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Informace o zařízení

1

Informace o zařízení

1.1

Popis zařízení

Zařízení Compress 4000 DW 250-1 CFI jsou tepelná
čerpadla na přípravu teplé vody určená pro nasávání
vzduchu z vnitřních prostor.

•

Jako ochrana zásobníku teplé vody proti korozi je
instalovaná hořčíková anoda.

1.2

Používání k určenému účelu

Tepelné čerpadlo se smí používat výhradně k ohřevu
pitné vody.

Zařízení Compress 5000 DW 270-3 CFO jsou tepelná
čerpadla na přípravu teplé vody určená pro nasávání
vzduchu zvenčí. Zařízení jsou vybavena odmrazovacím zařízením.

Jiné použití je považováno za nesprávné. Na škody,
které vzniknou v důsledku nesprávného používání, se
nevztahuje záruka.

Dodávaná zařízení do ČR jsou s označením ...C.., která
jsou vybavena teplovodní topnou spirálou - přídavným
tepelným výměníkem pro přípravu teplé vody s využitím
externích otopných nebo solárních soustav. Zařízení
bez označení „C“ nejsou vybavena teplovodní topnou
spirálou - přídavným tepelným výměníkem a nejsou na
našem domácím trhu obvyklá.

1.3

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody s optimalizovaným topným faktorem.
Velmi kvalitní smaltované zásobníky teplé vody
s tepelnou izolací z tvrdé polyuretanové pěny.
Elektrické topné těleso k tepelné dezinfekci nebo
sériový provoz při nedostatečné teplotě vzduchu.
Dvoustupňový radiální ventilátor s možností přivádění a odvádění vzduchu, který lze využít i k větrání
místností.
Zařízení Compress 4000 DW...: automatické vypínání při teplotách nižších než +5 °C.
Zařízení Compress 5000 DW...: zabudované
odmrazovací zařízení, v zařízení Compress 5000
DW... je zabudované automatické vypínání při teplotách nižších než -10 °C.
Vysokotlaké presostaty k optimální ochraně chladicího okruhu tepelného čerpadla.
Bezpečnostní chladivo R134a jako pracovní médium.
Možná teplota vody až 70 °C bez použití elektrického dohřívače.
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Komerční a průmyslové využívání zařízení k výrobě
procesního tepla je zakázáno.

Přehled typů
CS4000DW
250-1 CFI

Vnitřní instalace pro vzduch
z místnosti

•

Vnitřní instalace pro venkovní vzduch
S přídavným
tepelným
výměníkem
Tab. 1

1 (3)
C

•

•

•

Přehled typů

CS
DW
4000...I
5000...O
250
270

CS5000DW
270-3 CFO

Tepelné čerpadlo Compress
Ohřev teplé vody
Vnitřní instalace pro vzduch z místnosti
Vnitřní instalace pro venkovní vzduch
Integrovaný zásobník teplé vody o objemu
240 litrů (u verze CS 4000 DW..)
Integrovaný zásobník teplé vody o objemu
260 litrů (u verze CS 5000 DW..)
Modelová řada
Vestavěná teplovodní topná trubková spirála
- tepelný výměník pro přípravu teplé vody
pomocí externího topného nebo solárního
zařízení
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Rozsah dodávky a hlavní přednosti

1

2

3
6720820684-01.1V

Obrázek 1 Rozsah dodávky Compress 4000 DW..

[1]
[2]
[3]

Tepelné čerpadlo
Sada tištěných publikací jako dokumentace
k produktu
Hrdlo k odvádění kondenzátu

1

2

3
4

Hlavní přednosti a výhody zařízení
• Zařízením lze dosáhnout provozně velmi úsporné
přípravy teplé vody (dobrá tepelná izolace a efektivní
využití elektr. energie s topným faktorem COP 2,83
(2,95 u verze Compress 5000 DW) podle EN 255-3.
• Zařízení je z pohledu chladicího okruhu kompletně
zajištěné a zabezpečené a instalaci může bezproblémově provádět instalatérská firma bez specialisty na chladící okruhy (instalace se zjednodušuje na
vodní přípojky, zastrčení siťového kabelu do zásuvky a nastavení řídící jednotky k provozu).
• Konstrukce zařízení je ze dvou nezávislých celků
- samostatná horní část s tepelným čerpadlem
s uzavřeným a z výrobního závodu přesně seřízeným chladivovým okruhem a řídící jednotkou;
- samostatná zásobníková spodní část s velmi
kvalitním smaltovaným povrchem; díky této konstrukci je možné jednotku s tepelným čerpadlem
jednoduše demontovat při potřebném transportu
i pro případ servisního zásahu.
• Zařízení má integrovanou teplovodní topnou trubkovou spirálu - teplovodní výměník umožňující kombinaci se stávající otopnou soustavou s plynovým
kotlem nebo kotlem (krbovou vložkou) na tuhá paliva, případně s olejovým kotlem nebo i se solárním
teplovodním systémem.
• Pro napájení tepelného čerpadla lze jednoduše využívat i fotovoltaických panelů. Tepelné čerpadlo je
vybaveno funkcí pro budoucí připojení do inteligentní sítě (Smart Grid) a již nyní je možné přednostně
využívat vlastní vyrobený proud z fotovoltaických
panelů.
• Zařízení má integrovanou 2 kW elektrickou topnou
vložku a lze jej proto provozovat s levnějším odběrovým tarifem na dodávku elektrické energie jako
klasický elektrický zásobník TV.
• Zásobník teplé vody má objem 240 litrů (resp. 260 l
u verze Compress 5000 DW), je s antikorozní ochranou díky velmi kvalitní smaltované vrstvě a ochranné hořčíkové anodě.
• Zásobník je vybavený 2 hrdly (2xDN160) pro optimální připojení sacího a výfukového potrubí a dvoustupňovým ventilátorem s velkou dopravní výškou,
díku tomu jsou umožněné realizace i s dlouhými
vzduchovými kanály.

6720818082-04.2V

Obrázek 2 Rozsah dodávky Compress 5000 DW ..

[1]
[2]
[3]
[4]
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Tepelné čerpadlo
Sada tištěných publikací jako dokumentace
k produktu
Hrdlo k odvádění kondenzátu
Malý kryt
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Rozměry a minimální vzdálenosti

1404,5
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6720820684-03.1V

Obrázek 3a Rozměry zařízení Compress 4000 DW..

Obrázek 3b Rozměry zařízení Compress 5000 DW..
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Obrázek 4a Doporučené minimální odstupy pro
Compress 4000 DW 250-1CFI (mm)
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400

2200

2000

500

Obrázek 4b Doporučené minimální odstupy pro
Compress 5000 DW 270-3 CFO (mm)

Konstrukce zařízení

Obrázek 5a Tepelné čerpadlo Compress 4000 DW.. (legenda na další straně)
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Konstrukční řešení zařízení
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Údaje o přístroji | 7

Konstrukční provedení
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Obr. 4

Tepelné čerpadlo

[1] Vstup vody - G1"
Tepelné
čerpadlo
[2]
Výstup
topné spirály - G1"1)
Obrázek 5b Tepelné čerpadlo
Compress 50001)DW..
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Obr. 3
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[17]
[18]
[19]
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Kondenzátor (tepelný
výměník
chladivo/voda)
Compress 4000
DW
Kompresor
Ochranná jímka pro snímač teploty
Hořčíková anoda
1) pouze
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CS5000DW
270-3 (C)FO
Elektrická
topná
vložka
- elektrický
dohřívač
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Compress
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DW
Otvor pro
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Výstup kondenzátu
Oběhové čerpadlo pro TV
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Prstenec krytu
Víko krytu
Upevnění víka
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[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]

[21] Výstup kondenzátu
[23] Upevnění prstence skříně
[24]
Prstenec skříně
Výstup
kondenzátu
[25] čerpadlo
Víko skříně
Oběhové
[26] kryt
Upevnění
víka skříně
Ochranný
vpředu
Prstenec skříně
Víko skříně
Upevnění víka skříně
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Obr. 5

Obslužný panel

Obrázek
panel
[1]6 Ovládací
Displej

6720804054-16.1V

Obr. 4

[2]
Nastavovací
Obslužný
panel tlačítka

[1] Zobrazení
Displej
[1]
[2] Nastavovací
Tlačítka
pro
[2]
tlačítka

nastavení

6 720 820 290 (2016/12)

6 720 820 916 (2017/02)
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Displej a přehled obsluhy
1

2

3

4

5

6

Po vyvolání hlavního menu lze zvolit následující menu/
vedlejší menu:
•

7

8
9

16

10

15

11

14

•

12

13

•

Obrázek 7 Displej a význam symbolů

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

Elektrický provoz vytápění
Příprava teplé vody tepelným čerpadlem
Externí vytápění (solární nebo kotlem)
Informace
Zadání parametrů nastavení
Indikace poruchy
Volba servisního menu
Dny v týdnu
Provoz “auto/man“
Indikace provozního stavu
Volba menu “Prog“
Nastavení hodin
Doba chodu
Spotřeba
Identifikace čidel zásobníku
Funkce protizámrazové ochrany

•

Timer - provozní režimy
– OFF
– ON
– EDIT
– po - pá
– so - ne
– Fact
Mode - druhy tepla
– Druh provozu “Comf“
– Druh provozu “Eco“
– Druh provozu “Elec“
Set - nastavení
– Leg - termická dezinfekce
– Rcir - cirkulační systém
– Purg - odvzdušnění
– Aboo - automatická aktivace provozního
režimu "Boost"
– Fan - stupeň ventilátoru
– Tank - kapacita zásobníku (pouze u verze
Compress 4000 DW)
– Unit - volba teplotní jednotky
– Coil - kompatibilita s pomocnými topnými systémy (solární, kotel, elektrický)
– Phot - kompatibilita s fotovoltaickým
systémem
– Fset - nastavení z výroby
Info - informace

Vyvolání hlavního menu
• Stiskněte tlačítko “menu“ a podržte po dobu kratší
než 3 sekundy.
menu

-

+

ok

<3s
Obr. 8 Vyvolání hlavního menu
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34 | Obsluha

Přehled obsluhy
8.13 Povely

BOOST

Mo:Fr

8.7.4

SA:Su

8.7.5

Fact

8.7.6

Submenu Edit
Holiday
Off

On

Edit

Comf

Eco

8.8.2

Elec

8.8.3

Submenu Mode

8.9.3

Aboo

8.9.4

Fan

8.9.5

Tank

8.9.6

Unit

8.9.7

Coil

8.9.8

Phot

8.9.9

Fset

8.9.10

Set

8.8.1
8.10

Purg

8.8

Submenu Timer
8.9

8.9.2

8.7

8.7.3

Mode

Rcir

8.6

8.7.2

Timer

8.9.1

8.5

8.7.1

Date

Leg

OFF

Menu Principal

Submenu6720820684-09.2V
Set

Obr. 50

Obrázek 9 Informativní přehled obsluhy tepelného čerpadla (detailně v instalačním a obslužném manuálu)
6 720 820 290 (2016/12)
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Compress 4000 DW
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Okruh chladiva

Okruh chladiva představuje uzavřený systém, ve kterém obíhá chladivo R134a jako teplonosné médium.
Ve výparníku je teplo ze vzduchu předáváno do okruhu
chladiva a chladivo se přemění na plyn.
Kompresor stlačováním zvyšuje teplotu chladiva
R134a.

Poté je teplo předáváno prostřednictvím tepelného
výměníku zvaného též kondenzátor vodě v zásobníku. Přitom dochází ke kondenzaci chladiva R134a.
Jako tepelný výměník je použit deskový výměník, který
zabraňuje přímému kontaktu mezi okruhem chladiva
a okruhem teplé vody.
Chladivo R134a protéká v kapalném stavu expanzním ventilem a přitom klesá jeho tlak. Poté je chladivo
R134a opět přiváděno do výparníku.

1

15
2

14
13

3
4

12

5
6
7
8

11

9

10
6 720 801 405-03.1T

Obrázek 10 Okruh chladiva

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

10

Ventilátor
Snímač teploty (nasávání vzduchu)
Kompresor
Kondenzátor (tepelný výměník chladivo/voda)
Oběhové čerpadlo pro TV
Snímač teploty teplé vody
Výstup teplé vody
Vstup do cirkulačního okruhu TV

[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

Vastavěná teplovodní topná spirála
Přívod studené vody
Elektrický dohřívač s bezpečnostním
omezovačem teploty
Snímač teploty studené vody
Sušicí filtr
Expanzní ventil
Výparník
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Bezpečnostní a regulační zařízení

1.10 Ochrana proti korozi

1.9.1

Vysokotlaký spínač

Vnitřní stěna zásobníku teplé vody je smaltovaná. Díky
tomu je zajištěn zcela neutrální a bezpečný kontakt
s pitnou vodou.

Pokud se hodnota provozního tlaku ocitne mimo doporučený rozsah, vypne tlakový spínač zařízení a zobrazí
se porucha.
1.9.2

Bezpečnostní omezovač teploty

Bezpečnostní omezovač teploty zajišťuje, aby teplota
vody v zásobníku nepřekročila předepsanou hodnotu.
Pokud teplota dosáhne vyšších hodnot, ohřev teplé
vody se přeruší. Odblokování musí provést kvalifikovaný odborník ručně.
1.9.3

Nastavení teploty topného tělesa

Nastavování teploty teplé vody se provádí na ovládací
jednotce. Regulátor teploty umístěný přímo na topném
tělese při překročení nastavené teploty aktivuje bezpečnostní omezovač teploty topného tělesa. Nejvyšší teplota tohoto regulátoru je z výroby nastavena na
70 °C. Změna nastavení teploty není přípustná. Teplotu
vody lze nastavovat na ovládací jednotce v rozmezí od
30 °C do 70 °C.

1
2

6720646160-27.1V

Obrázek 11 Regulátor teploty

[1]
[2]

Odblokovací knoflík
Regulátor teploty

Pro minimalizaci doby provozu elektrické topné vložky
se ve srovnání s čistým provozem tepelného čerpadla
ohřívá cca poloviční objem zásobníku.
1.9.4

Snímač teploty nasávání vzduchu

Snímač teploty měří teplotu nasávaného vzduchu ve
výparníku. Pokud naměřená teplota dosáhne hodnoty
mimo rozsah provozních teplot, přejde ohřev teplé vody
automaticky z provozního režimu „Kombi“ do provozního
režimu „Elektrický dohřívač“. Pokud se zařízení nachází
v provozním režimu „Tepelné čerpadlo“, ohřev teplé vody
se zastaví až do doby, kdy se měřená hodnota opět vrátí
do předepsaného rozsahu provozních teplot.
Compress - 6 720 801 405 CZ (2017/07)

Přídavnou ochranu proti korozi představuje vnitřní hořčíková anoda, kterou je zásobník vybaven. Hořčíková
anoda se musí v pravidelných intervalech kontrolovat
a v případě potřeby vyměňovat.
První kontrola má být provedena 6 měsíců
po instalaci.

V oblastech s agresivnější vodou musí být provedena
zvláštní ochranná opatření (např. filtr) a údržba hořčíkové anody se musí provádět v kratších časových intervalech.

1.11 Tepelná dezinfekce
VÝSTRAHA: Nebezpečí opaření horkou
vodou!
► Tepelnou dezinfekci provádějte pouze
mimo běžné provozní doby.
Tepelnou dezinfekci lze v případě potřeby spustit pomocí regulace ručně nebo každý týden aktivovat automaticky zadáním dne a času. V tomto režimu se teplá voda
zahřívá na 70 °C.
Jakmile teplota dosáhne 70 °C, vrátí se zařízení zpět do
dříve nastaveného provozního režimu. Funkce „Leg“ je
aktivní maximálně 24 hodin. Pokud v průběhu této doby
není dosaženo teploty 70 °C (v důsledku odběru teplé
vody), vrátí se zařízení automaticky rovněž zpět do dříve nastaveného provozního režimu.
Pro tepelnou dezinfekci se vždy navíc aktivuje elektrická
topná vložka, bez ohledu na nastavení zdroje tepla pro
ohřev teplé vody. U varianty C s vestavěnou teplovodní
topnou spirálou se může tepelná dezinfekce alternativně k tepelnému čerpadlu s elektrickým dohřívačem provádět pomocí externího topného zařízení. Na externím
topném zařízení se proto musí nastavit vhodný interval.
Díky tomu se tepelná dezinfekce uskuteční nezávisle
na regulaci tepelného čerpadla.
Protože je elektrická topná vložka umístěná v polovině nádoby, ohřívá pouze 50 % objemu nádoby. Oběhové čerpadlo zajistí, aby tepelná dezinfekce proběhla
v celém objemu vody.
Při 70 °C v horní části nádoby je zajištěno, že budou
bakterie Legionelly okamžitě zničeny. Při 60 °C v dolní
části zásobníku je zajištěno, že budou bakterie Legionelly zničeny v průběhu 2 minut. Během tepelné dezinfekce se nemá odebírat žádná voda.
11

Informace o zařízení
1.12 Technické údaje
Jednotka

CS4000DW
250-1 CFI
Výkon - podle EN 16147, cyklus XL, teplota vzduchu 7 °C, ohřev vody z 10 °C na 54 °C, Tref> 52,5 °C
Topný faktor (COP)
–
2,83
Doba ohřevu
h
08:59
Spotřeba tepla za 24 hodin
kWh/den
0,84
Výkon - podle EN16147, cyklus XL, teplota vzduchu 7 °C, ohřev vody z 10 °C na 53 °C, Tref> 52,5 °C
Topný faktor (COP)
–
Doba ohřevu
h
Spotřeba tepla za 24 hodin
kWh/den
Použitelné množství teplé vody při teplotě vody na výstupu 40 °C
l
Nasávání vzduchu
Průtok vzduchu (bez/s potrubím) – otáčky ventilátoru „SP1“
m3/h
Průtok vzduchu (bez/s potrubím) – otáčky ventilátoru „SP2“
m3/h
335/300
Provozní teplota
°C
+5...+35
Okruh chladiva
Chladivo R134a
g
270
Maximální tlak
bar/MPa
27/2,7
Teplá voda
Kapacita zásobníku
l
240
Plocha tepelného výměníku
(externí topná zařízení)
m2
1,0
Maximální výstupní teplota bez / s elektrickým přídavným ohřevem
°C
60/70
Použitelné množství teplé vody při teplotě vody na výstupu 40°C2)
l
327
Trvalý výkon topné spirály1)
kW
31,8
Maximální provozní tlak
bar / MPa
10 / 1
Elektrické hodnoty
Elektrické napájení
~ 230
V
(+10% / -10%)
Kmitočet
Hz
50
Odběr proudu (bez / s elektrickým přídavným ohřevem)
A
2,6 / 11,3
Doporučená velikost elektrického jištění
A
16
Max. jmenov. příkon pro kompresor
kW
0,6
Celkový tepelný výkon elektrického přídavného ohřevu
kW
2,0
Maximální jmenovitý příkon celkem (s elektrickým přídavným ohřevem)
kW
2,6
Třída ochrany
I
Druh krytí (bez / s potrubím)
IP
21 / 24
Obecně
Hladina akustického tlaku s potrubím
(vzdálenost 2 m, otáčky ventilátoru SP2 (CS4000DW),
dB(A)
42
otáčky ventilátoru SP1 (CS5000DW)) 2)
Rozměry (šířka x výška x hloubka)
mm
624 x 1932 x 624
Hmotnost netto (bez obalu)
kg
108

CS5000DW
270-3 CFO

2,95
10:41
0,79
369
380/350
460/430
-10 ...+35
360
27/2,7
260
1,0
60/70
366
31,8
10 / 1
~ 230
(+10% / -10%)
50
2,6 / 11,3
16
0,6
2,0
2,6
I
21 / 24
46
700 x 1 835 x 735
121

Tab. 2 Technické údaje
1)
2)
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Měření podle DIN 4708, část 3, vstupní teplota topné spirály 80 °C, průtok 2600 kg/h, Δt °C.
Hodnocení hladiny akustického výkonu podle norem EN 12102:2008, EN 255-3:1997 a podle základní
akustické normy ISO 3747:2010. Přepočet na hladinu akustického tlaku bez přihlédnutí k vlivu překážek
(šíření zvuku v kulovém poli) teplota vzduchu 20°C (±1); teplota vody 19°C (±1).
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Charakteristika dvoustupňového ventilátoru v tepelném čerpadle Compress 5000 DW 270-3 CFO
.

550

SP1
charakteritika pro
první otáčkový
stupeň ventilátoru

500
450
400

SP2
charakteristika
pro druhý
otáčkový stupeň
ventilátoru

Průtok vzduchu [m3/h]

350
300
250
200

SP 1

SP 2

150
100
50

Zbytkový tlak [Pa]
0
0 10 20 30

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

Obrázek 12 Informativní charakteristika dvoustupňového ventilátoru - závislost průtoku vzduchu 6na
zbytkovém
tlaku (detailní
720 801
405-23.1T
výpočty a kontrola je na dalších stranách), platí pouze pro Compress 5000 DW 270-3 CFO

Instalace čerpadla SWI /SWO 270 – 2 X
Příslušenství pro využití venkovního vzduchu
Ventilační trubky – EPP

Stavitelný prostup
stěnou

Nerezový
střešní
prostup

Pro Compress
4000 DW 250-1 CFI

Akustická a tepelná
izolace

Průtok
vzduchu
kanály
Průtok vzduchu
kanály
SP1
- 330
m3/h
(max.
tlaková
ztráta)
SP2
m3/h
SP1-- 400
330 m3
/h
SP2 - 400 m3 / h

Pro Compress
5000 DW 270-3 CFO
Instalace s využitím
venkovního vzduchu

Instalace s využitím
vnitřního vzduchu

Obrázek 13 Příklady instalace vzduchového potrubí
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1.13 Připojení
vzduchového vedení
18 | Instalace
Vzduch může být nasáván z místnosti, kde je zařízení nainstalováno, z jiné místnosti nebo
zvenku. Vypouštění
V obou
Nasávání
vzduchumusí
(IN) býtvzduchu
dvou posledně jmenovaných případech
nainstalována vzduchová sací potrubí.

Kontola přes ekvivalentní délku pro
Compress 4000 ...

Lekv

Potrubí délky 0,5 m

0,5 m

Potrubí délky 1 m

1,0 m

Obecné zásady

Potrubí
délky 2 maximálního
m
m
Pro
zajištění
výkonu 2,0
zařízení

délky 10 m kondenzace na vnějších
19,0 m stěaHadice
pro zabránění
nách
Kolenotrubek
45 ° používejte tepelně a akusticky
0,9 m
izolovaná
Koleno 90 ° vedení.
2,0 m
Hadicové koleno 90 °

2,3 m

Při volbě Venkovní
prostoru
pro nasávání
vzduchu
vezměte
ochranná
mřížka
8m
4m
v úvahu průměrnou
teplotu
vzduchu
a
maximální
požaVýstup střešní
7m
4m
dovaný objemový
průtok vzduchu. Abyste dosáhli co
Tab. 6
nejmenšího
instalujte
vzduchová
sacív
Proodporu
zajištění vzduchu,
odtoku kondenzátu
ze zařízení,
který se tvoří
potrubí a vzduchová
výstupní
potrubí
(Ø 160 mm) co
potrubí nasávání
a vypouštění
vzduchu:
nejpříměji.▶ Vzduchová potrubí instalujte vodorovně nebo s mírným

sklonem k otvorům pro nasávání a vypouštění vzduchu na
horní straně zařízení.

Aby byl zajištěn odtok kondenzátu, který se tvoří
5.3.1
Provoz se
z prostoru
v potrubí pro
nasávání
a vzduchem
výstup vzduchu:

Pracuje-li tepelné čerpadlo se vzduchem z prostoru instalace,

► Instalujte
potrubí
mírným
3.
musívzduchová
objem tohoto prostoru
činitsnejméně
20 msklonem
směrem od zařízení k vyústění.

Obrázek
14 Ekvivalentní
délka
potrubí
Obr. 11
Ekvivalentní délka
potrubí
(L) (Lekv.), platí pro
Compress
4000
DW
250-1
CFI
5.3.2 Provoz se vzduchem z venkovního prostředí
[1] Nasávání vzduchu
Precuje-li čerpadlo se vzduchem z venkovního prostoru, musí
[2] Vypouštění vzduchu
Otáčky ventilátoru
být potrubí chráněna vodnými koncovkami před
Lekv.
Otáčky ventilátoru
Při provozu
nezávislém
na vzduchu v místnosti (nasáL
Počet otáček ventilátoru1)
povětrnostními
vlivy.

vání vzduchu vzduchovým potrubím):

► P
 ro stupeň otáček ventilátoru 1 instalujte potrubí co
nejkratší a nejrovnější.
► P
 ro delší potrubí a vyšší přídavné odpory nastavte
stupeň otáček ventilátoru 2.
Stupeň otáček ventilátoru 2 zvyšuje hladinu
hluku.

Provoz závislý na vzduchu v místnosti
V případě provozu závislém na vzduchu v místnosti
zajistěte, aby byl objem místnosti větší než 20 m3 a aby
tato místnost byla dostatečně provětrávaná. Ideálně jde
o místnost s trvalým přebytkem tepla. V místnosti s provozem tepelného čerpadla Compress 4000.. dochází
pak ke snižování teploty a vlhkosti.

6 720 820 290 (2016/12)

Do 6 m

SP1 - 1. stupeň

do 30 m

SP2

Do 30 m

SP2 - 2. stupeň

do 6 m
SP1
Tab.Tab.
3 Otáčky
ventilátoru v závislosti na ekvivalentní délce
7
potrubí, platí pouze pro Compress 4000 DW 250-1 CFI
1)  kapitola 8.9.5

Hodnoty pro výpočet ekvivalentní délky
5.4 Připojení vodovodního potrubí
Nasávání
Vyfukování
Běhemvzduchu
provozu nikdy nezavírejte
vodovodní
vzduchu
kohout ( obr. 7, [4]).

Lekv

Potrubí 0,5 m

0,5 m

Potrubí 1 m

1,0 m

Koleno 90°

2,0 m

Pohyblivé
koleno 90°

2,3 m

poruch v důsledku
Potrubí 2 m Opatření k zamezení vzniku2,0
m
náhlých výkyvů tlaku při zásobování:
Hadice 10 m ▶ Do potrubí směrem k19,0
minstalujte
zařízení
zpětný ventil a regulační
Koleno 45°
0,9tlakový
m ventil.

Venkovní
ochranná
mřížka

8m

Výstup střešní

7m

4m
Compress 4000 DW

4m

Tab. 4 Ekvivalentní délky pro používané příslušenství vedení
vzduchu
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5.3.2 Provoz s venkovním vzduchem
měte v úvahu
přes ekvivalentní
délku
řebný průtok Kontrola
Pracuje-li čerpadlo
s venkovním vzduchem,
je nutnépro
chránitCompress 5000 ...
ho odporu
potrubí správnými koncovkami před vlivem povětrnosti.
pouštěný vzduch
Otáčky ventilátoru

Při provozu nezávislém na vzduchu v místnosti (nasávání vzduchu vzduchovým potrubím):

ěný vzduch nesmí

► P
 ro stupeň otáček ventilátoru 1 instalujte potrubí co
nejkratší a nejrovnější.

plota vzduchu

► P
 ro delší potrubí a vyšší přídavné odpory nastavte
stupeň otáček ventilátoru 2.
Vypouštění
vzduchu (OUT)

Stupeň otáček ventilátoru 2 zvyšuje hladinu
hluku.

kv

5m

0m

0m

0m

9m

0m

3m
4m
4m

který se tvoří v

Obr. 11
Ekvivalentní délka
potrubí
(L) (L ), platí pro
Obrázek
15 Ekvivalentní
délka
potrubí
ekv.
Compress
5000
DW
270-3
CFO
[1] Nasávání vzduchu
[2] Vypouštění vzduchu

nebo s mírným
ování vzduchu na [1]

[2]

L

Vyfukování vzduchu
Nasávání vzduchu

10 m (vstupní teplota vzduchu
> 10 °C)

uje hladina hluku.

SIL

Do 30 m

SP1 - 1. stupeň

Od 30 m do 70 m

SP2 - 2. stupeň

Tab. 5 Otáčky ventilátoru v závislosti na ekvivalentní délce
potrubí - platí pouze pro Compress 5000 DW 270-3 CFO

Hodnoty pro výpočet ekvivalentní délky
Nasávání
vzduchu

SIL

do 30 m
SP1
zohlednit použité stěnové
a střešní
od 30 m
do 70 m
průchodky.

Otáčky ventilátoru

Stupeň ventilátoru1)

V úseku potrubí L2 a L4 se rovněž musí

doporučujeme:
kapitola 8.9.5).

Lekv.
10 m (vstupní teplota
vzduchu >10°C)

SP2

Tab. 7
1)  kapitola
8.9.5 ekvivalentní délce větší jak
Při celkové

30 m se doporučuje nastavit 2.stupeň
ventilátoru - SP2.

ostoru instalace, Pracuje-li tepelné čerpadlo s venkovním vzduchem, je
3
nutné použít správné potrubí chráněné izolací a doplnit
.

ho příslušnými koncovkami přizpůsobenými k ochraně
před vlivem povětrnosti.

Aby byl zajištěn odtok kondenzátu, který se tvoří
v potrubí pro nasávání a výstup vzduchu:
► Instalujte vzduchová potrubí s mírným sklonem
Compress 5000 DW
směrem od zařízení k vyústění.
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Vyfukování
vzduchu
Lekv

Potrubí 0,5 m

0,5 m

Potrubí 1 m

1,0 m

Potrubí 2 m

2,0 m

Hadice 10 m

19,0 m

Koleno 45°

0,9 m

Koleno 90°

2,0 m

Pohyblivé
koleno 90°

2,3 m

Venkovní
ochranná
mřížka

8m

4m

Výstup střešní

7m

4m

Tab. 6 Ekvivalentní délky pro používané příslušenství vedení
vzduchu
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Příslušenství

2

Příslušenství

2.1

Příslušenství pro využití vzduchu z vnitřního prostoru pro Compress 4000 DW
250-1 CFI (ekvivalentní délky jsou při SP1 do 6 m a při SP2 do 30 m)

Obrázek

Název / popis

Objednací číslo

Prodloužení Ø 160 mm, pro využívání vzduchu
z vedlejší místnosti
AZB 978 - Prodloužení DN160, 500 mm (PP)
AZB 982 - Prodloužení DN160, 1 000 mm (PP)
AZB 986 - Prodloužení DN160, 2 000 mm (PP)

7 746 900 698
7 746 900 702
7 746 900 706

AZB 970 - Koleno 45°, Ø 160 mm (PP), pro
využívání vzduchu z vedlejší místnosti

7 746 900 690

AZB 974 - Koleno 87°, Ø 160 mm (PP), pro
využívání vzduchu z vedlejší místnosti

7 746 900 694

AZB 994 - T-kus s revizním otvorem, Ø 160 mm
(PP), pro využívání vzduchu z vedlejší místnosti

7 746 900 714

AZB 1053 - Objímka DN160, montážní pomůcka,
závěs pro potrubí s Ø 160 mm

7 746 901 002

Multimodul vhodný pro oba typy tepelných čerpadel
Compress 4000 DW 250-1 CFI i Compress 5000 DW 270-3 CFO
Multi modul, příslušenství k připojení tepelného
7 736 503 877
čerpadla pro přípravu teplé vody k solárnímu
systému nebo externímu kotli nebo fotovoltaickému
systému

Tab. 7 Příslušenství pro využití vzduchu z vnitřního prostoru a Multi modul používaný pro některé instalace
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Příslušenství
2.2

Příslušenství pro využití venkovního vzduchu pro Compress 5000 DW 270-3 CFO
(ekvivalentní délky jsou při SP1 do 30 m a při SP2 do 70 m)

Obrázek

Název / popis

Objednací číslo

DDF 160/1 - Univerzální nerezový střešní
prostup DN160 použitelný pro nasávání vzduchu
(čerstvý vzduch) nebo odvádění vzduchu. Díky
velkoplošnému vlnitému olověnému lemování
snadno přizpůsobitelný všem typům střešních
tašek.

7 719 003 366

WG 160/1 - Stavitelný prostup stěnou
(300-600 mm), DN160 včetně protidešťové žaluzie
z plastu - bílé barvy, pro tloušťky stěn od 300 do
600 mm, vhodná pro přívod čerstvého vzduchu
a odvod vzduchu

7 719 003 334

FIR 160 - Flexi hadice DN160, 10 m, pružná
tepelně izolační ventilační trubka, kašírovaná
hliníkovou fólií, vhodná pro přívod čerstvého
vzduchu a odvod vzduchu

7 719 003 329

AZB 1053 - Objímka DN160, montážní pomůcka,
závěs pro potrubí s Ø 160 mm

7 746 901 002

Páska smrštitelná za studena, 1 role, 50 mm x 5m,
šedá

7 719 003 408

EPP potrubí 1m, DN160, včetně spojovacího
nátrubku DN160

7 738 110 902

EPP koleno 90°/45°, DN160 pro EPP potrubí 1 m
včetně spojovacího kusu DN160

7 738 110 903

6 720 617 799-06.1O

6 720 617 799-07.1O

6720617799-04.1O

Tab. 8 Příslušenství při využití venkovního vzduchu (Multi modul je zobrazen na předchozí straně)
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Schémata systému

3

Schémata systému
Tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody Compress 250-1 CFI/ 270-3 CFO s vestavěnou teplovodní
topnou spirálou pro snadné připojení ke kotli na vytápění nebo k solárnímu systému.

3.1

Řešení s externím plynovým nebo jiným  zdrojem tepla jako přídavným ohřevem

Tepelné čerpadlo pro ohřev vody s plynovým kotlem s Heatronic 3® jako externím přídavným ohřevem
CU

1

HT3

1

CW 400
2

ZP

AF

SF

SWI/SWO270-2X
250-1
CFI/ 270-3 CFO

ZSB ...
ZSB...

6 720 801 405-08.1T

Obrázek 16 Tepelné čerpadlo pro přípravu TV s plynovým kotlem s Heatronic 3® jako externím přídavným ohřevem

AF
Snímač venkovní teploty
CU Regulátor (tepelné čerpadlo pro přípravu TV)
CW 400
Ekvitermní regulátor řízený venkovní teplotou
HT3 Řídící jednotka kotle s Bosch Heatronic 3®
18

SF
Snímač teploty TV v zásobníku
ZP
Čerpadlo pro cirkulační okruh
1
Na zdroji tepla
2
V topném zařízení nebo na stěně
NUTNO doplnit příslušenství Multi modul, obj. č.
7 736 503 877.
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Externí modul pro SWO/SWI
tepelné čerpadlo + kotel
Schémata systému

• Topné zařízení / kotel dostává
prioritu před zabudovaným
3.1.1 Komponenty pro systémová řešení
elektrickým topným tělesem tj.
Systémová řešení s plynovým nebo jiným zdrojem tepla
obsahují
komponenty:
budenásledující
startovat
místo, když :
• Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody
• TČ bude
Combi
módu
a
Compress
4000 DWv250-1
CFI / ..5000
DW 270-3
CFOteplota
(s vestavěnou
teplovodní topnou
vzduchu
budespirálou)
mimo
• Plynové nebo jiné topné zařízení pro vytápění a přírozsahu
pravu
teplé vody pro použití
• Nesměšovaný otopný okruh
(+5°C případně -10°C)
• Multi modul pro připojení externího topného zdroje
• TČ bude v Combi módu a
3.1.2 Vlastnosti a popis funkce
>přípravu
60°CTV ohřívá zásobník teplé
TepelnéT
čerpadlo
žádanápro
vody. Teplota ohřívané vody se nastavuje pomocí reguTČ bude
v Pokud
módu
lace •tepelného
čerpadla.
je na regulaci provedeno odpovídající
nastavení,
může Full
při ohřevu pomáhat
Full nebo
Auto
i integrovaný elektrický dohřívač.
Ohřev vody z plynového nebo jiného zdroje tepla se
provádí pomocí teplovodní topné trubkové spirály
v zásobníku vody. Elektrické propojení topného zařízení
je provedeno teplotním snímačem zásobníku v samostatné ochranné jímce. Díky tomu je možné v závislosti
na regulaci nastavit na topném zařízení teplotu horké
vody a časový program. Oběh je regulován ovládáním
kotle nebo samostatným ovládáním.
Ohřev obnovitelnými zdroji energie přes tepelné čerpadlo probíhá výrazně pomaleji než pomocí přídavného
topného zařízení. Doporučujeme proto dohřev přídavným topným zařízením pomocí časového programu
omezit a aktivovat je vždy jen krátce před odběrovou
tepelné
čerpadlo
kotel
špičkou.
V opačném
případě+by
ohřev teplé vody probíhal převážně pomocí použitého přídavného topného
zařízení.

Multi
modul
na TČ

NTC
vstup topná
spirála
NTC zásobník střed

Obrázek 17 Schéma připojení kotle a Multi modulu

Topné zařízení / kotel dostává prioritu před zabudovaným elektrickým topným tělesem tj. bude startovat místo elektr. topného tělesa, pokud:
•
•
•

TČ bude v Combi módu a teplota vzduchu bude mimo
rozsah pro použití (nad +35°C případně pod -10°C)
TČ bude v Combi módu a Tžádaná > 60°C
TČ bude v módu Full nebo Auto Full

Externí modul pro SWO/SWI

Pokud má být pomocí tepelného čerpadla provedena
tepelná dezinfekce, zapne se na podporu také elektrický
dohřívač. Alternativně může tepelná dezinfekce probíhat
také pomocí regulace kotle na vytápění. Pokud by došlo
ve funkci „Kombinovaný režim“ (kompresor a elektrický
dohřívač) k překročení nebo nedosažení provozních
podmínek tepelného čerpadla (-10 °C/+35 °C), bude
ohřev teplé vody probíhat rovněž pomocí elektrického
dohřívače.

1

Napojení na kotel

Propojení ze strany stavby, svorkovnice čidlo teplé vody
(regulace u kotle) na připojovací svorkovnici.

NTC zásobník
střed

NTC
vstup topná
spirála

Upozornění:
Obrázek které
18 Připojení
na svorkovnici
Multi modulu
V modulu je zabudované relé s proměnným kontaktem,
přepíná
mezi dvěma
odpory (10KOhm – odpovídá 25°C
a 1 KOhm – odpovídá 87°C ).
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Schémata systému
3.2

Řešení se solárním systémem jako externím přídavným ohřevem
TDS100
4

CU

1

T1

SP

T

AGS

ZP
WWKG

ZSB ... T2

250-1
CFI/ 270-3 CFO
SWI/SWO270-2X

6 720 801 405-09.1ITL

Obrázek 19 Tepelné čerpadlo pro přípravu TV se solárním systémem jako externím přídavným ohřevem

AGS
CU
SP
TDS
T1
T2

20

Solární stanice
Regulátor (tepelné čerpadlo pro přípravu TV)
Čerpadlo solárního okruhu
Regulátor pro solární ohřev teplé vody
Snímač teploty kolektoru (NTC)
Snímač teploty TV v zásobníku

WWKG
Teplovodní komfortní skupina (nedodává
se do ČR)
ZP
Cirkulační čerpadlo
1
Na zdroji tepla
4
Na stěně
NUTNO doplnit příslušenství Multi modul, obj. č.
7 736 503 877.
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Schémata systému
3.2.1

Komponenty pro systémová řešení

Řešení se solárním systémem jako externím přídavným ohřevem obsahuje následující komponenty:
•
•
•
•
•
•

Tepelné čerpadlo pro ohřev vody 250-1 CFI/ 270-3
CFO (s integrovaným tepelným výměníkem)
Solární kolektory, např. FKC-2...
Solární čerpadlovou skupinu AGS 5
Regulátor TDS 100
Teplovodní komfortní skupinu WWKG (nedodává se
do ČR)
Multi modul pro připojení externího topného zdroje

3.2.2

Vlastnosti a popis funkce

3.3

Alternativní řešení se solárním
systémem jako externím přídavným
ohřevem a příslušenstvím

Podle rozdílu teplot připojených snímačů [2] a [3]
tepelné čerpadlo pozná, zda solární systém dodává
dostatečné množství energie. Pokud je dodávka energie dostačující, provoz tepelného čerpadla se zastaví.
Navíc je možné pro tepelné čerpadlo nastavit minimální
zapínací teplotu teplé vody. Tak je možné ovlivnit běžnou spínací hysterezi pro ohřev teplé vody a v případě, že se očekává příjem solární energie (např. ráno),
zpozdit přihřívání tepelným čerpadlem s přídavným
elektro-ohřevem.

Tepelné čerpadlo pro přípravu TV ohřívá zásobník teplé
vody. Teplota ohřívané vody se nastavuje pomocí regulace tepelného čerpadla. Pokud je na regulaci provedeno odpovídající nastavení, může při ohřevu pomáhat
integrovaný elektrický dohřívač.
Solární systém je připojen přes teplovodní topnou spirálu v zásobníku vody a pomáhá při ohřevu. Regulace
solárního systému pomocí regulátoru TDS 100 probíhá samostatně. Solární čerpadlo SP dopravuje solární
energii do zásobníku teplé vody, pokud je překročen
teplotní rozdíl 8 K mezi T1 a T2 a zastaví se při 4 K
(lze nastavit). Akumulace zásobníku teplé vody solární energií může probíhat až do 80 °C (nastavitelné na
regulátoru TDS 100).
Pokud je nastavena teplota horké vody > 60 °C, musí
být výstup teplé vody vybaven ochranou proti opaření.
V teplovodní komfortní skupině WWKG je pro tyto účely
integrován směšovač pitné vody. Mimo to je zde začleněn cirkulační oběh teplé vody, který lze ovládat pomocí externě dodaných spínacích hodin. Jednotka WWKG
se na trh do ČR nedodává, všechny díly v této skupině
se proto nahrazují komponenty z domácího trhu.

6
Multi
modul
na TČ

2

1

5

3
7

4
6720805338-02.1V

Obrázek 20 Z
 apojení tepelného čerpadla se solárním
ohřevem

[1]
Solární regulátor TDS 100
[2]
Snímač teploty (vstup topné spirály)
[3]
Snímač teploty (střed zásobníku)
[4]
Čerpadlo ze solární skupiny AGS5
[5]
Solární kolektor
[6]
Snímač teploty (solární kolektor)
[7]
Snímač teploty zásobníku (sol.regulátor)
NUTNO doplnit příslušenství Multi modul, obj. č.
7 736 503 877.

Pokud má být pomocí tepelného čerpadla provedena
tepelná dezinfekce, zapne se na podporu také elektricmodul pro SWO/SWI
ký dohřívač. Pokud by došlo ve funkciExterní
„Kombinovaný
tepelné
čerpadlo + solárně-termické zařízení"
režim“ (kompresor a elektrický dohřívač)
k překročení
nebo nedosažení provozních podmínek tepelného čerpadla (-10 °C/+35 °C), bude ohřev teplé vody probíhat
pomocí elektrického dohřívače.

Obrázek 21 Připojení na svorkovnici Multi modulu

Poznámka: Systém by pracoval
i bez Multi modulu, pak by ale
tepelné čerpadlo - TČ nemělo
kontrolu nad prioritami. Z toho
důvodu je nutné Multi modul
doplnit, pak řízení TČ detekuje,
že solární systém je v činnosti a že je výhodnější využívat
solární energii. Multi modul pak
pozastaví provoz TČ s cílem
maximalizovat zisk z obnovitelného zdroje energie.
Compress - 6 720 801 405 CZ (2017/07)

NTC TANK
Zásobník střed
(ponorná jímka)

NTC COIL
Vstup topná
spirála
(u trubky)
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Externí modul p
propojení a mon
Krabička svorkovnice Multi modulu se připevní doda-

Schémata systému
3.4

Multi modul pro připojení
podpůrných systémů

nou lepící páskou mezi nálepky a vodovodní přípojky.

Díly Multi modulu - příslušenství obj. č. 7 736 503 877
umožňují připojení podpůrných systémů pro přípravu
teplé vody za současného výběru nejúčinnějšího a nejlevnějšího zdroje energie.

Svorkovnici
připevněte
Komunikační
kabel musí směřovat
nahoru.

dodanou lepí
Komunikační kabel musí směřovat na

Pomocí dílů příslušenství lze tepelné čerpadlo kombinovat s následujícími systémy:
•
•

Solární systém, externí topné zařízení
Fotovoltaické systémy

1

2

Externí modul pro SWO/SWI
propojení
3 a montáž

Krabička
svorkovnice
Multi modulu
na TČ

Svorkovnici připevněte dodanou
lepící páskou mezi nálepky a vodovodní přípojky.
4
Komunikační kabel musí směřovat nahoru.
5
6
7
8
6720805338-01.1V

Obrázek 22 Multi modul - Příslušenství obj. č. 7 736 503 877

[1]

Připojovací skříňka se svorkovnicí, s lepicí
páskou a komunikačním kabelem pro tepelné
čerpadlo
[2]
Snímač teploty (NTC10K) (2x)
[3]
Montážní sada pro snímač teploty
[4]
Příchytka
[5]
Plastová spirála (pro upevnění snímače teploty)
opro
SWO/SWI
SWO/SWI
[6]
Tepelně izolační materiál
[7]
Vázací pásek (3x)
ontáž
áž
[8]
Návod

pící
páskou
páskou
mezimezi
nálepky
nálepky
a vodovodní
a vodovodní
přípojky.
přípojky.
oru.
nahoru.

Zapojení
komunikačního kabelu
Multi modulu do řídící
jednotky TČ

Obrázek 23 Instalace Multi modulu na tepelné čerpadlo

Připojení čidla teploty (vstup teplovodní topné spirály
- přiložené čidlo)
Připojení čidla teploty (jímka uprostřed
zásobníku TČ - přiložené čidlo)
Připojení beznapěťového kontaktu ON / OFF fotovoltaického
měniče nebo externího požadavku
Napojení na řízení kotle / externího
topného zařízení

Obrázek 24 Svorkovnice Multi modulu a význam jednotlivých svorek
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Místo instalace a provoz
3.5

Řešení s fotovoltaickým systémem
pro využití vlastního proudu

2

3

1

3

1

6 720 801 405-21.1T

Obrázek 25 Schéma TČ s fotovoltaickým systémem
a připojení Multi modulu

[1]
[2]
[3]

Střídač - měnič fotovoltaického systému
FV panel
Připojovací skříňka z Multi modulu s lepicí
páskou a komunikačním kabelem pro tepelné
čerpadlo (příslušenství obj. č. 7 736 503 877)

Funkce umožňuje optimalizované využívání vlastního
proudu fotovoltaického systému.
Nastavení zajišťuje, že je tepelné čerpadlo vždy spouštěno buď fotovoltaickým systémem nebo pouze podle
definovaného časového programu.
Signál ze střídače je k modulu systému připojen pomocí
dvoužilového kabelu. Na měniči se nastaví, ve kterém
okamžiku má být tepelné čerpadlo fotovoltaickým systémem zapnuto (> 2 kW pro tepelné čerpadlo pro ohřev
vody a elektrický dohřívač). Na tepelném čerpadle se
pomocí dalšího bodu nabídky nastaví, zda má být signál ze střídače - měniče spínán ve smyslu spínacího
nebo rozpínacího kontaktu (nastavení v manuálu zařízení).
Pro provoz fotovoltaického systému lze nastavit minimální a maximální teplotu vody (Tmin a Tmax) od 15 °C do
70 °C. Při požadavku o teplotě > 60 °C ohřívá výhradně
elektrický dohřívač.

Compress - 6 720 801 405 CZ (2017/07)

4

Místo instalace a provoz

4.1

Místo instalace

Při výběru místa instalace je nutné dodržovat následující body:
• Zařízení musí být nainstalováno v suché místnosti
chráněné před mrazem. Pro optimální výkon zařízení
musí být zajištěna teplota přiváděného vzduchu od
-10 °C do 35 °C. Pokud se využívá vzduch z prostoru,
místnost instalace musí mít minimální objem 20 m3.
• Výstup a nasávání vzduchu nesmí probíhat v místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu plynu, páry nebo
prachu.
• V případě nízké výšky místnosti a instalace bez
vzduchovodů musí být nastaveno proudění vzduchu do různých směrů, aby nedošlo ke vzduchovému zkratu.
• Musí být zajištěn správný odtok kondenzátu. Obzvlášť důležité je to u instalací zařízení
270-3 CFO, neboť kondenzátu za příslušných teplot
venkovního vzduchu a potřebě odtávání může vznikat až 2 litr/hod.
• Podklad, na kterém zařízení stojí, musí být dostatečně pevný a rovný (hmotnost zařízení s plným
zásobníkem činí přibližně 400 kg a je rovnoměrně
rozdělena na 3 nastavovací nohy).
Pokud má zařízení pouze jedno potrubí (sací
nebo výfukové potrubí), může při provozu
v místě instalace vzniknout podtlak nebo přetlak. Pro bezproblémový provoz zařízení je
nutné zajistit v místě instalace otvor o velikosti
minimálně 220 cm2 pro přívod a odvod vzduchu, případně příslušně zvětšený provětrávací otvor dle potřeby i dalšího topného zařízení.
Pro bezporuchový provoz a také pro zajištění volného
přístupu ke všem dílům a přípojkám pro údržbu a opravy
musí být dodrženy minimální vzdálenosti (obrázek 4).
Pro Compress ... DW250-1 CFI/ 270-3 CFO, je nutné
před instalací brát v úvahu, aby:
• místnost instalace měla minimální výšku 2,2 m;
• objem místnosti byl minimálně 20 m3;
• elektrické krytí zařízení odpovídalo místu instalace;
• jištění zdrojové zásuvky bylo 16 A;
• minimální odstup vstupujícího a vystupujícího vzduchu byl 0,43 m a nebo na výstupy umístit 90° kolena
a otočit na různé strany, aby nevznikl vzduchový zkrat;
• ideální průměrná teplota v prostoru byla 15-20 °C;
• při ochlazování místnosti zabránit možným škodám
způsobených vlhkostí;
• místnost měla větrací otvor cca 300 cm2;
• tlakové ztráty příslušenství na vedení vzduchu byly
v dovolených mezích - maximální ekvival. délka
potrubí - pro Compress 5000 DW 270-3 CFO při
SP1 ... 30 m a při SP2 ... 70 m a pro Compress 4000
250-1 CFI při SP1 ... 6 m nebo při SP2 ... 30 m;
23

Místo instalace a provoz
•

nutnost zajištění kondenzačního svodu do kanalize
a případné další souvislosti spojené s provozem (viz
manuál zařízení).

Typ
zásobníku

Pojistný
ventil (max.
tlak)

0,6 MPa
(6 bar)

2.
1.

Compress
...
250-1 CFI/
270-3 CFO

0,8 MPa
(8 bar)
1 MPa
(10 bar)

6720820684-08.1V

Tlak vstupní Kapacita
vody do
expanzní
zařízení
nádoby
podle uvolňovacího
tlaku pojistného ventilu
2

12 l

3

18 l

4

25 l

2

12 l

3

12 l

4

18 l

2

12 l

3

12 l

4

18 l

Tab. 9 K
 apacita expanzní nádoby v závislosti na tlaku vody
v systému

Obrázek 26 Odvod kondenzátu
5.5

4.2

Připojení na vodovodní potrubí

Dodržujte všechny obvyklé zásady, platné předpisy
a normy pro připojování zásobníků TV.
Nezbytným doplněním do instalace vodovodní přípojky je pojistný ventil. Je -li vstupní tlak vody vyšší než
0,8 MPa (8 bar), tedy nad 80 % dovolené hodnoty
(1 MPa / 10 bar), namontujte i příslušný redukční tlakový ventil.
Mezi pojistný ventil a přípojku vody zařízení nikdy
nemontujte žádné další příslušenství.
Vodovodní přípojku proveďte dle platných předpisů
a norem. (Do připojovacího potrubí směrem k zařízení
instalujte zpětný ventil a dle potřeby regulační tlakový
ventil.)

6.0

6.5

7.0

pH

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

<50
50 - 100
100 - 150
150 - 250
250 - 350
350 - 600

Celková tvrdost mg/l

6720802773-01.2V

Není potřeba provádět opatření
(-0.5 < LSI < 1.5) - v grafu bílá oblast
Proveďte opatření proti usazování vodního
kamene, (LSI > 1.5) - v grafu černá oblast
Proveďte opatření proti korozi
(LSI < -0.5) - v grafu šedá oblast
LSI Langelier Saturation Index (Index nasycení)
Tab. 11 Doporučení dle LSI indexu

4.3

Expanzní nádoba na pitnou vodu1)
K zabránění ztrátám vody přes pojistný ventil
lze zabudovat expanzní nádobu vhodnou pro
pitnou vodu.

► Montáž expanzní nádoby na přípojce studené vody
mezi zásobníkem a pojistným skupinovým zařízením.
Kapacitu expanzní nádoby je nutné zvolit v závislosti
na tlaku vstupní vody do zařízení. Údaje se vztahují na
teplotu vody v zásobníku 60 °C. Tabulka 9 může sloužit
jako reference při výběru expanzní nádoby.

4.4

Kvalita vody

Nedostatečná kvalita vody nebo znečištěná voda může
způsobit poškození zařízení.
Tvrdost (°dH)

pH

Úprava vody

3,0....20,0
(20-140 mg/l)

6,5...8,5

nedoporučuje
se

3,0....20,0

< 6,5 nebo > 8,5

doporučena

< 3,0 nebo > 20,0

-

doporučena

Tab. 10 Kvalita vody a obecné doporučení

Prosím, berte na vědomí, že LSI (Langelierův index
nasycení) závisí na teplotě vody. Výše uvedené hodnoty byly vypočteny pro dvě mezní teploty: 10 °C a 70 °C.

1) Stavbou dodávané příslušenství - dle volby
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Základy pro výpočty
Při nižších teplotách (<20 °C) je větší nebezpečí vzniku
koroze. Při vyšších teplotách (>55 °C) je větší nebezpečí vzniku vodního kamene, proto je potřeba potřebnou úpravu uvážit dle místních provozních podmínek a
zvyklostí.

Vodivost vody pro vložené anody
130 µS/cm - 1 500 µS/cm
U tohoto typu zásobníku nepoužívejte zcela
demineralizovanou, destilovanou nebo deionizovanou vodu.

V případě, že bude tvrdost vody vyšší jak 600 mg/l,
musí být proveden výpočet LSI a vyhodnocena nutnost
úpravy vody. Informujte pak případně svého autorizovaného servisního technika, který pomůže s posouzením na místě instalace.
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Základy pro výpočty
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Tab. 12 Základy pro výpočty
M = 127 kg
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kg
m=M 127
kg kg
m Mm
M = 127
c
m
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m2
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P
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2 1

specifická tepelná kapacita (pro vodu
c = 4,1868 kJ/kgK = 1,163 Wh/kgK, W.s = J)
množství vody v kilogramech (kg)
množství studené vody v kilogramech (kg)
množství studené vody v kilogramech (kg)
množství studené vody v kilogramech (kg)
výkon ve wattech (W)
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t
t
t
t
t

Q
t
ϑ
ϑ1
ϑ2
ϑM

množství tepla ve watthodinách (Wh)
doba ohřevu v hodinách (h)
teplota ve stupních Celsia (°C)
teplota studené vody ve stupních Celsia (°C)
teplota teplé vody ve stupních Celsia (°C)
teplota smíchané vody ve stupních Celsia (°C)
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Normy a předpisy
Spotřeba teplé vody v litrech na den
a osobu
při 60 °C

Specifické využitelné teplo v kWh
na den a osobu

při 45 °C

Podle průměrných hodnot v domácnosti dle měření VDEW
20

30

1,2

10...20

15...30

0,6...1,2

Hodnoty podle VDI 2067, list 4
Nízká spotřeba
Střední spotřeba

20...40

30...60

1,2...2,4

Vysoká spotřeba

40...80

60...120

2,4...4,8

Tab. 13 Spotřeba teplé vody v domácnosti
Místo odběru

Spotřeba teplé vody
V místě odběru

V zásobníku teplé vody

Množství v litrech Teplota ve °C

Množství v litrech Teplota ve °C

Dřez

10...20

50 °C

Vana

9...18

55 °C

100...120

55 °C

18...30

55 °C

150...180

40 °C

Sprcha

30...50

37 °C

Umyvadlo

10...15

37 °C

6...9

55 °C

2...5

37 °C

1...3

55 °C

Malé umyvadlo

odpovídá

Tab. 14 Spotřeba teplé vody v místě odběru a přibližný odběr v zásobníkuTV

6

Normy a předpisy

•

Tepelná čerpadla. Tepelně absorpční tepelná čerpadla připravená k zapojení – pojmy, požadavky,
zkoušky, označování

Dodržujte následující normy a předpisy:
•

•

•

DIN VDE 0730-1, vydání: 1972-03
Předpisy pro zařízení s elektromotorickým pohonem
pro domácí použití a podobné účely, část 1: Všeobecná ustanovení

•

DIN V 4701-10, vydání: 2003-08 (předběžná norma)
Energetické hodnocení otopných a vnitřních vzduchotechnických systémů - část 10: Vytápění, ohřev
pitné vody, ventilace

•

•

část 1: Základní požadavky, klasifikace, výběrová
kritéria; Německé vydání EN 378-1: 2000
•

Chladicí prostředky. Požadavky a symboly
•

DIN 32733, vydání: 1989-01
Bezpečnostní spínací zařízení k omezování tlaku
v chladicích systémech a tepelných čerpadlech –
požadavky a zkoušky
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DIN EN 378-2, vydání 2000-09
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - bezpečnostně
technické a ekologické požadavky

DIN 8947, vydání: 1986-01

DIN 8960, vydání: 1998-11

DIN EN 378-1, vydání 2000-09
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - bezpečnostně
technické a ekologické požadavky -

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla pro ohřev vody
připravená k zapojení s elektricky poháněnými kompresory – pojmy, požadavky a zkratky
•

DIN 45635-35, vydání: 1986-04
Měření hluku u zařízení. Hluk přenášený vzduchem,
metoda obalových ploch; Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory

IN 8901, vydání: 2002-12
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – ochrana
půdy, povrchových a spodních vod – bezpečnostně
technické a ekologické a kontroly

DIN 33830-1, vydání: 1988-06

část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení
a dokumentace; Německé vydání EN 378-2: 2000
•

DIN EN 378-3, vydání 2000-09
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - bezpečnostně
technické a ekologické požadavky část 3: Místo instalace a ochrana osob; Německé
vydání EN 378-3: 2000
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Normy a předpisy
•

DIN EN 378-4, vydání 2000-09

•

Instalace silnoproudých zařízení s jmenovitým
napětím do 1 000 V

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - bezpečnostně
technické a ekologické požadavky část 4: Provoz, údržba, opravy a recyklace; Německé vydání EN 378-4: 2000
•

•

•

Německé vydání EN 1736: 2000

•

• DIN EN 12178, vydání: 2004-02
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - ukazatele stavu hladiny - požadavky, zkoušky a značení; Německé vydání EN 12178: 2003
•

DIN EN 12263, vydání: 1999-01
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - bezpečnostní spínací zařízení k omezování tlaku - požadavky,
zkoušky a značení; Německé vydání EN 12263:
1998

•

•

•

TAB
Technické připojovací podmínky příslušných rozvodných podniků

•

VDI 2035 list 1: Zamezování škod v teplovodních
otopných systémech, tvorba vodního kamene
v zařízeních pro ohřev pitné vody a teplovodních
otopných systémech

•

VDI 2067 list 1, vydání: 2000-09
Hospodárnost technických zařízení budov - základy
a výpočet nákladů

•

VDI 2067 list 4, vydání: 1982-02
Výpočet nákladů zařízení pro dodávku tepla; dodávka teplé vody

•

VDI 2081 list 1, vydání: 2001-07 a list 2, vydání:
2003-10 (návrh)
Vznik hluku a snižování hluku ve vzduchotechnických zařízeních

•

Zákon na podporu recyklačního hospodaření
a zajištění ekologického odstraňování odpadů,
vydání: 2004-01

•

Nařízení o šetření energií EnEV,
16. 11. 2001 (platné od 1. 2. 2002)

DIN EN 12284, vydání: 2004-01
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - ventily - požadavky, zkoušky a značení; Německé vydání EN
12284: 2003

DVGW Pracovní list W101-1, vydání: 1995-02
Směrnice pro ochranná pásma zdrojů pitné vody;
ochranná pásma spodní vody

ÖNORM EN 12055, vydání: 1998-04
Kapalinové chladicí soupravy a tepelná čerpadla
s elektricky poháněnými kompresory - chlazení definice, zkoušení a požadavky

DIN VDE 0700
Bezpečnost elektrických zařízení pro domácnost
a podobné účely

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - pružné potrubní prvky, tlumiče vibrací a kompenzátory - požadavky, konstrukce a montáž;

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - systémová
schémata průtoku a schémata potrubí a přístrojového vybavení - provedení a symboly; Německé vydání EN 1861: 1998
•

•

DIN EN 1736, vydání 2000-04

DIN EN 1861, Vydání 1998-07

DIN VDE 0100, vydání: 1973-05

vydání:

Nařízení o energeticky úsporné tepelné izolaci
a energeticky úsporné systémové technice v budovách

DIN EN 13136, vydání: 2001-09
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Tlaková
odlehčovací zařízení a příslušná potrubí - způsoby
výpočtu; Německé vydání EN 13136: 2001

•

DIN EN 60335-2-40, vydání: 2004-03

Technické zásady pro nařízení o tlakových nádobách - tlakové nádoby

•

Regionální stavební nařízení a vyhlášky

•

Zákon o vodním hospodářství, vydání: 2002-08

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost
a podobné účely - část 2-40: Zvláštní požadavky na
elektricky poháněná tepelná čerpadla, klimatizační
a odvlhčovací zařízení
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Změny vyhrazeny.

Bosch Termotechnika s.r.o.
Obchodní divize Bosch Junkers
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10 - Štěrboholy
Tel.: 840 111 190
Internet: www.bosch-vytapeni.cz
E-mail: vytapeni@cz.bosch.com

