6.4. Technické list Hotjet w
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Oproti systému vzduch-voda:
stabiln#j%í v!kon
vy%%í topn! faktor
bez aerodynamického hluku
není ovlivn#no pov#trnostními podmínkami
Vysp#lá technologie se %pi"kovou elektronikou za
p$ijatelnou cenu.

6.4.3.Místo instalace:
kdekoliv uvnit$ objektu - technická místnost, sklep,
gará&...

6.4.4. Vlastnosti

Zdroj tepla: zemní kolektor, vrt, studna, technologická
voda
Venkovní "ást instalace: primární zdroj - vrt, zemní
kolektor, studny,

Nové modely tepeln!ch "erpadel zem#-voda a vodavoda, p$iná%ejí zcela novou konstrukci sk$ín#, chladícího
okruhu a $ídící elektroniky. Zjednodu%en# lze
konstatovat, &e z p'vodního modelu nez'stal "kámen na
kameni".

6.4.1.Základní informace
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Kompaktní rozm#ry s mo&ností instalace ke zdi
Zdrojem tepla je zemní kolektor, vrt nebo studna.
Je ur"eno pro bezobslu&n! oh$ev vody do 55°C.
Je vhodné pro podlahové i radiátorové systémy
Regulace umí oh$ev teplé u&itkové vody (TUV)
Kompaktní konstrukce má nízké nároky na prostor
(p'dorys 0.35m2)
Podpora pasivního nebo kompresorového chlazení
Centrální $ízení vytáp#ní a oh$evu TUV
prost$ednictvím dodávané regulace
Volba ze 2 regulátor' s mo&ností dal%ího roz%i$ování
Drátové i bezdrátové ovládání
("inná protikorozní ochrana
)iroká paleta p$íslu%enství

6.4.2. V!hody
Hotjet CZ s.r.o. !
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n#kolikanásobné odpru&ené ulo&ení kompresoru a
chladícího okruhu
masivní kompaktní základová deska
vícevrstvá protihluková izolace na krytech

Pot#ebné misto:
! Tepelné "erpadlo zabírá p'dorys 0.35m2.
! V!%ka horního víka je cca 1m.
! Pro instalaci sta"í pr'chod %irok! 60cm.
Ovládací jednotky:
AVS37 (standardn#)
! obslu&n! panel v rozvad#"i
! bez snímání prostorové teploty ($e%eno externím
termostatem)
QAA78 bezdrátová jednotka (voliteln#)
! • kombinovan! prostorov! a obslu&n! p$ístroj
v!hody QAA78:

!
!

tepelné "erpadlo, topn! systém a oh$ev TUV lze $ídit
z kteréhokoliv místa v dom#.
Funkce prostorového termostatu, informuje regulátor
o teplot# v míst# umíst#né jednotky

Podpora p#ipojení k topnému systému:
!
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Tlumení hluku:
! kompresor scroll bez mechanicky pohybliv!ch píst'
a ventil'

!
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Zapojení bez vyrovnávacího zásobníku, p$ímo
k topnému systému
Zapojení s vyrovnávacím zásobníkem dvoubodov#,
"ty$bodov#
Podpora pro zásobníky s plovoucím bojlerem

Vyrovnávací zásobník (akumula"ní nádr$):
! není nutn! (je t$eba posoudit)
! lze nabíjet ekvitermn#
! lze nabíjet tzv. vynucen#, kdy dojde k nabití na
po&adovanou teplotu. Spou%t#ní funkce lze navázat
na p$epínání sazeb el. energie, "asov# nebo externí
povel. V!hodou je mo&nost "sb#ru" tepla p$i lep%ích
podmínkách. nap$. teplota vzduchu je vy%%í.
Bivalentní zdroj:
! Podpora elektrick!ch patron v toku nebo v nádr&i
! Podpora externích zdroj' (stávající plynové,
elektrické a jíné kotle)
! T$ístup*ové nebo jednostup*ové $ízení bivalence

!
!

definice 3 odb#r' (TUV, vyrovnávací zásobník,
bazén)
integrace s tepeln!m "erpadlem (t" funguje nap$.
jako druh! zdroj pro TUV)

Oh#ev bazénu:
! je podporován
Krbová vlo$ka:
! V p$ípad# nabíjení zásobníku z krbu je vypnuto
tepelné "erpadlo.
! Funkce pro vychlazení p$eh$átého zásobníku
! V kombinaci s dal%ím RVS, lze $ídit p$ímo ob#hové
"erpadlo krbu nebo kotle na tuhá paliva, v"etn#
dal%ích funkcí jako je t$eba sledování vyhasnutí
zdroje.

Topn! systém:
! +ist# ekvitermní $ízení (jen podle venkovní teploty)
! ,ízení podle prostorové teploty

!
!
!
!
!
!

,ízení ekvitermní s vazbou na prostor
Jeden regulátor zvládne a& 2 sm#%ovací topné
okruhy a jeden "erpadlov!
Ka&d! topn! okruh m'&e b!t $ízen naprosto
nezávisle pomocí své prostorové jednotky
Pou&ití stávajicích termostat' s re&imem ZAP/VYP
je mo&né
P$idání více topn!ch okruh' pomocí zónov!ch
regulátor' RVS
integrace s nad$ízen!mi regulátory nap$. $ízení
topn!ch okruh' po místnostech je mo&ná

Oh#ev TUV (teplé u$itkové vody)
! zásobníkov! oh$ev samostatn!m bojlerem
! zasobníkov! oh$ev plovoucím bojlerem ve
vyrovnávacím zásobníku
! vnit$ní v!m#ník nebo externí v!m#ník pro bojlery bez
vnit$ního v!m#níku nebo p$i nedosta"ující velikosti
! pr'to"n! oh$ev
! vynucen! oh$ev

!
!
!

kombinace se solárním oh$evem
$ízení elektrického t#lesa v bojleru nebo externího
zdroje pro oh$ev TUV
funkce pro p$e"erpávání tepla mezi vyrovnávacím
zásobníkem a bojlerem (typick! p$ípad, kdy je
zásobník natopen z kotle na tuhá paliva, teplovodní
krbovou vlo&kou)

Solární systém:
! p$es 50 zp'sob' zapojení

Hotjet CZ s.r.o. !
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Chlazení:
! podpora pasivního i kompresorového chlazení
! podpora topení i chlazení na dvoutrubkov!ch i
"ty$trubkov!ch rozvodech
! podpora st$ídavého chlazení a oh$evu TUV nebo

!
!
!

oh$evu bazénu
podpora pasivního chlazení u systému zem#-voda
kontrola rosného bodu
$ízení odvlh"ova"e

Kaskáda:
! ji& standardní regulace podporuje zapojení do
kaskády a& 16 tepeln!ch "erpadel nebo jin!ch zdroj'
! v kaskád# jsou podporovány r'zné typy zdroj'
(plynové kotle, elektrokotle, kotle na tuhá paliva)

!

plynové kotle s regulací Siemens lze spojit do
kaskády s na%imi tepeln!mi "erpadly. Na "eském
trhu se jedná o zna"ky Geminox, Brötje, Baxi a
Viadrus vybaven!mi jednotkami LMU.

Dal%í funkce:
! vstup HDO (blokování elektroh$evu)
! vstup externího po&adavku na teplo 0-10V, p$epnutí
re&imu, spu%t#ní t"....
INSTALACE:
! Je jednoduchá. Instalaci by m#l zvládnout ka&d!
%ikovn! topená$ s elektriká$em. Pro instalace
preferujeme na%e vy%kolené partnery, kte$í provedou
také spu%t#ní tepelného "erpadla. Eventuáln# lze
objednat slu&bu: autorizované spu%t#ní tepelného
"erpadla na na%em obchodním odd#lení.

Hotjet CZ s.r.o. !

!

Návod k obsluze a montáži tepelného čerpadla Hotjet (3.08/2010/01)

!

!

144 z 176

6.4.5. Technické údaje
MODEL
V!konová data

9W

W10/W35 voda-voda *)
W10/W45 voda-voda *)
B0/W35 zem#-voda *)
B0/W45 zem#-voda *)

12W
16W
20W
Tepeln! v!kon / P$íkon / Topn! faktor

33W

10,4 / 1,62 / 6,4

14,7 / 2,29 / 6,4

22,3 / 3,48 / 6,4

26,3 / 4,10 / 6,4

44,0 / 6,86 / 6,4

9,8 / 2,03 / 4,8

13,8 / 2,86 / 4,8

20,9 / 4,33 / 4,8

24,5 / 5,07 / 4,8

41,0 / 8,49 / 4,8

7,5 / 1,63 / 4,6

10,4 / 2,26 / 4,6

16,0 / 3,48 / 4,6

19,2 / 4,17 / 4,6

32,0 / 6,96 / 4,6

7,1 / 2,05 / 3,5

10,0 / 2,89 / 3,5

15,0 / 5,33 / 3,5

18,1 / 5,23 / 3,5

30,2 / 8,73 / 3,5

3,0
2,7

2”
4,4
4,2

Technická data
Teplotní rozsah primární strany

-10 a& +30
+15 a& +55°C
1” (3/4")
1,8
2,6
1,6
2,3
< 20kPa

Teplotní rozsah topného systému
P$ípojky topné a vratné vody
Objemov! pr'tok primární strana (m3/h)
Pr'tok vody topn!m okruhem (m3/h)

1,1
1,0

Tlaková ztráta topná strana
Tlaková ztráta primární strana

< 30kPa
< 35kPa

< 25kPa

Ochrana topné vody proti zamrznutí

ano

Chladící okruh
Chladivo
Pln#ní chladiva R407C

1,8

2,2

Vypínací tlak nízkotlakého presostatu
Vypínací tlak vysokotlakého presostatu

R407C / R134A
2,5
0,08 MPa
2,8 MPa

2,6

4

Mechanické informace, hmotnost
%í$ka x hloubka x v!%ka [mm]
hmotnost (kg)

103

Instalace
Antikorozní ochrana
Barva
Krytí( EN 60 529 )

635 x 525 x 998
103
112,5
114
vnit$ní
komaxit, pozinkovan! plech, kataforéza
RAL 7036
IP 24

1042 x 635 x 863

235

Elektrické údaje
Napájení
Kompresor
Provozní proud [A]

4,5
18
6,5
16B

Rozb#hov! proud [A]
Maximální provozní proud [A]
Ji%t#ní [A]
P$ívodní vedení komp. (n*mm2)

5,8
23
8,8
16B
5x1,5

400V / 3 / 50Hz
Copeland scroll
9
9,1
36
38
12,8
13,1
20B
20B
5x2,5

17,9
55
20,4
32B
5x6

Hlu"nost
Akustick! v!kon Lw [dB(A)]

< 50
< 40

Akustick! tlak Lp [dB(A)]

< 60
< 50

Vybavení
,ídící elektronika

Siemens RVS41 (voliteln# RVS61)

Hlídání fází
Ovládací panel AVS37

po$adí, v!padek a nerovnováha fází (RVS41 extern#, RVS61 intern#)

ano (Na rozvad#"i nebo tepelném "erpadle)
voliteln#
voliteln# (ve%kerá elektroinstalace je v externím rozvad#"i)
voliteln# Danfoss (Siemens)
podporováno a& 16 tepeln!ch "erpadel nebo mixovan!ch zdroj'

Bezdrátov! p$ístroj QAA78
Externí rozvad#" s elektronikou
Jednotka m#kkého startu
Zapojení do kaskády

Bivalence (zálo$ní zdroj)
Externí trubkov! elektrokotel

Hotjet voliteln# (t$ístup*ov! 2,5 - 5 - 7,5kW) jiné v!kony na zakázku
podporováno
podporováno
podporováno
podporováno vybíjení aku nádr&e p$i p$eh$átí

Elektrické patrony v aku nádr&i
Externí kotel (plyn, elektro)
Elektrick! doh$ev bojleru
Kotel na pevná paliva

*) hodnoty nap!. W10/W35 znamenají: vstupní teplota vody primárního okruhu a v"stupní teplota vody
z tepelného #erpadla je 35°C. V ozna#ení B0/B35, znamená "B" systém uzav!enou smy#ku
s nemrznoucí sm$cí z vrtu nebo kolektoru.
Hodnoty jsou udávány dle norem EN 14511-1 a% 4:2005
Hotjet CZ s.r.o. !
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Kontr.

Kreslil

Pliska

Jméno

11.6.08

Datum

Typ v!kresu:

Podis

6=B83Ba`]

Firma:

520

4

Hmotnost:

Materiál:

521,60

1 - v!stup z t" do primárního zdroje
2 - vstup do t" z primárního zdroje
3 - vstup do t" z topného systému
4 - v!stup z t" do topného systému

3

Odstranit otřepy a
ostré hrany

997,6

Hotjet CZ s.r.o. !

20

1

1
2
3

Revize

4

6

Měřítko:

Číslo v!kresu:

List

00110

@=H;@=DËA3AB/D/Bv·E¸
BvH3;D=2/

Název v!kresu:

V!kres bez měřítka

5

A4

C

B

A

6.4.6.V!kres tepelného "erpadla Hotjet 9w, 12w, 16w, 20w a 33w
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D

C

1

632

58,90

634,80

27,4

Hotjet CZ s.r.o. !

B

A

1

2

2

Firma:

Kontrol.

Kreslil

Pliska

Jméno

HOTJET s.r.o

3

Podpis

26.1.09

Datum

Typ dokumentace:

1040
1041,60

Hmotnost:

Materiál:

4

Odstranit otřepy a
ostré hrany

Revize:

List:

TČ W33

TČ W33 ROZMĚRY
Číslo v!kresu:

Měřítko:

1044,80

Neni v!kresové měřítko

Název v!kresu:

182,40
332,40

5

A4

634,80

192,40
342,40

6

C

B

A

6.4.7. V!kres tepelného "erpadla Hotjet 33w a 55w
v provedení dvojitého krytu
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863,30

922,22
58,92

