tepelného čerpadla zásobník TV malý, je možné omezit nabíjení zásobníku 
TV pouze na jeden kompresor. Oběhové čerpadlo PC0 je řízeno v průběhu 
celého nabíjecího cyklu tak, aby byly zajištěny vysoké teploty při startu 
nabíjení a vysoký průtok na konci nabíjecího cyklu, což umožní kompletní 
nabití celého zásobníku.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity zásobníku s průtokovým ohřevem TV 
(CW1) je důležité, aby cirkulační průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo 

k překročení maximálního průtoku zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou 
GW41 a GW42 by měl být přibližně 5K.

Termostatický směšovací ventil MW41

Na tento ventil nejsou žádné funkční ani právní požadavky. Nutné 
z bezpečnostních důvodů, aby nedošlo k popálení na koncovém 
zařizovacím předmětu.

Dimenzování TV

1x F5001)

1) Zásobník TV 500 litrů

1x F7502)

2) Zásobník TV 750 litrů

1x WPS 54 HT 123)

3) Je možné použít pouze jeden kompresor v tepelném čerpadle

143)

1x WPS 64 HT - 183)

1x WPS 72 HT - 203)

1x WPS 80 HT - 223)

Tab. 71 počet bytů
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Režim připojení tohoto systémového řešení umožňuje funkci ve všech 
nízkoprůtokových nebo vysokoprůtokových systémech. Tento způsob 
připojování dvou tepelných čerpadel do otopného systému poskytuje 
optimální průtok v rozsahu od jmenovitého průtoku jednoho tepelného 
čerpadla po celkový jmenovitý průtok obou tepelných čerpadel. U 
tepelných čerpadel v kontinuálním provozu by měl být rozdíl teplot T0 – 
GC11 v rozsahu mezi rozdílem TC3 – TC0 a dvojnásobkem rozdílu TC3-
TC0. Průtok může být upraven především nastavením dispozičního tlaku 
oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný průtok však může 
způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného systému. To znamená, že 
je potřeba nastavit regulační ventily otopného systému (ventily otopných 
těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidla T0 a TC1

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Tepelná čerpadla 54 – 80 kW

Přehled

V zimním režimu se jeden z kompresorů tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Pokud je spuštěn jeden pracovní stupeň každého tepelného 
čerpadla (pokud je v činnosti aspoň jeden kompresor tepelného čerpadla), 
může být spuštěn druhý kompresor každého tepleného čerpadla, klesne-li 
teplota T0 pod nastavenou teplotu hystereze. Po zastavení je kompresor 
blokován po dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý 
kompresor. To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. 
Kompresor, který byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první 
a kompresor, který pracuje nejdéle, se zastaví jako první. Ale jen tehdy, kdy 
je v každém tepelném čerpadle spuštěn pouze jeden kompresor, je možné 
v tepelném čerpadle zastavit oba kompresory.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. Mimo normální teploty 
primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby bylo dosaženo 
optimálního provozu.

Čerpadlo okruhu solanky PB3

Čerpadlo solanky nemusí být podle směrnice ErP nízkoenergetické, ale 
pokud je v tomto vysoce účinném tepelném čerpadle s dvojitým 
kompresorem použito čerpadlo s velkým příkonem, výrazně se sníží výkon 
systému. Za účelem dosažení nejvyššího výkonu a úplného provozního 
rozsahu se musí použít nízkoenergetické čerpadlo PB3 s regulací otáček, 
které je řízeno regulátorem tepelného čerpadla napětím 0-10V.

Čerpadlo otopného okruhu PC0

K dosažení nejlepšího výkonu a plného pracovního rozsahu musí všechna 
čerpadla otopného systému splňovat požadavky směrnice ErP na nízkou 
spotřebu. Oběhové čerpadlo PC0 musí být řízeno regulátorem tepelného 
čerpadla napětím 0-10V.

Čištění filtrů solanky Z1.SB31 a Z2.SB31

K vyčištění průtokového filtru (SB31) je zapotřebí vypustit potrubí, které je 
na stejné úrovni. Postupujte podle pokynů v návodu k instalaci tepelného 
čerpadla.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil FB31. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a pojistný 
ventil FB31 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Směšovaný přídavný zdroj tepla

Přehled

Směšovaný přídavný zdroj tepla (olejový nebo plynový kotel) lze spouštět 
a zastavit přímým signálem z tepelného čerpadla. Slouží jako zdroj tepla 
pro otopný systém a TV.

Funkce

Přídavný zdroj tepla EM0 pomáhá, pokud tepelné čerpadlo nedokáže plnit 
požadavky na vytápění nebo pokud je provoz tímto přídavným zdrojem 
tepla levnější než provoz tepelným čerpadlem.
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Řízení přídavného zdroje tepla EM0

Zvýšení výkonu směšovaného přídavného zdroje tepla EM0 se provádí 
podle vypočteného rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty T0 
- 3K. Je-li po potřebnou dobu naměřena nastavená teplota, systém 
dostane povolení ke spuštění a zahájí se cirkulace v zásobníku. Je-li 
teplotním čidlem TC1 detekováno dosažení pracovní teploty, zahájí se 
řízení směšovacího ventilu VM0, který udržuje teplotu T0 na nastavené 
hodnotě. K odpojování dochází, pokud je směšovací ventil uzavřen 
a vypočtený rozdíl mezi aktuální teplotou T0 nastavenou teplotou dosáhne 
přednastavenou hodnotu. 

Řízení oběhového (kotlového) čerpadla PM1 a PM2

Oběhové kotlové čerpadlo (nebo čerpadla) je spuštěno ve stejný okamžik 
jako spouštěcí signál kotle EM0 a je v provozu ještě 2 minuty po ukončení 
spouštěcího signálu do EM0.

Zásobník s průtokovým ohřevem TV CW1 (příprava TV)

Zásobník CW1 může být ohříván plynovým nebo olejovým kotlem 
prostřednictvím tepelného ventilu VM1, který začne otevírat průtok ve 
směru k CW1 při teplotě 60 °C.

Úprava přídavného zdroje tepla (EM0)

Vnitřní regulace teploty přídavného zdroje tepla by měla být nastavena 
přibližně o 10 K nad nejvyšší teplotu otopného systému (nejvyšší vstupní 
teplotou na topné křivce). Spouštěcí signál je od tepelného čerpadla 
připojen tak, že bez něj nemůže být přídavný zdroj tepla spuštěn, ale bez 
bezpečnostní funkce vyžadující manuální oznámení restartu. Hlídací 
zařízení kotle nesmí být připojeno k tepelnému čerpadlu. Teplotní čidlo 
(TC1) pošle signál do hlídacího zařízení v případě, že přídavný zdroj tepla 
nemá včas dostatečnou teplotu.

Kondenzační kotel s nízkou teplotou zpátečky

V případě, že je použit kondenzační kotel s druhou zpátečkou, musí být 
instalováno oběhové čerpadlo PM2 spolu s ventily VM75, VM76 a DM71. 
Jejich prostřednictvím se bude plnit zásobník s nízkou teplotou zpátečky 
pro kondenzující část zásobníku. Ventil VM76 musí být nastaven podle 
požadavku kotle na minimální průtok zpátečky (obvykle 10 % jmenovitého 
celkového průtoku).

Zásobník s průtokovým ohřevem TV

Přehled

Objekt požaduje malé až středně velké množství TV dodávané ze 
zásobníku(ů) TV.

Funkce

Zásobník s průtokovým ohřevem TV je natápěn tepelným čerpadlem, 
třístupňovým elektrickým dotopem nebo integrovanou elektrickou topnou 
vložkou (záložní zdroj).

Zásobník s průtokovým ohřevem TV (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestný přepínací 
ventil VW1 se přepne do polohy ohřevu TV. Zásobník s průtokovým 
ohřevem TV je normálně nabíjen tepelným čerpadlem pomocí obou 
kompresorů až do konce nabíjecího cyklu, kdy je zastaven kompresor 
s větším počtem provozních hodin. Pokud je v porovnání k výkonu 
tepelného čerpadla zásobník TV malý, je možné omezit nabíjení zásobníku 
TV pouze na jeden kompresor. Oběhové čerpadlo PC0 je řízeno v průběhu 
celého nabíjecího cyklu tak, aby byly zajištěny vysoké teploty při startu 
nabíjení a vysoký průtok na konci nabíjecího cyklu, což umožní kompletní 
nabití celého zásobníku.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity zásobníku s průtokovým ohřevem TV 
(CW1) je důležité, aby cirkulační průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo 

k překročení maximálního průtoku zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou 
GW41 a GW42 by měl být přibližně 5K.

Termostatický směšovací ventil MW41

Na tento ventil nejsou žádné funkční ani právní požadavky. Nutné 
z bezpečnostních důvodů, aby nedošlo k popálení na koncovém 
zařizovacím předmětu.

Dimenzování TV

2x F5001)

1) Zásobník TV 500 litrů

2x F7502)

2) Zásobník TV 750 litrů

2x WPS 54 HT 353)

3) Je možné použít pouze jeden kompresor v tepelném čerpadle

453)

2x WPS 64 HT - 503)

2x WPS 72 HT - 603)

2x WPS 80 HT - 653)

Tab. 72 počet bytů
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Režim připojení tohoto systémového řešení umožňuje funkci ve všech 
nízkoprůtokových nebo vysokoprůtokových systémech. Tento způsob 
připojování dvou tepelných čerpadel do otopného systému poskytuje 
optimální průtok v rozsahu od jmenovitého průtoku jednoho tepelného 
čerpadla po celkový jmenovitý průtok obou tepelných čerpadel. U 
tepelných čerpadel v kontinuálním provozu by měl být rozdíl teplot T0 – 
GC11 v rozsahu mezi rozdílem TC3 – TC0 a dvojnásobkem rozdílu TC3-
TC0. Průtok může být upraven především nastavením dispozičního tlaku 
oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný průtok však může 
způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného systému. To znamená, že 
je potřeba nastavit regulační ventily otopného systému (ventily otopných 
těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidla T0 a TC1

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Tepelná čerpadla 54 – 80 kW

Přehled

V zimním režimu se jeden z kompresorů tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Pokud je spuštěn jeden pracovní stupeň každého tepelného 
čerpadla (pokud je v činnosti aspoň jeden kompresor tepelného čerpadla), 
může být spuštěn druhý kompresor každého tepleného čerpadla, klesne-li 
teplota T0 pod nastavenou teplotu hystereze. Po zastavení je kompresor 
blokován po dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý 
kompresor. To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. 
Kompresor, který byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první 
a kompresor, který pracuje nejdéle, se zastaví jako první. Ale jen tehdy, kdy 
je v každém tepelném čerpadle spuštěn pouze jeden kompresor, je možné 
v tepelném čerpadle zastavit oba kompresory.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. Mimo normální teploty 
primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby bylo dosaženo 
optimálního provozu.

Čerpadlo okruhu solanky PB3

Čerpadlo solanky nemusí být podle směrnice ErP nízkoenergetické, ale 
pokud je v tomto vysoce účinném tepelném čerpadle s dvojitým 
kompresorem použito čerpadlo s velkým příkonem, výrazně se sníží výkon 
systému. Za účelem dosažení nejvyššího výkonu a úplného provozního 
rozsahu se musí použít nízkoenergetické čerpadlo PB3 s regulací otáček, 
které je řízeno regulátorem tepelného čerpadla napětím 0-10V.

Čerpadlo otopného okruhu PC0

K dosažení nejlepšího výkonu a plného pracovního rozsahu musí všechna 
čerpadla otopného systému splňovat požadavky směrnice ErP na nízkou 
spotřebu. Oběhové čerpadlo PC0 musí být řízeno regulátorem tepelného 
čerpadla napětím 0-10V.

Čištění filtrů solanky Z1.SB31 a Z2.SB31

K vyčištění průtokového filtru (SB31) je zapotřebí vypustit potrubí, které je 
na stejné úrovni. Postupujte podle pokynů v návodu k instalaci tepelného 
čerpadla.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil FB31. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a pojistný 
ventil FB31 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Směšovaný přídavný zdroj tepla

Přehled

Směšovaný přídavný zdroj tepla (olejový nebo plynový kotel) lze spouštět 
a zastavit přímým signálem z tepelného čerpadla. Slouží jako zdroj tepla 
pro otopný systém a TV.

Funkce

Přídavný zdroj tepla EM0 pomáhá, pokud tepelné čerpadlo nedokáže plnit 
požadavky na vytápění nebo pokud je provoz tímto přídavným zdrojem 
tepla levnější než provoz tepelným čerpadlem.
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Řízení přídavného zdroje tepla EM0

Zvýšení výkonu směšovaného přídavného zdroje tepla EM0 se provádí 
podle vypočteného rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty T0 
- 3K. Je-li po potřebnou dobu naměřena nastavená teplota, systém 
dostane povolení ke spuštění a zahájí se cirkulace v zásobníku. Je-li 
teplotním čidlem TC1 detekováno dosažení pracovní teploty, zahájí se 
řízení směšovacího ventilu VM0, který udržuje teplotu T0 na nastavené 
hodnotě. K odpojování dochází, pokud je směšovací ventil uzavřen 
a vypočtený rozdíl mezi aktuální teplotou T0 nastavenou teplotou dosáhne 
přednastavenou hodnotu. 

Řízení oběhového (kotlového) čerpadla PM1 a PM2

Oběhové kotlové čerpadlo (nebo čerpadla) je spuštěno ve stejný okamžik 
jako spouštěcí signál kotle EM0 a je v provozu ještě 2 minuty po ukončení 
spouštěcího signálu do EM0.

Zásobník s průtokovým ohřevem TV CW1 (příprava TV)

Zásobník CW1 může být ohříván plynovým nebo olejovým kotlem 
prostřednictvím tepelného ventilu VM1, který začne otevírat průtok ve 
směru k CW1 při teplotě 60 °C.

Úprava přídavného zdroje tepla (EM0)

Vnitřní regulace teploty přídavného zdroje tepla by měla být nastavena 
přibližně o 10 K nad nejvyšší teplotu otopného systému (nejvyšší vstupní 
teplotou na topné křivce). Spouštěcí signál je od tepelného čerpadla 
připojen tak, že bez něj nemůže být přídavný zdroj tepla spuštěn, ale bez 
bezpečnostní funkce vyžadující manuální oznámení restartu. Hlídací 
zařízení kotle nesmí být připojeno k tepelnému čerpadlu. Teplotní čidlo 
(TC1) pošle signál do hlídacího zařízení v případě, že přídavný zdroj tepla 
nemá včas dostatečnou teplotu.

Kondenzační kotel s nízkou teplotou zpátečky

V případě, že je použit kondenzační kotel s druhou zpátečkou, musí být 
instalováno oběhové čerpadlo PM2 spolu s ventily VM75, VM76 a DM71. 
Jejich prostřednictvím se bude plnit zásobník s nízkou teplotou zpátečky 
pro kondenzující část zásobníku. Ventil VM76 musí být nastaven podle 
požadavku kotle na minimální průtok zpátečky (obvykle 10 % jmenovitého 
celkového průtoku).

Zásobník s průtokovým ohřevem TV

Přehled

Objekt požaduje malé až středně velké množství TV dodávané ze 
zásobníku(ů) TV.

Funkce

Zásobník s průtokovým ohřevem TV je natápěn tepelným čerpadlem, 
třístupňovým elektrickým dotopem nebo integrovanou elektrickou topnou 
vložkou (záložní zdroj).

Zásobník s průtokovým ohřevem TV (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestný přepínací 
ventil VW1 se přepne do polohy ohřevu TV. Zásobník s průtokovým 
ohřevem TV je normálně nabíjen tepelným čerpadlem pomocí obou 
kompresorů až do konce nabíjecího cyklu, kdy je zastaven kompresor 
s větším počtem provozních hodin. Pokud je v porovnání k výkonu 
tepelného čerpadla zásobník TV malý, je možné omezit nabíjení zásobníku 
TV pouze na jeden kompresor. Oběhové čerpadlo PC0 je řízeno v průběhu 
celého nabíjecího cyklu tak, aby byly zajištěny vysoké teploty při startu 
nabíjení a vysoký průtok na konci nabíjecího cyklu, což umožní kompletní 
nabití celého zásobníku.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity zásobníku s průtokovým ohřevem TV 
(CW1) je důležité, aby cirkulační průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo 

k překročení maximálního průtoku zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou 
GW41 a GW42 by měl být přibližně 5K.

Termostatický směšovací ventil MW41

Na tento ventil nejsou žádné funkční ani právní požadavky. Nutné 
z bezpečnostních důvodů, aby nedošlo k popálení na koncovém 
zařizovacím předmětu.

Dimenzování TV

4x F5001)

1) Zásobník TV 500 litrů

4x F7502)

2) Zásobník TV 750 litrů

2x WPS 54 HT 95 115

2x WPS 64 HT 553)

3) Je možné použít pouze jeden kompresor v každém tepelném 
čerpadle

130

2x WPS 72 HT 603) 140

2x WPS 80 HT 653) 140

Tab. 73 počet bytů
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventily VL91 a VL92. Pokud je nutné systém napouštět více než 
dvakrát za rok, byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází 
k úniku vody ze systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být 
potřeba vodu doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Režim připojení tohoto systémového řešení umožňuje funkci ve všech 
nízkoprůtokových nebo vysokoprůtokových systémech. Tento způsob 
připojování dvou tepelných čerpadel do otopného systému poskytuje 
optimální průtok v rozsahu od jmenovitého průtoku jednoho tepelného 
čerpadla po celkový jmenovitý průtok obou tepelných čerpadel. U 
tepelných čerpadel v kontinuálním provozu by měl být rozdíl teplot T0 – 
GC11 v rozsahu mezi rozdílem TC3 – TC0 a dvojnásobkem rozdílu TC3-
TC0. Průtok může být upraven především nastavením dispozičního tlaku 
oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný průtok však může 
způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného systému. To znamená, že 
je potřeba nastavit regulační ventily otopného systému (ventily otopných 
těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidla T0 a TC1

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Tepelná čerpadla 54 – 80 kW

Přehled

V zimním režimu se jeden z kompresorů tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Pokud je spuštěn jeden pracovní stupeň každého tepelného 
čerpadla (pokud je v činnosti aspoň jeden kompresor tepelného čerpadla), 
může být spuštěn druhý kompresor každého tepleného čerpadla, klesne-li 
teplota T0 pod nastavenou teplotu hystereze. Po zastavení je kompresor 
blokován po dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý 
kompresor. To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. 
Kompresor, který byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první 
a kompresor, který pracuje nejdéle, se zastaví jako první. Ale jen tehdy, kdy 
je v každém tepelném čerpadle spuštěn pouze jeden kompresor, je možné 
v tepelném čerpadle zastavit oba kompresory.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. Mimo normální teploty 
primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby bylo dosaženo 
optimálního provozu.

Čerpadlo okruhu solanky PB3

Čerpadlo solanky nemusí být podle směrnice ErP nízkoenergetické, ale 
pokud je v tomto vysoce účinném tepelném čerpadle s dvojitým 
kompresorem použito čerpadlo s velkým příkonem, výrazně se sníží výkon 
systému. Za účelem dosažení nejvyššího výkonu a úplného provozního 
rozsahu se musí použít nízkoenergetické čerpadlo PB3 s regulací otáček, 
které je řízeno regulátorem tepelného čerpadla napětím 0-10V.

Čerpadlo otopného okruhu PC0

K dosažení nejlepšího výkonu a plného pracovního rozsahu musí všechna 
čerpadla otopného systému splňovat požadavky směrnice ErP na nízkou 
spotřebu. Oběhové čerpadlo PC0 musí být řízeno regulátorem tepelného 
čerpadla napětím 0-10V.

Čištění filtrů solanky Z1.SB31 a Z2.SB31

K vyčištění průtokového filtru (SB31) je zapotřebí vypustit potrubí, které je 
na stejné úrovni. Postupujte podle pokynů v návodu k instalaci tepelného 
čerpadla.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil FB31. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a pojistný 
ventil FB31 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Směšovaný přídavný zdroj tepla

Přehled

Směšovaný přídavný zdroj tepla (olejový nebo plynový kotel) lze spouštět 
a zastavit přímým signálem z tepelného čerpadla. Slouží jako zdroj tepla 
pro otopný systém a TV.

Funkce

Přídavný zdroj tepla EM0 pomáhá, pokud tepelné čerpadlo nedokáže plnit 
požadavky na vytápění nebo pokud je provoz tímto přídavným zdrojem 
tepla levnější než provoz tepelným čerpadlem.
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Řízení přídavného zdroje tepla EM0

Zvýšení výkonu směšovaného přídavného zdroje tepla EM0 se provádí 
podle vypočteného rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty T0 
- 3K. Je-li po potřebnou dobu naměřena nastavená teplota, systém 
dostane povolení ke spuštění a zahájí se cirkulace v zásobníku. Je-li 
teplotním čidlem TC1 detekováno dosažení pracovní teploty, zahájí se 
řízení směšovacího ventilu VM0, který udržuje teplotu T0 na nastavené 
hodnotě. K odpojování dochází, pokud je směšovací ventil uzavřen 
a vypočtený rozdíl mezi aktuální teplotou T0 nastavenou teplotou dosáhne 
přednastavenou hodnotu. 

Řízení oběhového (kotlového) čerpadla PM1 a PM2

Oběhové kotlové čerpadlo (nebo čerpadla) je spuštěno ve stejný okamžik 
jako spouštěcí signál kotle EM0 a je v provozu ještě 2 minuty po ukončení 
spouštěcího signálu do EM0.

Zásobník s průtokovým ohřevem TV CW1 (příprava TV)

Zásobník CW1 může být ohříván plynovým nebo olejovým kotlem 
prostřednictvím tepelného ventilu VM1, který začne otevírat průtok ve 
směru k CW1 při teplotě 60 °C.

Úprava přídavného zdroje tepla (EM0)

Vnitřní regulace teploty přídavného zdroje tepla by měla být nastavena 
přibližně o 10 K nad nejvyšší teplotu otopného systému (nejvyšší vstupní 
teplotou na topné křivce). Spouštěcí signál je od tepelného čerpadla 
připojen tak, že bez něj nemůže být přídavný zdroj tepla spuštěn, ale bez 
bezpečnostní funkce vyžadující manuální oznámení restartu. Hlídací 
zařízení kotle nesmí být připojeno k tepelnému čerpadlu. Teplotní čidlo 
(TC1) pošle signál do hlídacího zařízení v případě, že přídavný zdroj tepla 
nemá včas dostatečnou teplotu.

Kondenzační kotel s nízkou teplotou zpátečky

V případě, že je použit kondenzační kotel s druhou zpátečkou, musí být 
instalováno oběhové čerpadlo PM2 spolu s ventily VM75, VM76 a DM71. 
Jejich prostřednictvím se bude plnit zásobník s nízkou teplotou zpátečky 
pro kondenzující část zásobníku. Ventil VM76 musí být nastaven podle 
požadavku kotle na minimální průtok zpátečky (obvykle 10 % jmenovitého 
celkového průtoku).

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

Přehled

Pro objekt, který potřebuje velké množství TV dodávané ze stanice pro 
přípravu teplé vody (FWS).

Funkce

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS) je ohřívána z akumulačního 
zásobníku, který je ohříván tepelným čerpadlem nebo kotlem.
Vratná voda ze stanice pro přípravu teplé vody (FWS) jde v závislosti na 
teplotě zpátečky buď do zásobníku Z2.CW1 nebo do předehřívacího 
zásobníku Z1.CW1.

Zásobník s průtokovým ohřevem TV CW1 (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestné přepínací 
ventily VW1 a VW2 se přepnou do polohy ohřevu TV.

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS) udržuje teplotu TV (TW4) na 
konstantní hodnotě odběrem tepla ze zásobníku (CW1) pomocí oběhového 
čerpadla (PW1). Aby nedošlo ke změně teploty TV (TW4) při náhlé změně 
průtoku TV, může snímač průtoku GW1 ovlivnit rychlost oběhového 
čerpadla PW1. Pokud je v provozu pouze vytápění v cirkulaci a teplota 
zpátečky ze stanice pro přípravu teplé vody (FWS) dosahuje vysoké 
hodnoty, trojcestný přepínací ventil VW3 přepne průtok zpět do zásobníku 
Z2.CW1. Zvýší-li se průtok TV, teplota zpátečky klesne a trojcestný ventil 
VW3 se přepne na předehřev vyrovnávací nádrže Z1.CW1.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity stanice pro přípravu teplé vody (FWS) 
a zásobníku s průtokovým ohřevem TV (CW1) je důležité, aby cirkulační 
průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo k překročení maximálního průtoku 
zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou TW4 a TW6/GW41 by měl být 
přibližně 5K.

Dimenzování TV, 2 x tepelné čerpadlo 54 kW

Dimenzování TV, 2 x tepelné čerpadlo 64 kW

FWS 

1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

FWS 

2001)

1 x Z1.CW1 750 l a 1 x Z2.CW1 750 l2)

2) Počet zásobníků

503)

3) Maximální počet kompresorů v režimu přípravy TV je stejný jako 
počet akumulačních zásobníků TV

-

2x Z1.CW1 750 l a 1x Z2.CW1 750 l2) 803) 803)

2x Z1.CW1 750 l a 2x Z2.CW1 750 l2) 100 105

3x Z1.CW1 750 l a 2x Z2.CW1 750 l2) 100 115

3x Z1.CW1 750 l a 3x Z2.CW1 750 l2) 100 120

4x Z1.CW1 750 l a 3x Z2.CW1 750 l2) 100 130

4x Z1.CW1 750 l a 4x Z2.CW1 750 l2) 100 145

Tab. 74 počet bytů

FWS 

1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

FWS 

2001)

1 x Z1.CW1 750 l a 1 x Z2.CW1 750 l2)

2) Počet zásobníků

503)

3) Maximální počet kompresorů v režimu přípravy TV je stejný jako 
počet akumulačních zásobníků TV

-

2x Z1.CW1 750 l a 1x Z2.CW1 750 l2) 853) -

2x Z1.CW1 750 l a 2x Z2.CW1 750 l2) 100 120

3x Z1.CW1 750 l a 2x Z2.CW1 750 l2) 100 130

3x Z1.CW1 750 l a 3x Z2.CW1 750 l2) 100 140

4x Z1.CW1 750 l a 3x Z2.CW1 750 l2) 100 150

4x Z1.CW1 750 l a 4x Z2.CW1 750 l2) 100 165

Tab. 75 počet bytů
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Dimenzování TV, 2 x tepelné čerpadlo 72 kW

Dimenzování TV, 2 x tepelné čerpadlo 80 kW

FWS 

1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

FWS 

2001)

1 x Z1.CW1 750 l a 1 x Z2.CW1 750 l2)

2) Počet zásobníků

603)

3) Maximální počet kompresorů v režimu přípravy TV je stejný jako 
počet akumulačních zásobníků TV

-

2x Z1.CW1 750 l a 1x Z2.CW1 750 l2) 953) 953)

2x Z1.CW1 750 l a 2x Z2.CW1 750 l2) 100 135

3x Z1.CW1 750 l a 2x Z2.CW1 750 l2) 100 145

3x Z1.CW1 750 l a 3x Z2.CW1 750 l2) 100 160

4x Z1.CW1 750 l a 3x Z2.CW1 750 l2) 100 170

4x Z1.CW1 750 l a 4x Z2.CW1 750 l2) 100 185

Tab. 76 počet bytů

FWS 

1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

FWS 

2001)

1 x Z1.CW1 750 l a 1 x Z2.CW1 750 l2)

2) Počet zásobníků

653)

3) Maximální počet kompresorů v režimu přípravy TV je stejný jako 
počet akumulačních zásobníků TV

-

2x Z1.CW1 750 l a 1x Z2.CW1 750 l2) 1003) 1053)

2x Z1.CW1 750 l a 2x Z2.CW1 750 l2) 100 150

3x Z1.CW1 750 l a 2x Z2.CW1 750 l2) 100 160

3x Z1.CW1 750 l a 3x Z2.CW1 750 l2) 100 175

4x Z1.CW1 750 l a 3x Z2.CW1 750 l2) 100 190

4x Z1.CW1 750 l a 4x Z2.CW1 750 l2) 100 200

Tab. 77 počet bytů
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Tento systém lze připojit k nízkoprůtokovým i vysokoprůtokovým 
systémům. Optimální funkce je však dosažena, pokud je jmenovitý průtok 
otopného systému stejný, jako průtok tepelným čerpadlem. U tepelného 
čerpadla v kontinuálním provozu je rozdíl teplot TC3 – TC0 stejný, jako 
rozdíl teplot T0 – GC11. Průtok může být upraven především nastavením 
dispozičního tlaku oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný 
průtok však může způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného 
systému. To znamená, že je potřeba nastavit regulační ventily otopného 
systému (ventily otopných těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidlo T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Tepelné čerpadlo 54 – 80 kW

Přehled

V zimním režimu se odpovídající kompresor tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Stoupne-li teplota T0 nad nastavenou teplotu hystereze 
kompresoru, kompresor se zastaví. Po zastavení je kompresor blokován po 
dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý kompresor. 
To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který 
byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první a kompresor, který pracuje 
nejdéle, se zastaví jako první.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. Mimo normální teploty 
primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby bylo dosaženo 
optimálního provozu.

Čerpadlo okruhu solanky PB3

Čerpadlo solanky nemusí být podle směrnice ErP nízkoenergetické, ale 
pokud je v tomto vysoce účinném tepelném čerpadle s dvojitým 
kompresorem použito čerpadlo s velkým příkonem, výrazně se sníží výkon 
systému. Za účelem dosažení nejvyššího výkonu a úplného provozního 
rozsahu se musí použít nízkoenergetické čerpadlo PB3 s regulací otáček, 
které je řízeno regulátorem tepelného čerpadla napětím 0-10V.

Čerpadlo otopného okruhu PC0

K dosažení nejlepšího výkonu a plného pracovního rozsahu musí všechna 
čerpadla otopného systému splňovat požadavky směrnice ErP na nízkou 
spotřebu. Oběhové čerpadlo PC0 musí být řízeno regulátorem tepelného 
čerpadla napětím 0-10V.

Čištění filtru solanky SB31

K vyčištění průtokového filtru (SB31) je zapotřebí vypustit potrubí, které je 
na stejné úrovni. Postupujte podle pokynů v návodu k instalaci tepelného 
čerpadla.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil FB31. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a pojistný 
ventil FB31 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Dálkové vytápění

Přehled

Primární ventily pro oběh vody dálkového vytápění jsou řízeny regulátorem 
tepelného čerpadla a doplňkovým modulem. Dálkové vytápění se používá 
jako přídavný zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV.

Funkce

Dálkové vytápění pomáhá prostřednictvím trojcestného ventilu VM0 
tepelnému čerpadlu, pokud nedokáže plnit požadavky na vytápění nebo 
pokud je provoz tímto přídavným zdrojem tepla levnější než provoz 
tepelného čerpadla (hybridní funkce). Dálkové vytápění pomáhá 
prostřednictvím trojcestného ventilu VW2 tepelnému čerpadlu, pokud 
zásobník CW1, který je ohřívaný tepelným čerpadlem, nedokáže zvýšit 
teplotu TV na požadovanou hodnotu nebo pokud je provoz přídavným 
zdrojem tepla levnější než provoz tepelného čerpadla (hybridní funkce).
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Řízení dálkového vytápění pro přídavný dotop

Aktivace přídavného zdroje tepla přes regulační ventil VM0 se provádí 
podle stanoveného rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na 
potrubí – 3K (T0-3K). Je-li po potřebnou dobu naměřena nastavená 
teplota, přídavný zdroj tepla dostane povolení ke spuštění a regulační ventil 
VM0 začne regulovat teplotu T0 na nastavené hodnotě. K odpojení dojde, 
pokud je ventil VM0 uzavřen a vypočtený rozdíl mezi aktuální teplotou T0 
a nastavenou teplotou dosáhne přednastavenou hodnotu a hybridní 
funkce dálkového vytápění není aktivní.

Řízení hybridní funkce dálkového vytápění

Pokud jsou vypočítané náklady na výrobu tepla z tepelného čerpadla vyšší 
než náklady na dodání tepla z dálkového vytápění, udržují regulační 
směšovací ventily dálkového vytápění teplotu T0 na předem nastavené 
teplotě a tepelné čerpadlo se vypne. Zvýší-li se náklady na teplo 
z dálkového vytápění nad cenu energie produkované tepelným čerpadlem, 
dojde ke startu tepelného čerpadla a k přerušení dodávky tepla 
z dálkového vytápění.

Ohřev pitné vody pomocí dálkového vytápění

Klesne-li teplota TV na čidle TW8 pod předem nastavenou teplotu, 
okamžitě se aktivuje regulační ventil dálkového ovládání VW2 a začne 
regulovat teplotu TW8 na nastavené hodnotě. Tato funkce je řízena pomocí 
RC-multi modulu.
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Tento systém lze připojit k nízkoprůtokovým i vysokoprůtokovým 
systémům. Optimální funkce je však dosažena, pokud je jmenovitý průtok 
otopného systému stejný, jako průtok tepelným čerpadlem. U tepelného 
čerpadla v kontinuálním provozu je rozdíl teplot TC3 – TC0 stejný, jako 
rozdíl teplot T0 – GC11. Průtok může být upraven především nastavením 
dispozičního tlaku oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný 
průtok však může způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného 
systému. To znamená, že je potřeba nastavit regulační ventily otopného 
systému (ventily otopných těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidlo T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Tepelné čerpadlo 54 – 80 kW

Přehled

V zimním režimu se odpovídající kompresor tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Stoupne-li teplota T0 nad nastavenou teplotu hystereze 
kompresoru, kompresor se zastaví. Po zastavení je kompresor blokován po 

dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý kompresor. 
To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který 
byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první a kompresor, který pracuje 
nejdéle, se zastaví jako první.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. Mimo normální teploty 
primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby bylo dosaženo 
optimálního provozu.

Čerpadlo okruhu solanky PB3

Čerpadlo solanky nemusí být podle směrnice ErP nízkoenergetické, ale 
pokud je v tomto vysoce účinném tepelném čerpadle s dvojitým 
kompresorem použito čerpadlo s velkým příkonem, výrazně se sníží výkon 
systému. Za účelem dosažení nejvyššího výkonu a úplného provozního 
rozsahu se musí použít nízkoenergetické čerpadlo PB3 s regulací otáček, 
které je řízeno regulátorem tepelného čerpadla napětím 0-10V.

Čerpadlo otopného okruhu PC0

K dosažení nejlepšího výkonu a plného pracovního rozsahu musí všechna 
čerpadla otopného systému splňovat požadavky směrnice ErP na nízkou 
spotřebu. Oběhové čerpadlo PC0 musí být řízeno regulátorem tepelného 
čerpadla napětím 0-10V.

Čištění filtru solanky SB31

K vyčištění průtokového filtru (SB31) je zapotřebí vypustit potrubí, které je 
na stejné úrovni. Postupujte podle pokynů v návodu k instalaci tepelného 
čerpadla.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil FB31. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a pojistný 
ventil FB31 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Dálkové vytápění

Přehled

Primární ventily pro oběh vody dálkového vytápění jsou řízeny regulátorem 
tepelného čerpadla a doplňkovým modulem. Dálkové vytápění se používá 
jako přídavný zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV.

Funkce

Dálkové vytápění pomáhá prostřednictvím trojcestného ventilu VM0 
tepelnému čerpadlu, pokud nedokáže plnit požadavky na vytápění nebo 
pokud je provoz tímto přídavným zdrojem tepla levnější než provoz 
tepelného čerpadla (hybridní funkce). Dálkové vytápění pomáhá 
prostřednictvím trojcestného ventilu VW2 tepelnému čerpadlu, pokud 
zásobník CW1, který je ohřívaný tepelným čerpadlem, nedokáže zvýšit 
teplotu TV na požadovanou hodnotu nebo pokud je provoz přídavným 
zdrojem tepla levnější než provoz tepelného čerpadla (hybridní funkce).

Řízení dálkového vytápění pro přídavný dotop

Aktivace přídavného zdroje tepla přes regulační ventil VM0 se provádí 
podle stanoveného rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na 
potrubí – 3K (T0-3K). Je-li po potřebnou dobu naměřena nastavená 
teplota, přídavný zdroj tepla dostane povolení ke spuštění a regulační ventil 
VM0 začne regulovat teplotu T0 na nastavené hodnotě. K odpojení dojde, 
pokud je ventil VM0 uzavřen a vypočtený rozdíl mezi aktuální teplotou T0 
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a nastavenou teplotou dosáhne přednastavenou hodnotu a hybridní 
funkce dálkového vytápění není aktivní.

Řízení hybridní funkce dálkového vytápění

Pokud jsou vypočítané náklady na výrobu tepla z tepelného čerpadla vyšší 
než náklady na dodání tepla z dálkového vytápění, udržují regulační 
směšovací ventily dálkového vytápění teplotu T0 na předem nastavené 
teplotě a tepelné čerpadlo se vypne. Zvýší-li se náklady na teplo 
z dálkového vytápění nad cenu energie produkované tepelným čerpadlem, 
dojde ke startu tepelného čerpadla a k přerušení dodávky tepla 
z dálkového vytápění.

Ohřev pitné vody pomocí dálkového vytápění

Klesne-li teplota TV na čidle TW8 pod předem nastavenou teplotu, 
okamžitě se aktivuje regulační ventil dálkového ovládání VW2 a začne 
regulovat teplotu TW8 na nastavené hodnotě. Tato funkce je řízena pomocí 
RC-multi modulu.

Zásobník s průtokovým ohřevem TV

Přehled

Objekt požaduje malé až středně velké množství TV dodávané ze 
zásobníku(ů) TV.

Funkce

Zásobník s průtokovým ohřevem TV je natápěn tepelným čerpadlem, 
třístupňovým elektrickým dotopem nebo integrovanou elektrickou topnou 
vložkou (záložní zdroj).

Zásobník s průtokovým ohřevem TV (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestný přepínací 
ventil VW1 se přepne do polohy ohřevu TV. Zásobník s průtokovým 
ohřevem TV je normálně nabíjen tepelným čerpadlem pomocí obou 
kompresorů až do konce nabíjecího cyklu, kdy je zastaven kompresor 
s větším počtem provozních hodin. Pokud je v porovnání k výkonu 
tepelného čerpadla zásobník TV malý, je možné omezit nabíjení zásobníku 
TV pouze na jeden kompresor. Oběhové čerpadlo PC0 je řízeno v průběhu 
celého nabíjecího cyklu tak, aby byly zajištěny vysoké teploty při startu 
nabíjení a vysoký průtok na konci nabíjecího cyklu, což umožní kompletní 
nabití celého zásobníku.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity zásobníku s průtokovým ohřevem TV 
(CW1) je důležité, aby cirkulační průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo 
k překročení maximálního průtoku zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou 
GW41 a GW42 by měl být přibližně 5K.

Dimenzování TV (TV pouze z tepelného čerpadla)

Dimenzování TV (max. povolený průtok)

1x F5001)

1) Zásobník TV 500 litrů

1x F7502)

2) Zásobník TV 750 litrů

1x WPS 54 HT 123)

3) Je možné použít pouze jeden kompresor v tepelném čerpadle

143)

1x WPS 64 HT - 183)

1x WPS 72 HT - 203)

1x WPS 80 HT - 223)

Tab. 78 počet bytů

1x F5001)

1) Zásobník TV 500 litrů

1x F7502)

2) Zásobník TV 750 litrů

1x WPS 54 HT 203)

3) Je možné použít pouze jeden kompresor v tepelném čerpadle

253)

1x WPS 64 HT - 253)

1x WPS 72 HT - 253)

1x WPS 80 HT - 253)

Tab. 79 počet bytů
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Tento systém lze připojit k nízkoprůtokovým i vysokoprůtokovým 
systémům. Optimální funkce je však dosažena, pokud je jmenovitý průtok 
otopného systému stejný, jako průtok tepelným čerpadlem. U tepelného 
čerpadla v kontinuálním provozu je rozdíl teplot TC3 – TC0 stejný, jako 
rozdíl teplot T0 – GC11. Průtok může být upraven především nastavením 
dispozičního tlaku oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný 
průtok však může způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného 
systému. To znamená, že je potřeba nastavit regulační ventily otopného 
systému (ventily otopných těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidlo T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Tepelné čerpadlo 54 – 80 kW

Přehled

V zimním režimu se odpovídající kompresor tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Stoupne-li teplota T0 nad nastavenou teplotu hystereze 
kompresoru, kompresor se zastaví. Po zastavení je kompresor blokován po 

dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý kompresor. 
To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který 
byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první a kompresor, který pracuje 
nejdéle, se zastaví jako první.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. Mimo normální teploty 
primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby bylo dosaženo 
optimálního provozu.

Čerpadlo okruhu solanky PB3

Čerpadlo solanky nemusí být podle směrnice ErP nízkoenergetické, ale 
pokud je v tomto vysoce účinném tepelném čerpadle s dvojitým 
kompresorem použito čerpadlo s velkým příkonem, výrazně se sníží výkon 
systému. Za účelem dosažení nejvyššího výkonu a úplného provozního 
rozsahu se musí použít nízkoenergetické čerpadlo PB3 s regulací otáček, 
které je řízeno regulátorem tepelného čerpadla napětím 0-10V.

Čerpadlo otopného okruhu PC0

K dosažení nejlepšího výkonu a plného pracovního rozsahu musí všechna 
čerpadla otopného systému splňovat požadavky směrnice ErP na nízkou 
spotřebu. Oběhové čerpadlo PC0 musí být řízeno regulátorem tepelného 
čerpadla napětím 0-10V.

Čištění filtru solanky SB31

K vyčištění průtokového filtru (SB31) je zapotřebí vypustit potrubí, které je 
na stejné úrovni. Postupujte podle pokynů v návodu k instalaci tepelného 
čerpadla.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil FB31. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a pojistný 
ventil FB31 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Dálkové vytápění

Přehled

Primární ventily pro oběh vody dálkového vytápění jsou řízeny regulátorem 
tepelného čerpadla a doplňkovým modulem. Dálkové vytápění se používá 
jako přídavný zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV.

Funkce

Dálkové vytápění pomáhá prostřednictvím trojcestného ventilu VM0 
tepelnému čerpadlu, pokud nedokáže plnit požadavky na vytápění nebo 
pokud je provoz tímto přídavným zdrojem tepla levnější než provoz 
tepelného čerpadla (hybridní funkce). Dálkové vytápění pomáhá 
prostřednictvím trojcestného ventilu VW2 tepelnému čerpadlu, pokud 
zásobník CW1, který je ohřívaný tepelným čerpadlem, nedokáže zvýšit 
teplotu TV na požadovanou hodnotu nebo pokud je provoz přídavným 
zdrojem tepla levnější než provoz tepelného čerpadla (hybridní funkce).

Řízení dálkového vytápění pro přídavný dotop

Aktivace přídavného zdroje tepla přes regulační ventil VM0 se provádí 
podle stanoveného rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na 
potrubí – 3K (T0-3K). Je-li po potřebnou dobu naměřena nastavená 
teplota, přídavný zdroj tepla dostane povolení ke spuštění a regulační ventil 
VM0 začne regulovat teplotu T0 na nastavené hodnotě. K odpojení dojde, 
pokud je ventil VM0 uzavřen a vypočtený rozdíl mezi aktuální teplotou T0 
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a nastavenou teplotou dosáhne přednastavenou hodnotu a hybridní 
funkce dálkového vytápění není aktivní.

Řízení hybridní funkce dálkového vytápění

Pokud jsou vypočítané náklady na výrobu tepla z tepelného čerpadla vyšší 
než náklady na dodání tepla z dálkového vytápění, udržují regulační 
směšovací ventily dálkového vytápění teplotu T0 na předem nastavené 
teplotě a tepelné čerpadlo se vypne. Zvýší-li se náklady na teplo 
z dálkového vytápění nad cenu energie produkované tepelným čerpadlem, 
dojde ke startu tepelného čerpadla a k přerušení dodávky tepla 
z dálkového vytápění.

Ohřev pitné vody pomocí dálkového vytápění

Klesne-li teplota TV na čidle TW8 pod předem nastavenou teplotu, 
okamžitě se aktivuje regulační ventil dálkového ovládání VW2 a začne 
regulovat teplotu TW8 na nastavené hodnotě. Tato funkce je řízena pomocí 
RC-multi modulu.

Zásobník s průtokovým ohřevem TV

Přehled

Objekt požaduje malé až středně velké množství TV dodávané ze 
zásobníku(ů) TV.

Funkce

Zásobník s průtokovým ohřevem TV je natápěn tepelným čerpadlem, 
třístupňovým elektrickým dotopem nebo integrovanou elektrickou topnou 
vložkou (záložní zdroj).

Zásobník s průtokovým ohřevem TV (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestný přepínací 
ventil VW1 se přepne do polohy ohřevu TV. Zásobník s průtokovým 
ohřevem TV je normálně nabíjen tepelným čerpadlem pomocí obou 
kompresorů až do konce nabíjecího cyklu, kdy je zastaven kompresor 
s větším počtem provozních hodin. Pokud je v porovnání k výkonu 
tepelného čerpadla zásobník TV malý, je možné omezit nabíjení zásobníku 
TV pouze na jeden kompresor. Oběhové čerpadlo PC0 je řízeno v průběhu 
celého nabíjecího cyklu tak, aby byly zajištěny vysoké teploty při startu 
nabíjení a vysoký průtok na konci nabíjecího cyklu, což umožní kompletní 
nabití celého zásobníku.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity zásobníku s průtokovým ohřevem TV 
(CW1) je důležité, aby cirkulační průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo 
k překročení maximálního průtoku zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou 
GW41 a GW42 by měl být přibližně 5K.

Dimenzování TV (TV pouze z tepelného čerpadla)

Dimenzování TV (max. povolený průtok)

2x F5001)

1) Zásobník TV 500 litrů

2x F7502)

2) Zásobník TV 750 litrů

1x WPS 54 HT 40 45

1x WPS 64 HT 203)

3) Je možné použít pouze jeden kompresor v tepelném čerpadle

55

1x WPS 72 HT 223) 60

1x WPS 80 HT 253) 65

Tab. 80 počet bytů

2x F5001)

1) Zásobník TV 500 litrů

2x F7502)

2) Zásobník TV 750 litrů

1x WPS 54 HT 50 65

1x WPS 64 HT - 65

1x WPS 72 HT - 65

1x WPS 80 HT - 65

Tab. 81 počet bytů
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Tento systém lze připojit k nízkoprůtokovým i vysokoprůtokovým 
systémům. Optimální funkce je však dosažena, pokud je jmenovitý průtok 
otopného systému stejný, jako průtok tepelným čerpadlem. U tepelného 
čerpadla v kontinuálním provozu je rozdíl teplot TC3 – TC0 stejný, jako 
rozdíl teplot T0 – GC11. Průtok může být upraven především nastavením 
dispozičního tlaku oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný 
průtok však může způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného 
systému. To znamená, že je potřeba nastavit regulační ventily otopného 
systému (ventily otopných těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidlo T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Tepelné čerpadlo 54 – 80 kW

Přehled

V zimním režimu se odpovídající kompresor tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Stoupne-li teplota T0 nad nastavenou teplotu hystereze 
kompresoru, kompresor se zastaví. Po zastavení je kompresor blokován po 

dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý kompresor. 
To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který 
byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první a kompresor, který pracuje 
nejdéle, se zastaví jako první.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. Mimo normální teploty 
primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby bylo dosaženo 
optimálního provozu.

Čerpadlo okruhu solanky PB3

Čerpadlo solanky nemusí být podle směrnice ErP nízkoenergetické, ale 
pokud je v tomto vysoce účinném tepelném čerpadle s dvojitým 
kompresorem použito čerpadlo s velkým příkonem, výrazně se sníží výkon 
systému. Za účelem dosažení nejvyššího výkonu a úplného provozního 
rozsahu se musí použít nízkoenergetické čerpadlo PB3 s regulací otáček, 
které je řízeno regulátorem tepelného čerpadla napětím 0-10V.

Čerpadlo otopného okruhu PC0

K dosažení nejlepšího výkonu a plného pracovního rozsahu musí všechna 
čerpadla otopného systému splňovat požadavky směrnice ErP na nízkou 
spotřebu. Oběhové čerpadlo PC0 musí být řízeno regulátorem tepelného 
čerpadla napětím 0-10V.

Čištění filtru solanky SB31

K vyčištění průtokového filtru (SB31) je zapotřebí vypustit potrubí, které je 
na stejné úrovni. Postupujte podle pokynů v návodu k instalaci tepelného 
čerpadla.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil FB31. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a pojistný 
ventil FB31 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Dálkové vytápění

Přehled

Primární ventily pro oběh vody dálkového vytápění jsou řízeny regulátorem 
tepelného čerpadla a doplňkovým modulem. Dálkové vytápění se používá 
jako přídavný zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV.

Funkce

Dálkové vytápění pomáhá prostřednictvím trojcestného ventilu VM0 
tepelnému čerpadlu, pokud nedokáže plnit požadavky na vytápění nebo 
pokud je provoz tímto přídavným zdrojem tepla levnější než provoz 
tepelného čerpadla (hybridní funkce). Dálkové vytápění pomáhá 
prostřednictvím trojcestného ventilu VW2 tepelnému čerpadlu, pokud 
zásobník CW1, který je ohřívaný tepelným čerpadlem, nedokáže zvýšit 
teplotu TV na požadovanou hodnotu nebo pokud je provoz přídavným 
zdrojem tepla levnější než provoz tepelného čerpadla (hybridní funkce).

Řízení dálkového vytápění pro přídavný dotop

Aktivace přídavného zdroje tepla přes regulační ventil VM0 se provádí 
podle stanoveného rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na 
potrubí – 3K (T0-3K). Je-li po potřebnou dobu naměřena nastavená 
teplota, přídavný zdroj tepla dostane povolení ke spuštění a regulační ventil 
VM0 začne regulovat teplotu T0 na nastavené hodnotě. K odpojení dojde, 
pokud je ventil VM0 uzavřen a vypočtený rozdíl mezi aktuální teplotou T0 
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a nastavenou teplotou dosáhne přednastavenou hodnotu a hybridní 
funkce dálkového vytápění není aktivní.

Řízení hybridní funkce dálkového vytápění

Pokud jsou vypočítané náklady na výrobu tepla z tepelného čerpadla vyšší 
než náklady na dodání tepla z dálkového vytápění, udržují regulační 
směšovací ventily dálkového vytápění teplotu T0 na předem nastavené 
teplotě a tepelné čerpadlo se vypne. Zvýší-li se náklady na teplo 
z dálkového vytápění nad cenu energie produkované tepelným čerpadlem, 
dojde ke startu tepelného čerpadla a k přerušení dodávky tepla 
z dálkového vytápění.

Ohřev pitné vody pomocí dálkového vytápění

Klesne-li teplota TV na čidle TW8 pod předem nastavenou teplotu, 
okamžitě se aktivuje regulační ventil dálkového ovládání VW2 a začne 
regulovat teplotu TW8 na nastavené hodnotě. Tato funkce je řízena pomocí 
RC-multi modulu.

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

Přehled

Pro objekt, který potřebuje velké množství TV dodávané ze stanice pro 
přípravu teplé vody (FWS).

Funkce

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS) je ohřívána z akumulačního 
zásobníku, který je ohříván tepelným čerpadlem nebo dálkovým 
vytápěním.
Vratná voda ze stanice pro přípravu teplé vody (FWS) jde v závislosti na 
teplotě zpátečky buď zpět do akumulačního zásobníku nebo do zásobníku 
s topnou vodou. Z tohoto důvodu musí být i v létě akumulační zásobník 
ohříván na teplotu okolo 40 °C. A tedy všechny otopné systémy musí být 
směšované.

Zásobník s průtokovým ohřevem TV CW1 (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestné přepínací 
ventily VW1 a VW2 se přepnou do polohy ohřevu TV.

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS) udržuje teplotu TV (TW4) na 
konstantní hodnotě odběrem tepla ze zásobníku (CW1) pomocí oběhového 
čerpadla (PW1). Aby nedošlo ke změně teploty TV (TW4) při náhlé změně 
průtoku TV, může snímač průtoku GW1 ovlivnit rychlost oběhového 
čerpadla PW1. Pokud je v provozu pouze vytápění v cirkulaci a teplota 
zpátečky ze stanice pro přípravu teplé vody (FWS) dosahuje vysoké 
hodnoty, trojcestný přepínací ventil VW3 přepne průtok zpět do zásobníku 
CW1. Zvýší-li se průtok TV, teplota zpátečky klesne a trojcestný ventil VW3 
se přepne na předehřev vyrovnávací nádrže CC1.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity stanice pro přípravu teplé vody (FWS) 
a zásobníku s průtokovým ohřevem TV (CW1) je důležité, aby cirkulační 
průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo k překročení maximálního průtoku 
zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou TW4 a TW6/GW41 by měl být 
přibližně 5K.

Dimenzování TV, tepelné čerpadlo 54 kW (TV pouze z tepelného 

čerpadla)

Dimenzování TV, tepelné čerpadlo 64 kW (TV pouze z tepelného 

čerpadla)

Dimenzování TV, tepelné čerpadlo 72 kW (TV pouze z tepelného 

čerpadla)

FWS 1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS) (100/200 bytů 
s maximálním průtokem TV)

FWS 2001)

1x CW1 750 l a 1x CC1 750 l2)

2) Počet zásobníků

45 -

1x CW1 750 l a 2x CC1 750 l2) 55 -

2x CW1 750 l a 2x CC1 750 l2) 60 -

2x CW1 750 l a 3x CC1 750 l2) 70 -

3x CW1 750 l a 3x CC1 750 l2) 80 -

3x CW1 750 l a 4x CC1 750 l2) 85 -

4x CW1 750 l a 4x CC1 750 l2) 95 95

Tab. 82 počet bytů

FWS 1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS) (100/200 bytů 
s maximálním průtokem TV)

FWS 2001)

1x CW1 750 l a 1x CC1 750 l2)

2) Počet zásobníků

50 -

1x CW1 750 l a 2x CC1 750 l2) 60 -

2x CW1 750 l a 2x CC1 750 l2) 70 -

2x CW1 750 l a 3x CC1 750 l2) 80 -

3x CW1 750 l a 3x CC1 750 l2) 85 -

3x CW1 750 l a 4x CC1 750 l2) 95 95

4x CW1 750 l a 4x CC1 750 l2) 100 105

Tab. 83 počet bytů

FWS 1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS) (100/200 bytů 
s maximálním průtokem TV)

FWS 2001)

1x CW1 750 l a 1x CC1 750 l2)

2) Počet zásobníků

60 -

1x CW1 750 l a 2x CC1 750 l2) 65 -

2x CW1 750 l a 2x CC1 750 l2) 75 -

2x CW1 750 l a 3x CC1 750 l2) 85 -

3x CW1 750 l a 3x CC1 750 l2) 95 95

3x CW1 750 l a 4x CC1 750 l2) 100 100

4x CW1 750 l a 4x CC1 750 l2) 100 115

Tab. 84 počet bytů
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Dimenzování TV, tepelné čerpadlo 80 kW (TV pouze z tepelného 

čerpadla)

FWS 1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS) (100/200 bytů 
s maximálním průtokem TV)

FWS 2001)

1x CW1 750 l a 1x CC1 750 l2)

2) Počet zásobníků

65 -

1x CW1 750 l a 2x CC1 750 l2) 75 -

2x CW1 750 l a 2x CC1 750 l2) 80 -

2x CW1 750 l a 3x CC1 750 l2) 90 -

3x CW1 750 l a 3x CC1 750 l2) 100 100

3x CW1 750 l a 4x CC1 750 l2) 100 110

4x CW1 750 l a 4x CC1 750 l2) 100 120

Tab. 85 počet bytů
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Režim připojení tohoto systémového řešení umožňuje funkci ve všech 
nízkoprůtokových nebo vysokoprůtokových systémech. Tento způsob 
připojování dvou tepelných čerpadel do otopného systému poskytuje 
optimální průtok v rozsahu od jmenovitého průtoku jednoho tepelného 
čerpadla po celkový jmenovitý průtok obou tepelných čerpadel. U 
tepelných čerpadel v kontinuálním provozu by měl být rozdíl teplot T0 – 
GC11 v rozsahu mezi rozdílem TC3 – TC0 a dvojnásobkem rozdílu TC3-
TC0. Průtok může být upraven především nastavením dispozičního tlaku 
oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný průtok však může 
způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného systému. To znamená, že 
je potřeba nastavit regulační ventily otopného systému (ventily otopných 
těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidlo T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Tepelná čerpadla 54 – 80 kW

Přehled

V zimním režimu se jeden z kompresorů tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Pokud je spuštěn jeden pracovní stupeň každého tepelného 
čerpadla (pokud je v činnosti aspoň jeden kompresor tepelného čerpadla), 
může být spuštěn druhý kompresor každého tepleného čerpadla, klesne-li 
teplota T0 pod nastavenou teplotu hystereze. Po zastavení je kompresor 
blokován po dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý 
kompresor. To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. 
Kompresor, který byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první 
a kompresor, který pracuje nejdéle, se zastaví jako první. Ale jen tehdy, kdy 
je v každém tepelném čerpadle spuštěn pouze jeden kompresor, je možné 
v tepelném čerpadle zastavit oba kompresory.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. Mimo normální teploty 
primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby bylo dosaženo 
optimálního provozu.

Čerpadlo okruhu solanky PB3

Čerpadlo solanky nemusí být podle směrnice ErP nízkoenergetické, ale 
pokud je v tomto vysoce účinném tepelném čerpadle s dvojitým 
kompresorem použito čerpadlo s velkým příkonem, výrazně se sníží výkon 
systému. Za účelem dosažení nejvyššího výkonu a úplného provozního 
rozsahu se musí použít nízkoenergetické čerpadlo PB3 s regulací otáček, 
které je řízeno regulátorem tepelného čerpadla napětím 0-10V.

Čerpadlo otopného okruhu PC0

K dosažení nejlepšího výkonu a plného pracovního rozsahu musí všechna 
čerpadla otopného systému splňovat požadavky směrnice ErP na nízkou 
spotřebu. Oběhové čerpadlo PC0 musí být řízeno regulátorem tepelného 
čerpadla napětím 0-10V.

Čištění filtru solanky SB31

K vyčištění průtokového filtru (SB31) je zapotřebí vypustit potrubí, které je 
na stejné úrovni. Postupujte podle pokynů v návodu k instalaci tepelného 
čerpadla.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil FB31. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a pojistný 
ventil FB31 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Dálkové vytápění

Přehled

Primární ventily pro oběh vody dálkového vytápění jsou řízeny regulátorem 
tepelného čerpadla a doplňkovým modulem. Dálkové vytápění se používá 
jako přídavný zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV.

Funkce

Dálkové vytápění pomáhá prostřednictvím trojcestného ventilu VM0 
tepelnému čerpadlu, pokud nedokáže plnit požadavky na vytápění nebo 
pokud je provoz tímto přídavným zdrojem tepla levnější než provoz 
tepelného čerpadla (hybridní funkce). Dálkové vytápění pomáhá 
prostřednictvím trojcestného ventilu VW2 tepelnému čerpadlu, pokud 
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zásobník CW1, který je ohřívaný tepelným čerpadlem, nedokáže zvýšit 
teplotu TV na požadovanou hodnotu nebo pokud je provoz přídavným 
zdrojem tepla levnější než provoz tepelného čerpadla (hybridní funkce).

Řízení dálkového vytápění pro přídavný dotop

Aktivace přídavného zdroje tepla přes regulační ventil VM0 se provádí 
podle stanoveného rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na 
potrubí – 3K (T0-3K). Je-li po potřebnou dobu naměřena nastavená 
teplota, přídavný zdroj tepla dostane povolení ke spuštění a regulační ventil 
VM0 začne regulovat teplotu T0 na nastavené hodnotě. K odpojení dojde, 
pokud je ventil VM0 uzavřen a vypočtený rozdíl mezi aktuální teplotou T0 
a nastavenou teplotou dosáhne přednastavenou hodnotu a hybridní 
funkce dálkového vytápění není aktivní.

Řízení hybridní funkce dálkového vytápění

Pokud jsou vypočítané náklady na výrobu tepla z tepelného čerpadla vyšší 
než náklady na dodání tepla z dálkového vytápění, udržují regulační 
směšovací ventily dálkového vytápění teplotu T0 na předem nastavené 
teplotě a tepelné čerpadlo se vypne. Zvýší-li se náklady na teplo 
z dálkového vytápění nad cenu energie produkované tepelným čerpadlem, 
dojde ke startu tepelného čerpadla a k přerušení dodávky tepla 
z dálkového vytápění.

Ohřev pitné vody pomocí dálkového vytápění

Klesne-li teplota TV na čidle TW8 pod předem nastavenou teplotu, 
okamžitě se aktivuje regulační ventil dálkového ovládání VW2 a začne 
regulovat teplotu TW8 na nastavené hodnotě. Tato funkce je řízena pomocí 
RC-multi modulu.
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Režim připojení tohoto systémového řešení umožňuje funkci ve všech 
nízkoprůtokových nebo vysokoprůtokových systémech. Tento způsob 
připojování dvou tepelných čerpadel do otopného systému poskytuje 
optimální průtok v rozsahu od jmenovitého průtoku jednoho tepelného 
čerpadla po celkový jmenovitý průtok obou tepelných čerpadel. U 
tepelných čerpadel v kontinuálním provozu by měl být rozdíl teplot T0 – 
GC11 v rozsahu mezi rozdílem TC3 – TC0 a dvojnásobkem rozdílu TC3-
TC0. Průtok může být upraven především nastavením dispozičního tlaku 
oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný průtok však může 
způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného systému. To znamená, že 
je potřeba nastavit regulační ventily otopného systému (ventily otopných 
těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidlo T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Tepelná čerpadla 54 – 80 kW

Přehled

V zimním režimu se jeden z kompresorů tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Pokud je spuštěn jeden pracovní stupeň každého tepelného 
čerpadla (pokud je v činnosti aspoň jeden kompresor tepelného čerpadla), 
může být spuštěn druhý kompresor každého tepleného čerpadla, klesne-li 
teplota T0 pod nastavenou teplotu hystereze. Po zastavení je kompresor 
blokován po dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý 
kompresor. To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. 
Kompresor, který byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první 
a kompresor, který pracuje nejdéle, se zastaví jako první. Ale jen tehdy, kdy 
je v každém tepelném čerpadle spuštěn pouze jeden kompresor, je možné 
v tepelném čerpadle zastavit oba kompresory.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. Mimo normální teploty 
primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby bylo dosaženo 
optimálního provozu.

Čerpadlo okruhu solanky PB3

Čerpadlo solanky nemusí být podle směrnice ErP nízkoenergetické, ale 
pokud je v tomto vysoce účinném tepelném čerpadle s dvojitým 
kompresorem použito čerpadlo s velkým příkonem, výrazně se sníží výkon 
systému. Za účelem dosažení nejvyššího výkonu a úplného provozního 
rozsahu se musí použít nízkoenergetické čerpadlo PB3 s regulací otáček, 
které je řízeno regulátorem tepelného čerpadla napětím 0-10V.

Čerpadlo otopného okruhu PC0

K dosažení nejlepšího výkonu a plného pracovního rozsahu musí všechna 
čerpadla otopného systému splňovat požadavky směrnice ErP na nízkou 
spotřebu. Oběhové čerpadlo PC0 musí být řízeno regulátorem tepelného 
čerpadla napětím 0-10V.

Čištění filtrů solanky Z1.SB31 a Z2.SB31

K vyčištění průtokového filtru (SB31) je zapotřebí vypustit potrubí, které je 
na stejné úrovni. Postupujte podle pokynů v návodu k instalaci tepelného 
čerpadla.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil FB31. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a pojistný 
ventil FB31 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Dálkové vytápění

Přehled

Primární ventily pro oběh vody dálkového vytápění jsou řízeny regulátorem 
tepelného čerpadla a doplňkovým modulem. Dálkové vytápění se používá 
jako přídavný zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV.

Funkce

Dálkové vytápění pomáhá prostřednictvím trojcestného ventilu VM0 
tepelnému čerpadlu, pokud nedokáže plnit požadavky na vytápění nebo 
pokud je provoz tímto přídavným zdrojem tepla levnější než provoz 
tepelného čerpadla (hybridní funkce). Dálkové vytápění pomáhá 
prostřednictvím trojcestného ventilu VW2 tepelnému čerpadlu, pokud 
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zásobník CW1, který je ohřívaný tepelným čerpadlem, nedokáže zvýšit 
teplotu TV na požadovanou hodnotu nebo pokud je provoz přídavným 
zdrojem tepla levnější než provoz tepelného čerpadla (hybridní funkce).

Řízení dálkového vytápění pro přídavný dotop

Aktivace přídavného zdroje tepla přes regulační ventil VM0 se provádí 
podle stanoveného rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na 
potrubí – 3K (T0-3K). Je-li po potřebnou dobu naměřena nastavená 
teplota, přídavný zdroj tepla dostane povolení ke spuštění a regulační ventil 
VM0 začne regulovat teplotu T0 na nastavené hodnotě. K odpojení dojde, 
pokud je ventil VM0 uzavřen a vypočtený rozdíl mezi aktuální teplotou T0 
a nastavenou teplotou dosáhne přednastavenou hodnotu a hybridní 
funkce dálkového vytápění není aktivní.

Řízení hybridní funkce dálkového vytápění

Pokud jsou vypočítané náklady na výrobu tepla z tepelného čerpadla vyšší 
než náklady na dodání tepla z dálkového vytápění, udržují regulační 
směšovací ventily dálkového vytápění teplotu T0 na předem nastavené 
teplotě a tepelné čerpadlo se vypne. Zvýší-li se náklady na teplo 
z dálkového vytápění nad cenu energie produkované tepelným čerpadlem, 
dojde ke startu tepelného čerpadla a k přerušení dodávky tepla 
z dálkového vytápění.

Ohřev pitné vody pomocí dálkového vytápění

Klesne-li teplota TV na čidle TW8 pod předem nastavenou teplotu, 
okamžitě se aktivuje regulační ventil dálkového ovládání VW2 a začne 
regulovat teplotu TW8 na nastavené hodnotě. Tato funkce je řízena pomocí 
RC-multi modulu.

Zásobník s průtokovým ohřevem TV

Přehled

Objekt požaduje malé až středně velké množství TV dodávané ze 
zásobníku(ů) TV.

Funkce

Zásobník s průtokovým ohřevem TV je natápěn tepelným čerpadlem, 
třístupňovým elektrickým dotopem nebo integrovanou elektrickou topnou 
vložkou (záložní zdroj).

Zásobník s průtokovým ohřevem TV (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestný přepínací 
ventil VW1 se přepne do polohy ohřevu TV. Zásobník s průtokovým 
ohřevem TV je normálně nabíjen tepelným čerpadlem pomocí obou 
kompresorů až do konce nabíjecího cyklu, kdy je zastaven kompresor 
s větším počtem provozních hodin. Pokud je v porovnání k výkonu 
tepelného čerpadla zásobník TV malý, je možné omezit nabíjení zásobníku 
TV pouze na jeden kompresor. Oběhové čerpadlo PC0 je řízeno v průběhu 
celého nabíjecího cyklu tak, aby byly zajištěny vysoké teploty při startu 
nabíjení a vysoký průtok na konci nabíjecího cyklu, což umožní kompletní 
nabití celého zásobníku.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity zásobníku s průtokovým ohřevem TV 
(CW1) je důležité, aby cirkulační průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo 
k překročení maximálního průtoku zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou 
GW41 a GW42 by měl být přibližně 5K.

Dimenzování TV (TV pouze z tepelného čerpadla)

Dimenzování TV (max. povolený průtok)

2x F5001)

1) Zásobník TV 500 litrů

2x F7502)

2) Zásobník TV 750 litrů

2x WPS 54 HT 353)

3) Je možné použít pouze jeden kompresor v tepelném čerpadle

453)

2x WPS 64 HT - 503)

2x WPS 72 HT - 603)

2x WPS 80 HT - 653)

Tab. 86 počet bytů

2x F5001)

1) Zásobník TV 500 litrů

2x F7502)

2) Zásobník TV 750 litrů

2x WPS 54 HT 50 65

2x WPS 64 HT - 65

2x WPS 72 HT - 65

2x WPS 80 HT - 65

Tab. 87 počet bytů
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Režim připojení tohoto systémového řešení umožňuje funkci ve všech 
nízkoprůtokových nebo vysokoprůtokových systémech. Tento způsob 
připojování dvou tepelných čerpadel do otopného systému poskytuje 
optimální průtok v rozsahu od jmenovitého průtoku jednoho tepelného 
čerpadla po celkový jmenovitý průtok obou tepelných čerpadel. U 
tepelných čerpadel v kontinuálním provozu by měl být rozdíl teplot T0 – 
GC11 v rozsahu mezi rozdílem TC3 – TC0 a dvojnásobkem rozdílu TC3-
TC0. Průtok může být upraven především nastavením dispozičního tlaku 
oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný průtok však může 
způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného systému. To znamená, že 
je potřeba nastavit regulační ventily otopného systému (ventily otopných 
těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidlo T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Tepelná čerpadla 54 – 80 kW

Přehled

V zimním režimu se jeden z kompresorů tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Pokud je spuštěn jeden pracovní stupeň každého tepelného 
čerpadla (pokud je v činnosti aspoň jeden kompresor tepelného čerpadla), 
může být spuštěn druhý kompresor každého tepleného čerpadla, klesne-li 
teplota T0 pod nastavenou teplotu hystereze. Po zastavení je kompresor 
blokován po dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý 
kompresor. To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. 
Kompresor, který byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první 
a kompresor, který pracuje nejdéle, se zastaví jako první. Ale jen tehdy, kdy 
je v každém tepelném čerpadle spuštěn pouze jeden kompresor, je možné 
v tepelném čerpadle zastavit oba kompresory.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0. 

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. Mimo normální teploty 
primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby bylo dosaženo 
optimálního provozu.

Čerpadlo okruhu solanky PB3

Čerpadlo solanky nemusí být podle směrnice ErP nízkoenergetické, ale 
pokud je v tomto vysoce účinném tepelném čerpadle s dvojitým 
kompresorem použito čerpadlo s velkým příkonem, výrazně se sníží výkon 
systému. Za účelem dosažení nejvyššího výkonu a úplného provozního 
rozsahu se musí použít nízkoenergetické čerpadlo PB3 s regulací otáček, 
které je řízeno regulátorem tepelného čerpadla napětím 0-10V.

Čerpadlo otopného okruhu PC0

K dosažení nejlepšího výkonu a plného pracovního rozsahu musí všechna 
čerpadla otopného systému splňovat požadavky směrnice ErP na nízkou 
spotřebu. Oběhové čerpadlo PC0 musí být řízeno regulátorem tepelného 
čerpadla napětím 0-10V.

Čištění filtrů solanky Z1.SB31 a Z2.SB31

K vyčištění průtokového filtru (SB31) je zapotřebí vypustit potrubí, které je 
na stejné úrovni. Postupujte podle pokynů v návodu k instalaci tepelného 
čerpadla.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil FB31. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a pojistný 
ventil FB31 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Dálkové vytápění

Přehled

Primární ventily pro oběh vody dálkového vytápění jsou řízeny regulátorem 
tepelného čerpadla a doplňkovým modulem. Dálkové vytápění se používá 
jako přídavný zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV.

Funkce

Dálkové vytápění pomáhá prostřednictvím trojcestného ventilu VM0 
tepelnému čerpadlu, pokud nedokáže plnit požadavky na vytápění nebo 
pokud je provoz tímto přídavným zdrojem tepla levnější než provoz 
tepelného čerpadla (hybridní funkce). Dálkové vytápění pomáhá 
prostřednictvím trojcestného ventilu VW2 tepelnému čerpadlu, pokud 
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zásobník CW1, který je ohřívaný tepelným čerpadlem, nedokáže zvýšit 
teplotu TV na požadovanou hodnotu nebo pokud je provoz přídavným 
zdrojem tepla levnější než provoz tepelného čerpadla (hybridní funkce).

Řízení dálkového vytápění pro přídavný dotop

Aktivace přídavného zdroje tepla přes regulační ventil VM0 se provádí 
podle stanoveného rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na 
potrubí – 3K (T0-3K). Je-li po potřebnou dobu naměřena nastavená 
teplota, přídavný zdroj tepla dostane povolení ke spuštění a regulační ventil 
VM0 začne regulovat teplotu T0 na nastavené hodnotě. K odpojení dojde, 
pokud je ventil VM0 uzavřen a vypočtený rozdíl mezi aktuální teplotou T0 
a nastavenou teplotou dosáhne přednastavenou hodnotu a hybridní 
funkce dálkového vytápění není aktivní.

Řízení hybridní funkce dálkového vytápění

Pokud jsou vypočítané náklady na výrobu tepla z tepelného čerpadla vyšší 
než náklady na dodání tepla z dálkového vytápění, udržují regulační 
směšovací ventily dálkového vytápění teplotu T0 na předem nastavené 
teplotě a tepelné čerpadlo se vypne. Zvýší-li se náklady na teplo 
z dálkového vytápění nad cenu energie produkované tepelným čerpadlem, 
dojde ke startu tepelného čerpadla a k přerušení dodávky tepla 
z dálkového vytápění.

Ohřev pitné vody pomocí dálkového vytápění

Klesne-li teplota TV na čidle TW8 pod předem nastavenou teplotu, 
okamžitě se aktivuje regulační ventil dálkového ovládání VW2 a začne 
regulovat teplotu TW8 na nastavené hodnotě. Tato funkce je řízena pomocí 
RC-multi modulu.

Zásobník s průtokovým ohřevem TV

Přehled

Objekt požaduje malé až středně velké množství TV dodávané ze 
zásobníku(ů) TV.

Funkce

Zásobník s průtokovým ohřevem TV je natápěn tepelným čerpadlem, 
třístupňovým elektrickým dotopem nebo integrovanou elektrickou topnou 
vložkou (záložní zdroj).

Zásobník s průtokovým ohřevem TV (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestný přepínací 
ventil VW1 se přepne do polohy ohřevu TV. Zásobník s průtokovým 
ohřevem TV je normálně nabíjen tepelným čerpadlem pomocí obou 
kompresorů až do konce nabíjecího cyklu, kdy je zastaven kompresor 
s větším počtem provozních hodin. Pokud je v porovnání k výkonu 
tepelného čerpadla zásobník TV malý, je možné omezit nabíjení zásobníku 
TV pouze na jeden kompresor. Oběhové čerpadlo PC0 je řízeno v průběhu 
celého nabíjecího cyklu tak, aby byly zajištěny vysoké teploty při startu 
nabíjení a vysoký průtok na konci nabíjecího cyklu, což umožní kompletní 
nabití celého zásobníku.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity zásobníku s průtokovým ohřevem TV 
(CW1) je důležité, aby cirkulační průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo 
k překročení maximálního průtoku zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou 
GW41 a GW42 by měl být přibližně 5K.

Dimenzování TV (TV pouze z tepelného čerpadla)

Dimenzování TV (max. povolený průtok)

4x F5001)

1) Zásobník TV 500 litrů

4x F7502)

2) Zásobník TV 750 litrů

2x WPS 54 HT 95 115

2x WPS 64 HT 553)

3) Je možné použít pouze jeden kompresor v každém tepelném 
čerpadle

130

2x WPS 72 HT 603) 140

2x WPS 80 HT 653) 140

Tab. 88 počet bytů

4x F5001)

1) Zásobník TV 500 litrů

4x F7502)

2) Zásobník TV 750 litrů

2x WPS 54 HT 115 140

2x WPS 64 HT 1153)

3) Je možné použít pouze jeden kompresor v každém tepelném 
čerpadle

140

2x WPS 72 HT 1153) 140

2x WPS 80 HT 1153) 140

Tab. 89 počet bytů
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). 

Funkce

Tepelné čerpadlo produkuje většinu potřebného tepla. 

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Zkušební provoz

Všechna oběhová čerpadla a trojcestné ventily se spustí na dobu jedné 
minuty, pokud nebyly spuštěny v sedmi předchozích dnech.

Letní/Zimní režim

Zimní režim se aktivuje okamžitě, klesne-li venkovní teplota TL1 pod 
nastavenou hodnotu (7°C) nebo klesne-li pod 15°C po dobu šesti hodin 
(obě hodnoty lze upravit). Letní režim se aktivuje, pokud je venkovní teplota 
TL1 nad 17°C po dobu delší než 3 hodiny (obě hodnoty lze upravit).

Napouštění otopného systému

Napouštění systému otopnou vodou se provádí přes napouštěcí ventil 
VW96, který musí být v souladu s EN 1717. Při napouštění tímto způsobem 
se minimalizuje množství plynu přiváděného do otopného systému, 
protože v průběhu plnění nebo okamžitě poté dochází k odvzdušňování 
přes ventil VL95. Pokud je nutné systém napouštět více než dvakrát za rok, 
byla použita příliš malá expanzní nádoba nebo dochází k úniku vody ze 
systému. Do určité doby po uvedení do provozu může být potřeba vodu 
doplňovat častěji.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému slouží, společně 
s odvzdušňovacím ventilem VL91, k odvzdušnění otopného systému.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávací nádrže CC1 v systému umožňuje její použití 
i jako odlučovače nečistot v systému. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetický filtr 
(SC11).

Úprava průtoku otopného systému

Režim připojení tohoto systémového řešení umožňuje funkci ve všech 
nízkoprůtokových nebo vysokoprůtokových systémech. Tento způsob 
připojování dvou tepelných čerpadel do otopného systému poskytuje 
optimální průtok v rozsahu od jmenovitého průtoku jednoho tepelného 
čerpadla po celkový jmenovitý průtok obou tepelných čerpadel. U 
tepelných čerpadel v kontinuálním provozu by měl být rozdíl teplot T0 – 
GC11 v rozsahu mezi rozdílem TC3 – TC0 a dvojnásobkem rozdílu TC3-
TC0. Průtok může být upraven především nastavením dispozičního tlaku 
oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný průtok však může 
způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného systému. To znamená, že 
je potřeba nastavit regulační ventily otopného systému (ventily otopných 
těles/podlahového vytápění).

Teplotní čidlo T0

Pro ocelová potrubí jsou určena ponorná čidla. Pro měděná potrubí jsou 
určena kontaktní čidla.

Tepelná čerpadla 54 – 80 kW

Přehled

V zimním režimu se jeden z kompresorů tepelného čerpadla (ER1 nebo 
ER2) spustí, klesne-li teplota T0 pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Pokud je spuštěn jeden pracovní stupeň každého tepelného 
čerpadla (pokud je v činnosti aspoň jeden kompresor tepelného čerpadla), 
může být spuštěn druhý kompresor každého tepleného čerpadla, klesne-li 
teplota T0 pod nastavenou teplotu hystereze. Po zastavení je kompresor 
blokován po dobu 3 minut. Hystereze je pohyblivá a individuální pro každý 
kompresor. To znamená, že pořadí spouštění kompresorů se mění. 
Kompresor, který byl nejdéle mimo provoz, se spustí jako první 
a kompresor, který pracuje nejdéle, se zastaví jako první. Ale jen tehdy, kdy 
je v každém tepelném čerpadle spuštěn pouze jeden kompresor, je možné 
v tepelném čerpadle zastavit oba kompresory.

Ovládání oběhového čerpadla otopného okruhu PC0

Oběhové čerpadlo PC0 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Oběhové čerpadlo 
PC0 je regulováno, aby byl dosažen konstantní rozdíl teplot TC3 a TC0.

Ovládání oběhového čerpadla primárního okruhu (PB3)

Oběhové čerpadlo PB3 se rozběhne před startem prvního kompresoru 
a běží ještě chvíli po zastavení posledního kompresoru. Čerpadlo PB3 je 
regulováno na základě hodnoty TB1, aby byl udržen konstantní rozdíl teplot 
TB0 a TB1 v normálním provozním intervalu. Mimo normální teploty 
primárního okruhu je teplotní rozdíl upraven tak, aby bylo dosaženo 
optimálního provozu.

Čerpadlo okruhu solanky PB3

Čerpadlo solanky nemusí být podle směrnice ErP nízkoenergetické, ale 
pokud je v tomto vysoce účinném tepelném čerpadle s dvojitým 
kompresorem použito čerpadlo s velkým příkonem, výrazně se sníží výkon 
systému. Za účelem dosažení nejvyššího výkonu a úplného provozního 
rozsahu se musí použít nízkoenergetické čerpadlo PB3 s regulací otáček, 
které je řízeno regulátorem tepelného čerpadla napětím 0-10V.

Čerpadlo otopného okruhu PC0

K dosažení nejlepšího výkonu a plného pracovního rozsahu musí všechna 
čerpadla otopného systému splňovat požadavky směrnice ErP na nízkou 
spotřebu. Oběhové čerpadlo PC0 musí být řízeno regulátorem tepelného 
čerpadla napětím 0-10V.

Čištění filtrů solanky Z1.SB31 a Z2.SB31

K vyčištění průtokového filtru (SB31) je zapotřebí vypustit potrubí, které je 
na stejné úrovni. Postupujte podle pokynů v návodu k instalaci tepelného 
čerpadla.

Odvzdušnění primárního okruhu

Pokud je jako nemrznoucí prostředek použit ethanol, nesmí být v primárním 
okruhu použita automatická odvzdušňovací zařízení, aby nedošlo k jeho 
uniknutí do vzduchu. Místo nich je nutné použít 4,5litrovou plastovou 
expanzní nádobu pro shromažďování vzduchu. Tuto nádobu lze manuálně 
odvětrávat přes odvzdušňovací ventil FB31. Pokud je jako nemrznoucí 
prostředek použit glykol, je nutné místo odvzdušňovacího ventilu expanzní 
nádoby CB31 instalovat automatické odlučovače mikrobublin a pojistný 
ventil FB31 musí být nainstalován přímo na potrubí.

Dálkové vytápění

Přehled

Primární ventily pro oběh vody dálkového vytápění jsou řízeny regulátorem 
tepelného čerpadla a doplňkovým modulem. Dálkové vytápění se používá 
jako přídavný zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV.

Funkce

Dálkové vytápění pomáhá prostřednictvím trojcestného ventilu VM0 
tepelnému čerpadlu, pokud nedokáže plnit požadavky na vytápění nebo 
pokud je provoz tímto přídavným zdrojem tepla levnější než provoz 
tepelného čerpadla (hybridní funkce). Dálkové vytápění pomáhá 
prostřednictvím trojcestného ventilu VW2 tepelnému čerpadlu, pokud 
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zásobník CW1, který je ohřívaný tepelným čerpadlem, nedokáže zvýšit 
teplotu TV na požadovanou hodnotu nebo pokud je provoz přídavným 
zdrojem tepla levnější než provoz tepelného čerpadla (hybridní funkce).

Řízení dálkového vytápění pro přídavný dotop

Aktivace přídavného zdroje tepla přes regulační ventil VM0 se provádí 
podle stanoveného rozdílu mezi aktuální a nastavenou hodnotou teploty na 
potrubí – 3K (T0-3K). Je-li po potřebnou dobu naměřena nastavená 
teplota, přídavný zdroj tepla dostane povolení ke spuštění a regulační ventil 
VM0 začne regulovat teplotu T0 na nastavené hodnotě. K odpojení dojde, 
pokud je ventil VM0 uzavřen a vypočtený rozdíl mezi aktuální teplotou T0 
a nastavenou teplotou dosáhne přednastavenou hodnotu a hybridní 
funkce dálkového vytápění není aktivní.

Řízení hybridní funkce dálkového vytápění

Pokud jsou vypočítané náklady na výrobu tepla z tepelného čerpadla vyšší 
než náklady na dodání tepla z dálkového vytápění, udržují regulační 
směšovací ventily dálkového vytápění teplotu T0 na předem nastavené 
teplotě a tepelné čerpadlo se vypne. Zvýší-li se náklady na teplo 
z dálkového vytápění nad cenu energie produkované tepelným čerpadlem, 
dojde ke startu tepelného čerpadla a k přerušení dodávky tepla 
z dálkového vytápění.

Ohřev pitné vody pomocí dálkového vytápění

Klesne-li teplota TV na čidle TW8 pod předem nastavenou teplotu, 
okamžitě se aktivuje regulační ventil dálkového ovládání VW2 a začne 
regulovat teplotu TW8 na nastavené hodnotě. Tato funkce je řízena pomocí 
RC-multi modulu.

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

Přehled

Pro objekt, který potřebuje velké množství TV dodávané ze stanice pro 
přípravu teplé vody (FWS).

Funkce

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS) je ohřívána z akumulačního 
zásobníku, který je ohříván tepelným čerpadlem nebo dálkovým 
vytápěním.
Vratná voda ze stanice pro přípravu teplé vody (FWS) jde v závislosti na 
teplotě zpátečky buď do zásobníku CW1 nebo do předehřívacího 
zásobníku CW2.

Zásobník s průtokovým ohřevem TV CW1 (příprava TV)

Tepelné čerpadlo musí být nastaveno tak, aby používalo lokální čidlo 
teploty TV. Klesne-li teplota TW1 v zásobníku TV pod spouštěcí teplotu, 
aktivuje se režim ohřevu TV. Tento režim se ukončí, překročí-li teplota TW1 
v zásobníku TV a teplota TC0 otopného okruhu nastavenou limitní 
hodnotu. V režimu ohřevu TV se spustí kompresor a trojcestné přepínací 
ventily VW1 a VW2 se přepnou do polohy ohřevu TV.

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS)

Stanice pro přípravu teplé vody (FWS) udržuje teplotu TV (TW4) na 
konstantní hodnotě odběrem tepla ze zásobníku (CW1) pomocí oběhového 
čerpadla (PW1). Aby nedošlo ke změně teploty TV (TW4) při náhlé změně 
průtoku TV, může snímač průtoku GW1 ovlivnit rychlost oběhového 
čerpadla PW1. Pokud je v provozu pouze vytápění v cirkulaci a teplota 
zpátečky ze stanice pro přípravu teplé vody (FWS) dosahuje vysoké 
hodnoty, trojcestný přepínací ventil VW3 přepne průtok zpět do zásobníku 
Z2.CW1. Zvýší-li se průtok TV, teplota zpátečky klesne a trojcestný ventil 
VW3 se přepne na předehřev vyrovnávací nádrže Z1.CW1.

Průtok cirkulace TV

Pro udržení navržené kapacity stanice pro přípravu teplé vody (FWS) 
a zásobníku s průtokovým ohřevem TV (CW1) je důležité, aby cirkulační 
průtok nebyl příliš vysoký a nedošlo k překročení maximálního průtoku 
zpátečky. Teplotní rozdíl mezi teplotou TW4 a TW6/GW41 by měl být 
přibližně 5K.

Dimenzování TV, 2 x tepelné čerpadlo 54 kW (TV pouze z tepelného 

čerpadla)

Dimenzování TV, 2 x tepelné čerpadlo 64 kW (TV pouze z tepelného 

čerpadla)

FWS 1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS) (100/200 bytů 
s maximálním průtokem TV)

FWS 2001)

1x CW1 750 l a 1x CW2 750 l2)

2) Počet zásobníků

503)

3) Maximální počet kompresorů v režimu přípravy TV je stejný jako 
počet akumulačních zásobníků TV

-

1x CW1 750 l a 2x CW2 750 l2) 803) 803)

2x CW1 750 l a 2x CW2 750 l2) 100 105

2x CW1 750 l a 3x CW2 750 l2) 100 115

3x CW1 750 l a 3x CW2 750 l2) 100 120

3x CW1 750 l a 4x CW2 750 l2) 100 130

4x CW1 750 l a 4x CW2 750 l2) 100 145

Tab. 90 počet bytů

FWS 1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS) (100/200 bytů 
s maximálním průtokem TV)

FWS 2001)

1x CW1 750 l a 1x CW2 750 l2)

2) Počet zásobníků

503)

3) Maximální počet kompresorů v režimu přípravy TV je stejný jako 
počet akumulačních zásobníků TV

-

1x CW1 750 l a 2x CW2 750 l2) 853) -

2x CW1 750 l a 2x CW2 750 l2) 100 120

2x CW1 750 l a 3x CW2 750 l2) 100 130

3x CW1 750 l a 3x CW2 750 l2) 100 140

3x CW1 750 l a 4x CW2 750 l2) 100 150

4x CW1 750 l a 4x CW2 750 l2) 100 165

Tab. 91 počet bytů
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Dimenzování TV, 2 x tepelné čerpadlo 72 kW (TV pouze z tepelného 

čerpadla)

Dimenzování TV, 2 x tepelné čerpadlo 80 kW (TV pouze z tepelného 

čerpadla)

FWS 1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS) (100/200 bytů 
s maximálním průtokem TV)

FWS 2001)

1x CW1 750 l a 1x CW2 750 l2)

2) Počet zásobníků

603)

3) Maximální počet kompresorů v režimu přípravy TV je stejný jako 
počet akumulačních zásobníků TV

-

1x CW1 750 l a 2x CW2 750 l2) 953) 953)

2x CW1 750 l a 2x CW2 750 l2) 100 135

2x CW1 750 l a 3x CW2 750 l2) 100 145

3x CW1 750 l a 3x CW2 750 l2) 100 160

3x CW1 750 l a 4x CW2 750 l2) 100 170

4x CW1 750 l a 4x CW2 750 l2) 100 185

Tab. 92 počet bytů

FWS 1001)

1) Stanice pro přípravu teplé vody (FWS) (100/200 bytů 
s maximálním průtokem TV)

FWS 2001)

1x CW1 750 l a 1x CW2 750 l2)

2) Počet zásobníků

653)

3) Maximální počet kompresorů v režimu přípravy TV je stejný jako 
počet akumulačních zásobníků TV

-

1x CW1 750 l a 2x CW2 750 l2) 1003) 1053)

2x CW1 750 l a 2x CW2 750 l2) 100 150

2x CW1 750 l a 3x CW2 750 l2) 100 160

3x CW1 750 l a 3x CW2 750 l2) 100 175

3x CW1 750 l a 4x CW2 750 l2) 100 190

4x CW1 750 l a 4x CW2 750 l2) 100 200

Tab. 93 počet bytů
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Obecné specifikace

Přehled

Toto řešení je určeno do objektů s jedním otopným okruhem. Maximální 
teplotní požadavek na systém je 80/60 (80 °C na vstupu a 60 °C na 
zpátečce z otopného okruhu). Tepelná čerpadla jsou zapojena do dvou 
skupin. Při lichém počtu tepelných čerpadel je v pravé skupině větší počet 
tepelných čerpadel. Akumulační zásobníky jsou zapojeny paralelně pomocí 
soupravy pro připojení zásobníků do kaskády.

Produkce tepla tepelným čerpadlem 

Požadavek je vypočítán podle topné křivky a hodnoty venkovní teploty TL1. 
Úpravy jsou prováděny v závislosti na teplotě T0. Křivka je vypočítána 
automaticky podle základního nastavení. Provozovatel má možnost 
přizpůsobit topnou křivku venkovní teplotě. V případě nízkého průtoku 
otopným systémem jsou kompresory spouštěny a zastavovány na základě 
teploty v akumulačním zásobníku TC2, pokud je tato hodnota vyšší než 
teplota T0.

Odvzdušnění otopného systému

Typ a umístění vyrovnávacích nádrží CC1 a CC2 v systému slouží, 
společně s odvzdušňovacími ventily VL91 a VL92, k odvzdušnění 
otopného systému. U systému této velikosti doporučujeme aktivní expanzní 
nádobu s odvzdušněním.

Filtr nečistot otopného systému

Typ a umístění vyrovnávacích nádrží CC1 a CC2 v systému umožňuje 
jejich použití jako odlučovače usazenin, ale poskytuje ochranu pouze pro 
skupinu tepelných čerpadel na pravé straně. Usazeniny lze vypláchnout 
vypouštěcím ventilem VA21. Pokud je ale tepelné čerpadlo nainstalované 
do již existujícího otopného systému, je zapotřebí použít magnetitový filtr 
(SC11) pro filtrování i nemagnetických nečistot.

Úprava průtoku otopného systému

Režim připojení tohoto systémového řešení umožňuje funkci ve všech 
nízkoprůtokových nebo vysokoprůtokových systémech. Tento způsob 
připojování dvou skupin tepelných čerpadel do otopného systému 
poskytuje optimální průtok v rozsahu od jmenovitého průtoku jedné skupiny 
po celkový jmenovitý průtok z obou skupin tepelných čerpadel. U tepelných 
čerpadel v kontinuálním provozu by měl být rozdíl teplot T0 – GC11 
v rozsahu mezi rozdílem TC3 – TC0 a dvojnásobkem rozdílu TC3-TC0. 
Průtok může být upraven především nastavením dispozičního tlaku 
oběhového čerpadla otopného okruhu PC1. Správný průtok však může 
způsobit nerovnoměrný ohřev celého otopného systému. To znamená, že 
je potřeba nastavit regulační ventily otopného systému (ventily otopných 
těles/podlahového vytápění).

Regulace výkonu

V zimním režimu se jeden z kompresorů tepelného čerpadla (ER1 až ER5) 
spustí, klesne-li teplota T) pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Pokud je spuštěn jeden pracovní stupeň každého spuštěného* 
tepelného čerpadla, může být spuštěn druhý kompresor každého 
tepleného čerpadla, klesne-li teplota T0 pod nastavenou teplotu hystereze. 
Po zastavení je kompresor blokován po dobu 3 minut. Hystereze je 
pohyblivá a individuální pro každý kompresor. To znamená, že pořadí 
spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který byl nejdéle mimo provoz, 
se spustí jako první a kompresor, který pracuje nejdéle, se zastaví jako 
první. Ale jen tehdy, kdy je v každém tepelném čerpadle spuštěn pouze 
jeden kompresor, je možné v tepelném čerpadle zastavit oba kompresory.
*Pokud je v činnosti aspoň jeden kompresor tepelného čerpadla.

Ohřev teplé vody

V zimním režimu se jeden z kompresorů tepelného čerpadla (ER1 až ER5) 
spustí, klesne-li teplota T) pod předem nastavenou teplotu hystereze 
čerpadla. Pokud je spuštěn jeden pracovní stupeň každého spuštěného* 
tepelného čerpadla, může být spuštěn druhý kompresor každého 
tepleného čerpadla, klesne-li teplota T0 pod nastavenou teplotu hystereze. 
Po zastavení je kompresor blokován po dobu 3 minut. Hystereze je 
pohyblivá a individuální pro každý kompresor. To znamená, že pořadí 
spouštění kompresorů se mění. Kompresor, který byl nejdéle mimo provoz, 

se spustí jako první a kompresor, který pracuje nejdéle, se zastaví jako 
první. Ale jen tehdy, kdy je v každém tepelném čerpadle spuštěn pouze 
jeden kompresor, je možné v tepelném čerpadle zastavit oba kompresory.
*Pokud je v činnosti aspoň jeden kompresor tepelného čerpadla.

Přídavný zdroj tepla

Přídavný zdroj tepla může být napojen před oběhová čerpadla otopného 
okruhu PC1. Je spuštěn, pokud tepelné čerpadlo není samo schopno plnit 
požadavky na vytápění.



68 Solární vytápění

 (2016/10) – Projekční podklady WPS HT 22-80 kW188

68 Solární vytápění

Obr. 72
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Solární tepelný výměník

Informace o funkci - viz solární regulace. Tepelný okruh musí být 
směšován, protože solární panel může vytápět akumulační zásobník nad 
nastavenou nejvyšší povolenou teplotu. Má-li solární stanice prioritu TV, je 
nutné použít ventil VS2. Ventil VS3 je nutné používat v severských 
klimatických podmínkách, aby se omezilo riziko zamrznutí tepelného 
výměníku ES2. Rovněž se zamezí tepelné cirkulaci z otopného systému do 
solárního kolektoru v zimním počasí. Správně řízený ventil VS3 zlepšuje 
i celkový výkon systému, protože solární panely mohou ohřívat potrubí 
k solárním kolektorům. Jinak bude tato energie odebrána z tepelného 
čerpadla při každém spuštění solárního ohřevu. Termostatický směšovací 
ventil na TV je nutný v případě, že je zásobník TV potřeba ohřívat nad max. 
teplotu TV.
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69 Bazén

Obr. 73

Obr. 74

6720818200-65.1I

6720818200-66.1I
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Obr. 75

Obr. 76

Vyhřívání bazénu

Musí být použit tepelný výměník, který je schopen pracovat s bazénovou 
vodou, která obsahuje chlor, soli a nečistoty (v závislosti na typu 
bazénových filtrů). Bazénový tepelný výměník je potřeba dimenzovat pro 
omezení ztráty teploty (max. 10 °C) při dimenzované potřebě tepla pro 
bazén, protože teplota potřebná v zásobníku CC1 bude mít velký vliv na 
sezónní výkonnost systému. Rychlost oběhového čerpadla C2.PP1 musí 
být regulována napětím v rozsahu 0-10V. Je řízena multi-regulátorem, 
který kontroluje zpáteční teplotu z bazénu. Pokud toto nestačí pro běh 
čerpadla na 100%, dochází k pozvolenému zvyšování žádané teploty vody, 
aby byla dosažena nastavená teplota bazénové vody až k maximální 
teplotě (45 °C). Všechny ostatní otopné systémy musí být směšované.

6720818200-67.1I

6720818200-68.2I
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70 Pasivní chlazení pod rosným bodem

Obr. 77

Pasivní chlazení pod rosným bodem

Přehled

Toto řešení je určeno pro zařízení s kapalinovým chlazením, která řeší 
kondenzující vodu. Příkladem jsou ventilační chladicí zařízení s okapovou 
miskou nebo ventilátorové výměníky s okapovou miskou. Všechna potrubí 
systému chlazení musí být rovněž izolována proti kondenzaci.

Funkce

V případě potřeby chlazení se kontrolérem chladicího systému spustí 
čerpadlo PB1, které zahájí cirkulaci solanky chladicím systémem. Chladicí 
výkon je možné řídit buď změnou rychlosti čerpadla PB1 napětím 0-10V 
(rovněž řízené kontrolérem chladicího systému) nebo dvoucestnými ventily 
v chladicím systému, které ovlivňují interní změnou tlaku rychlost 
oběhového čerpadla.

Vrty

K tepelným 
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71 Pasivní chlazení nad rosným bodem

Obr. 78

Pasivní chlazení nad rosným bodem

Přehled

Toto řešení je určeno pro zařízení s kapalinovým chlazením, která neumí 
pracovat s kondenzující vodou. Příkladem jsou chladicí přepážky, chlazené 
podlahy, stěny a stropy, nebo ventilátorové výměníky, u kterých nejsou 
okapové misky připojeny k výpusti. Potrubí systému chlazení nemusí být 
izolována proti kondenzaci.

Řízení teploty

Teplota chladicího systému je řízena PI-regulátorem s nastavitelným 
pásmem P a časem I. Regulátor využívá vstup tepelného čidla pro řízení 
teploty chladicího okruhu a analogový výstup pro nastavení rychlosti 
primárního čerpadla.

Řízení rosného bodu

Řízení rosného bodu se využívá z důvodu zabránění kondenzace 
v systému chladicího potrubí, zejména jsou-li připojeny chladicí přepážky 
nebo stěnové/podlahové/stropní chlazení. Funkce zvyšuje teplotu 
chladicího okruhu na základě aktuální hodnoty rosného bodu v místnosti. 
Připojen a nakonfigurován je kombinovaný vysílač hodnot vlhkosti a teploty 
(např. Regin HTRT). Funkce rosného bodu vypočítá aktuální teplotu 
rosného bodu a přidá ji k nastavitelné požadované hodnotě (z výroby 
nastavena na 1 °C). Součet je poté porovnán s aktuální nastavenou 
teplotou. Nejvyšší hodnota bude použita jako žádaná teplota chladicího 
systému.

Řízení oběhového čerpadla

V chladicím systému lze pro řízení čerpadla použít digitální výstupy. 
Čerpadlo může běžet buď nepřetržitě nebo s přestávkami. Zastavení 
čerpadla je aktivováno čidlem venkovní teploty a bezpotenciálovým 
digitálním vstupem. Je rovněž možné přidat prodlevu zastavení i spuštění 
čerpadla. V průběhu zastavení čerpadla je hodnota napětí pro řízení 
rychlosti 0 V. Start hlavního oběhového čerpadla solanky a/nebo přepnutí 
z ohřevu na chlazení. Digitální výstup lze používat i pro start/stop hlavního 
oběhového čerpadla solanky nebo pro aktivaci režimu chlazení. Výstup 
sleduje nastavení čerpadla, jen s tím rozdílem, že čerpadlo ve zkušebním 
provozu nemá vliv na výstup.

Omezení teploty

Maximální přiváděnou teplotu lze omezit na pevně nastavenou hodnotu. Je 
rovněž možné omezit minimální teplotu zpátečky. Pokud teplota zpátečky 

klesne pod minimální limit, dojde k potlačení žádané hodnoty o nastavitelný 
faktor. Tato funkce umožňuje používat chlazení bez primárního 
směšovacího ventilu, i když je teplota solanky pod 0 °C.

Hlídač rosného bodu

Jako další bezpečnostní prvek je pro řízení použit hlídač rosného bodu. Ten 
zastaví chlazení, pokud v místě jeho instalace dochází k tvorbě kondenzátu 
(normálně je instalován na potrubí na sekundární straně za deskovým 
tepelným výměníkem).

K tepelným 
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72 Spodní voda jako zdroj energie

Obr. 79

Spodní voda jako zdroj energie

Přehled

Tepelná čerpadla umí využívat energii z vrtů naplněných spodní vodou. 
Spodní voda je čerpána do přechodového tepelného výměníku, v něm je 
ochlazována tepelným čerpadlem, a poté je odváděna do vratné studny. 
Výhodou používání spodní vody jako zdroje tepla je možnost udržování 
vysoké stálé teploty. To znamená, že lze běžně dosáhnout velmi vysokého 
topného faktoru. Lze dosáhnout vysokého výstupního výkonu při nízkých 
investičních nákladech, ale s vyššími náklady na údržbu zemních systémů. 
Při výběru tepelného výměníku berte do úvahy i kvalitu vody.

Návrh

Zdrojová a vratná studna musí poskytovat dostatečný prostor, aby bylo 
možné tepelné čerpadlo zásobovat dostatečnou kapacitou vody. Studny 
musí být dostatečně daleko od sebe, aby poskytovaly energii tepelnému 
čerpadlu. Musí se provést kontrola kvality vody a průtočného objemu. 
Výpočet rozměrů a realizaci montáže musí provést pouze autorizovaná 
společnost. Montážní pracovníci musí dodržovat všechny normy a nařízení. 
Vrchní strany studní musí být utěsněny, aby nedocházelo k problémům 
způsobeným proniknutím železa nebo manganu. Pokud toto nebude 
zajištěno, může dojít k zanesení tepelného výměníku (EB1) a vratné 
studny.

Funkce

V systémech využívajících spodní vodu je tepelné čerpadlo doplněno o 
přechodový tepelný výměník, který zamezí poškození zmrznutím a chrání 
výparník tepelného čerpadla před vniknutím nečistot ze spodní vody. Do 
vrtu je vloženo čerpadlo se zpětným ventilem, které čerpá vodu hadicí do 
přechodového tepelného výměníku a poté zpět do vratné studny. Okruh 
připojený k tepelnému čerpadlu je instalován standardním způsobem 
s využitím plnicí jednotky, expanzní nádoby a pojistného ventilu. V okruhu 
musí být použit nemrznoucí přípravek v koncentraci zhruba 30 % objemu, 
který zajistí ochranu až do cca -15 °C. Aby se předešlo poškození nebo 
vytopení vratné studny, tlakový spínač (JB1) zastaví čerpadlo spodní vody, 
pokud je vratná studna blokována. Pokud výstupní teplota vody (B1.TB1) 
klesne pod požadovanou hodnotu, sníží se počet spuštěných kompresorů. 
Pokud poklesne ještě níže, zastaví se všechny kompresory a spustí se 
alarm.

Údržba

Proplachovatelný filtr (SB31) pro zachytávání nečistot. Je-li filtr nutné 
proplachovat zhruba po měsíci, měla by být zvětšena výška čerpadla 
spodní vody ve studni (PB1) nebo je potřeba nainstalovat filtr i na dno 
studny. Jinak bude zkrácena životnost systému. Teploměry/čidla indikující 
teploty spodní vody na vstupu (GB31) a výstupu (B1.TB1) zajišťují 
správnou funkci systému. Tlakoměr (JB2) pro měření poklesu tlaku u filtru, 
tepelný výměník a vratná studna.
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73 Charakteristika tepelného čerpadla WPS 22 HT

Obr. 80
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74 Charakteristika tepelného čerpadla WPS 28 HT

Obr. 81
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75 Charakteristika tepelného čerpadla WPS 38 HT

Obr. 82
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76 Charakteristika tepelného čerpadla WPS 48 HT

Obr. 83
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77 Charakteristika tepelného čerpadla WPS 54 HT

Obr. 84
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78 Charakteristika tepelného čerpadla WPS 64 HT

Obr. 85
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79 Charakteristika tepelného čerpadla WPS 72 HT

Obr. 86
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80 Charakteristika tepelného čerpadla WPS 80 HT

Obr. 87
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Poznámky



Vytápění s budoucností.

Bosch Termotechnika s.r.o.
Obchodní divize Buderus
Průmyslová 372/1 
108 00 Praha 10 – Štěrboholy
tel.: +420 261 300 110 
e-mail: info@buderus.cz
www.buderus.cz

Technická podpora pro projektanty
tel.: +420 261 300 105
e-mail: technika@buderus.cz




