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Předmluva
Hlavní výzvou naší doby je ochrana ovzduší
a vytvoření energetické rozvodné sítě, která
by zajistila cenově přijatelné dodávky energie i pro budoucí generace. Aby se omezilo
pokračující globální oteplování, musí se minimalizovat emise skleníkových plynů, zejména
CO2. Toho dosáhneme jedině výrazným
snížením spotřeby energie z fosilních paliv.
Její zdroje jsou omezené, a proto se tomu bez
ohledu na změnu klimatu v budoucnu stejně
nevyhneme.
Zásobování energií je sice ještě na dohlednou
dobu zabezpečeno, ale ceny energií stále
stoupají. Už proto je zvyšování energetické
efektivity a výroba obnovitelné energie
příkazem doby. Politika si v souvislosti
s ochranou ovzduší a úsporou energie stanovila ambiciózní cíle, k jejichž dosažení může
jako největší spotřebitel významně přispět trh
zabývající se výrobou tepla. Stávající budovy,
které jsou z energetického hlediska zastaralé
a neefektivní, potřebují co nejrychleji zmodernizovat. Potřebné technologie jsou k dispozici.
Viessmann poskytuje kompletní program
nejen vysoce efektivní kondenzační techniky
využívající jako nosiče energie plyn a olej,
ale také kotle na biomasu, termická solární
zařízení a tepelná čerpadla pro každou oblast
použití. Tepelná čerpadla zaujala v posledních
deseti letech pevné místo v oblasti tepelné
techniky. Jejich podíl na trhu novostaveb
postupně dohání kondenzační plynové kotle.
Stále více se však uplatňují i při rekonstrukcích
spojených s modernizací topné soustavy.
Pokud jsou správně dimenzována a nainstalována, mohou se použít v jakékoliv budově
a významně přispět k hospodárné a ekologické výrobě tepla. Firma Viessmann počítá
s tím, že v následujících letech dojde k růstu
trhu s tepelnými čerpadly. Tepelná čerpadla
se stále vyvíjejí. Velká tepelná čerpadla se
používají v dalších typech budov a komerčních
objektech. V oblasti malých výkonů pokračuje

trend tepelných čerpadel v kompaktním
provedení, což velmi usnadňuje projektování a realizaci. Naši partneři si mohou být
jistí, že všechny součástky jsou kompatibilní. Na druhé straně stále více odborných
topenářských firem získává důvěru
v tuto techniku, která je pro mnohé zatím
ještě neobvyklá. Jsem rád, že můžeme
našim obchodním partnerům nabídnout
tuto projekční příručku jako další podporu
v úspěšné agitaci v této obchodní oblasti.

Dr. Martin Viessmann

Úvod
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Úvod
Tato příručka obsahuje nejdůležitější informace týkající se projektování, výstavby
a provozu tepelných čerpadel. Je stejně vhodná jako příručka, ale také jako podklad
pro profesní vzdělávání nebo k přípravě na poradenský pohovor.

Pokyny k použití
Ve srovnání s běžnými topnými zařízeními jsou
tepelná čerpadla složitější výrobky. Koncoví
uživatelé, ale i odborné topenářské firmy nebo
projekční kanceláře vyžadují poměrně dost
informací. Základní funkce kotle, který se provozuje na olej, plyn nebo biomasu, se dá
celkem snadno popsat. Naopak u tepelných
čerpadel mnohým připadá jako paradox, že se
dá teplo na vytápění budov získat ze „studeného primárního zdroje“, jako je země, spodní
voda nebo okolní vzduch. Z tohoto důvodu
se projekční příručka zaměřuje na vysvětlení
základních funkcí této úžasné techniky.
Následující obrázky a popisy slouží k pochopení všech důležitých součástí tepelného
čerpadla.

Obrázky jsou proto zaměřeny na to podstatné
a nelze je chápat jako plnohodnotné návody
k montáži. Ty najdete v podkladech k výrobkům,
projekčních návodech k jednotlivým přístrojům
a v prohlížeči schémat Viessmann. Pokyny
týkající se odborné realizace se do této příručky
zahrnují jedině v případě, když se musí při
instalaci tepelného čerpadla respektovat specifické zvláštnosti.
Všechny elektronické projekční pomůcky uvedené v příslušných kapitolách, jako např. programy pro dimenzování, si mohou obchodní
partneři firmy Viessmann vyžádat u obchodních zástupců nebo stáhnout na internetu.
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A. Základy techniky tepelných čerpadel
Potenciál tepla z okolního prostředí, který se dá pomocí tepelného čerpadla přenést
na úroveň užitné teploty, je takřka nevyčerpatelný.

Teplo vnímá většina lidí spíš jako pocit než
jako měřitelnou hodnotu. Slunečný letní den
nebo útulně vyhřátý dům v zimě pociťujeme
jako teplo, opak popisujeme jako chladno.

V této kapitole budou vysvětleny základy této
techniky a důležité komponenty tepelného
čerpadla.

Z fyzikálního hlediska to není zcela
správně, protože až po absolutní nulový
bod (0 K = –273,15 °C) obsahují látky ještě
tepelnou energii. Tepelné čerpadlo dokáže
za určitých podmínek tuto energii pozvednout
na úroveň užitné teploty.
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A.1 Historie vývoje tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo L-08 Viessmann
z roku 1981.

Historie vývoje tepelného čerpadla
Historie tepelných čerpadel je mnohem starší, než se obvykle předpokládá. Již před
téměř dvěma staletími byly s prvními chladničkami položeny základy dnešních moderních strojů.

Lidé po staletí používali teplo k vyhřátí
místností, přípravě jídel nebo k tavení
kovů. Vynalezení parního stroje na počátku
18. století přineslo další převratné využití tepla,
totiž jeho přeměnu na mechanickou práci.
Až do dnešního dne určuje tento princip naši
produktivitu, mobilitu a komfort.

Obr. A.1-1 Parní stroj
od Newcomena.

Parní stroj byl využíván po desetiletí, vědecké
prolínání souvislosti mezi teplem a pracovní
silou však začalo teprve mnohem později.
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Stěžejní byly poznatky Nicolase Léonarda
Sadi Carnota, který se dnes díky svým pracím
považuje za zakladatele termodynamiky.
Carnot zkoumal účinné souvislosti u parních
strojů a mimo jiné zjistil, že veškerý průběh
při přeměně tepla na mechanickou práci lze
v podstatě obrátit („reverzibilita“).
Se správným pracovním prostředkem a s použitím
síly se dá médiu tepelná energie nejen dodat,
ale také odebrat, a to nezávisle na okolní
teplotě.

Obr. A.1-2 Nicolas Léonard Sadi
Carnot.

První technická realizace tohoto principu se
podařila Američanovi Jakobu Perkinsovi, který
dal roku 1835 patentovat první kompresní
chladicí stroj.
Do té doby bylo snížení teploty možné pouze
pod tlakem, což byl objev z 18. století.
Perkinsův stroj obsahoval již základní součástky
moderního chladicího zařízení resp. tepelného
čerpadla: kompresor, součástky, které přijímají
a odvádějí teplo a uvolňovací zařízení (expanzní
ventil).
Jako pracovní prostředek použil éter a mohl
tak dosáhnout teplot pod bodem mrazu. Tuto
myšlenku dále zdokonalil John Gorrie, který si
dal roku 1851 patentovat svůj stroj na výrobu
ledu a James Harrison, který se postaral
o první komerční využití (chlazení potravin).
Roku 1859 objevil Ferdinand Care čpavek jako
pracovní prostředek, a tím se nahradil vysoce
výbušný éter, který se používal v chladicích
strojích. Se čpavkem byl provoz mnohem bezpečnější. V posledních desetiletích 19. století
se chladicí technika etablovala v průmyslu,
v prvních desetiletích 20. stolení vznikly
první ledničky i pro soukromou potřebu.
William Thomson Kelvin roku 1852 prokázal,
že ledničkami se dá i topit a že při tom lze
s využitím tepelné energie z okolí vynaložit
méně energie než při spalování dřeva nebo
uhlí. Trvalo však ještě dobrých 100 let, než
se mohla tepelná čerpadla stát součástí
technického vybavení budov.

Obr. A.1-3 Chladicí stroj Linde z roku 1877.

Jako důsledek ropné krize v 70. letech zažívá
tepelné čerpadlo první boom v Německu.
Když se pak ceny ropy v 80. letech znovu
snížily, rapidně klesla i poptávka po tepelných
čerpadlech. Je to teprve zhruba deset let od
doby, kdy moderní teplené čerpadlo zaujalo
v domovech pevné postavení. Dodnes je
přitom elektrická energie převládající hnací
energií kompresoru, u větších výkonů se však
již asi 30 let používají spalovací motory, jejichž
teplo ze spalin se rovněž využívá při zásobování teplem.

A.2 Fyzikální základy

Fyzikální základy
Topenářská praxe zpravidla nevyžaduje zabývat se fyzikálními základy topných zařízení.

Nádoba naplněná vroucí vodou se například
při běžné teplotě okolního prostředí ochlazuje tak dlouho, dokud nedosáhne stejné
teploty jako okolní vzduch. Na této zákonitosti
nezmění nic ani tepelná čerpadla. Ta využívají
mnohem více jiného účinku: energie, která
se přivede nějaké látce, může vést nejen ke
zvýšení teploty, ale také ke změně skupenství.
Pokud se tedy například vroucí vodě v nádobě
přivede další energie, voda se začne odpařovat,
aniž by se zvýšila její teplota. Množství energie,
která se skrývá v této změně stavu, představuje
"tajemství", kterým tepelné čerpadlo získává
ze „studeného“ zdroje tepla energii na úrovni
užitné teploty.

Pro bezpečnější projektování, instalaci
a uvedení do provozu většinou stačí, aby se
dodržovala technická pravidla. Musíme se
však zabývat fyzikálními souvislostmi, abychom pochopili, za jakých podmínek lze
topné zařízení – speciálně tepelné čerpadlo
– používat.
Teplo je forma vnitřní energie látek neboli
– z termodynamického hlediska – přesněji
systémů. Existuje-li možnost předat tuto energii jiné látce (jinému systému), vznikne tepelný
proud. Ten vždy proudí ve směru nižší teploty
a nikdy opačně, tzn. že není reverzibilní.
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Zkapalňování a odpařování jsou dva hlavní procesy, které probíhají v tepelném čerpadle. Jako
zkapalnění se označuje přechod fází plynu
nebo směsi plynů do kapalného skupenství,
analogicky k tomu je odpařování přechod
kapalné fáze nebo kapalné směsi do plynného
stavu. Pro odpařování kapaliny je nutné určité
množství energie v závislosti na látce – tak zvaná
výparná entalpie.
Výparná entalpie se jako kondenzační teplo
odvádí zase do okolí, pokud se podkročí teplota zkapalnění. Pokud se nezmění tlakové
poměry, probíhají přechody fází izotermicky,
tzn. že teplota kapaliny – ať už kapalná nebo
plynná – se nemění.

Obr. A.2.1-1   Energie obsažená v páře
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K ohřátí 1 litru (kg) vody k bodu varu je třeba
116 Wh. Dalších 627 Wh je třeba pro kompletní

Obrázek A.2.1-1 ukazuje na příkladu vody, že
je potřeba množství energie 116 Wh, aby se
ohřál litr vody z 0 °C na 100 °C. Pro zvýšení
teploty vody vždy o 1 °C (1 K) je podle toho
zapotřebí 1,16 Wh.

(úplné) odpaření vody (bod syté páry).
Upozornění

V odborné literatuře
se pro energii v termodynamických systémech
používá často jednotka
kilojoul (kJ).
Tato kniha naopak
používá jednotku watthodina (Wh).

Má-li teplota vody přesáhnout 100 °C, musí
se voda úplně odpařit. Aby se toho dosáhlo,
je potřeba 627 Wh, tedy více než 500násobek
množství energie. Stejné množství energie se
uvolní, když vodní pára zase kondenzuje.

A.2.2 Chladicí okruh
Základní princip tepelného čerpadla je
přijmout teplo při poměrně nízké teplotě
a prostřednictvím kondenzace ho zase odevzdat na vyšší teplotní úrovni. Protože by tyto
přechody fází probíhaly při konstantním tlaku
bez změny teploty (izotermicky), musí se tlak
pomocí mechanické energie zvýšit, aby bylo
možné dosáhnout vyšší úrovně teploty.
Obrázek A.2.2-1 ukazuje čtyři stanice v jednom typickém kruhovém procesu kompresního tepelného čerpadla.

1 J = 1 Ws
3,6 kJ = 1 Wh
3 600 kJ = 1 kWh
3,6 MJ = 1 kWh
1 GJ = 27,7 kWh

Obr. A.2.2-1   Funkce tepelného čerpadla
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Chladivo se při nízkých teplotách odpařuje a pojímá přitom teplo.
Stlačení zvyšuje teplotu páry a kondenzováním se teplo zase odvádí.

A.2 Fyzikální základy

Poznámka

Odborný výraz pro
energetický obsah
v termodynamice
je Enthalpie [h]
(starořecky: en = v
a thalpein = ohřát).

Pro lepší pochopení lze tento oběh znázornit
v diagramu tlak/entalpie (obr. A.2.2-2). V něm
je na ose Y logaritmicky převeden tlak (p).
Přístroje, které jsou založeny na tomto procesu, se rozlišují podle druhu využití.

tedy předávání tepla, je to tepelné čerpadlo.
Principiálně se dá každým chladicím strojem
topit a každým tepelným čerpadlem chladit.

Je-li užitek přístroje na straně vypařování,
tedy odebírání tepla, jedná se o chladicí stroj,
je-li užitek přístroje na straně zkapalnění,

Obr. A.2.2-2   Log p-h diagram
Log p-h diagram použitý pro tento
případ ukazuje fyzikální vlastnosti
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Při provozu tepelného čerpadla prochází chladivo těmito změnami stavu:
Odpařování
Chladivo se odpařuje. Potřebná energie (výparná entalpie) se odebírá
z okolního prostředí, např venkovního vzduchu.
Stlačení
Kompresor zvyšuje pomocí své hnací energie tlak, a tím teplotu páry chladiva.
Dochází k přírůstku entalpie (obsah energie).
Zkapalnění
Pára chladiva se kondenzací zkapalňuje, přičemž přijatá energie z okolního
prostředí plus hnací energie přivedená z kompresoru se zase odvádí.
Expanze
Chladivo se rozpíná, tzn. pomocí expanzního ventilu se teplota a tlak chladiva
přivádějí na výchozí úroveň. Chladivo se může znovu odpařovat a proces začíná nanovo.

140

150
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A.2.3 Výkonové číslo

Obr. A.2.3-1   Účinnost jako výkonové číslo

Tepelný
výkon

Výkonové číslo je míra efektivity a je definováno jako poměr užitku k vynaložené práci.
Vztaženo na tepelné čerpadlo to znamená:
užitek je množství tepla odvedeného na vysoké teplotní úrovni (zkapalnění), vynaložená
práce je k tomu potřebná hnací energie
(stlačení). U tepelných čerpadel se jako výkonové číslo uvádí účinnost – běžný je údaj COP
(= coefficent of performance, anglický výraz
pro výkonové číslo).

Vynaložený elektrický
výkon (příkon)

Předaný
topný výkon

1 kW

4 kW

3 kW
?

Výkonové číslo tepelného čerpadla se definuje
pomocí „log p-h“ diagramu jako

COP =

h3 – h4

Předaný topný výkon je v tomto příkladu čtyřikrát vyšší

h3 – h2

než vynaložená (vložená, potřebná) elektrická energie.
Výkonové číslo je 4.

COP		v ýkonové číslo
h2		 entalpie na začátku stlačení
h3		 entalpie na konci stlačení /
		 začátek předávání tepla
h4		 entalpie na konci zkapalnění

Příklad

Pro příklad (vyznačený průběh červeně)

Čím menší je teplotní rozdíl mezi výstupní
teplotou topného okruhu a vstupní teplotou
zdroje, tím vyšší je výkonové číslo.

v obr. A.2.2-2 se výkonové číslo vypočítá takto:
COP

= výkonové číslo

h2 = 114 Wh/kg
h3 = 126 Wh/kg
h4 = 69 Wh/kg

COP =

126 Wh/kg – 69 Wh/kg

Za zjednodušený vzorec se pokládá:
n	Výstupní teplota o 1 K nižší
výkonové číslo o 2,5 % vyšší
n Teplota zdroje o 1 K vyšší
výkonové číslo o 2,7 % vyšší

126 Wh/kg – 114 Wh/kg

V tomto příkladu má tedy tepelné čerpadlo
početní COP 4,75.

Obr. A.2.3-2   Teplotní rozdíl a výkonové číslo
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Při ∆T = 25 K zde činí
výkonové číslo skoro 6

B

Při ∆T = 50 K zde činí
výkonové číslo jen ještě 3,3

10
Výkonové číslo

Výkonová čísla moderních tepelných čerpadel
mají hodnotu mezi 3,5 a 5,5. Výkonové číslo 4
například znamená, že se předá čtyřikrát tolik
energie jako užitečného vytápěcího tepla, než
se použije elektrické energie.
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A.2 Fyzikální základy

Aby bylo možné uvádět srovnatelná výkonová
čísla pro tepelná čerpadla, vypočítávají se na
základě ČSN EN 14511 (existuje i starší norma
EN 255, ta ale umožňuje udávat oproti ČSN
EN 14511 vyšší hodnotu COP) a měří se na
stanovených provozních bodech. Provozní
bod udává vstupní teplota média tepelného
zdroje (vzduch A, solanka B, voda W) do tepelného čerpadla a výstupní teplota topné vody
(výstupní teplota sekundárního okruhu).
U následujících typů tepelných čerpadel činí
tyto provozní body:
Typ

vzduch/voda

Vstupní teplota Výstupní
zdroje tepla

teplota

/ primárního

sekundárního

okruhu

okruhu

A 2 °C

W 35 °C

země/voda

B 0 °C

W 35 °C

voda/voda

W 10 °C

W 35 °C

A znamená Air (= vzduch)
B znamená Brine (= solanka – nemrznoucí
kapalina, Tytocor)
W znamená Water (= voda)
V normě je zohledněn výkon pohonu tepelného čerpadla plus odebraný výkon regulace tepelného čerpadla plus podíl pomocné energie,
která je potřebná pro překonání interní tlakové
ztráty solanky.

A.2.4 Roční pracovní číslo
Upozornění

Pro výpočet ročního
pracovního čísla (SPF,
JAZ) tepelných čerpadel
je k dispozici kalkulátor
ročního pracovního čísla na
www.waermepumpe.de
(jedná se o nezávislý
nástroj pro potřeby
získání dotace v SRN
– program BAFA).

Výkonové číslo (COP) je poměr předaného
tepla k odebranému výkonu ("laboratorní
hodnota"). Roční pracovní číslo je průměr
všech COP, která se objevila v průběhu roku.
Výkonové číslo slouží pro možnost srovnání
tepelných čerpadel z hlediska efektivity
– hodnota COP ale platí v určitém provozním
bodě za stanovených teplotních podmínek.
Pro projektování (aby se daly uvést například
nabíhající spotřební náklady tepelného
čerpadla) se musí jejich provoz sledovat po
celý rok. Podle toho se spočítá poměr mezi
množstvím tepla předaného za dobu jednoho
roku k elektrické práci, kterou v tomto období
spotřebovalo celé tepelné čerpadlo.

Přitom se zohledňují i podíly elektrické
energie pro oběhová čerpadla, regulace atd.
Výsledek se označuje jako roční pracovní
číslo ß (SPF – anglicky, JAZ – německy).

ß  =

QWP
WEL

ß roční pracovní číslo
QWP množství tepla v kWh, které předalo
		 tepelné čerpadlo během jednoho roku
W EL elektrická energie v kWh přivedená
		 tepelnému čerpadlu během jednoho roku

Prosadila se zjednodušená početní metoda
podle směrnice VDI 4650, o něco přesnější,
ale mnohem nákladnější je takzvaná metoda
BIN podle DIN 18599.
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A.3 Hlavní komponenty

Hlavní komponenty
Dobrá tepelná čerpadla se vyznačují efektivitou a bezpečností provozu. To vyžaduje
vyspělé a spolehlivé součástky, které jsou v dokonalém souladu od zdroje tepla až po
jeho předání.

Pod pojmem primární okruh tepelného
čerpadla se rozumí všechny komponenty,
které jsou důležité pro přijetí energie
z okolního prostředí – např. výměníky tepla,
oběhová čerpadla, nemrznoucí kapaliny nebo
motory ventilátorů (u čerpadel vzduch/voda),
u tepelných čerpadel voda/voda také meziokruhové výměníky tepla.
Součástí sekundárního okruhu jsou všechny
komponenty, které jsou potřebné k předání
získané energie do spotřebiče topného okruhu,
soustavy, místa spotřeby.
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A.3.1 Kompresor
Kompresor je ta část tepelného čerpadla,
která dává přístroji název „čerpadlo“ – nasává
plynné chladivo (páru) a stlačuje ho. Všechny
typy kompresorů jsou navrženy pro kompresi
plynů a v případě, že by nasály kapky kapaliny
obsažené v páře, poškodily by se. Pára se
proto před vniknutím do kompresoru trochu
přehřeje. Toto přehřátí reguluje expanzní ventil, který precizním řízením v tomto bodě provozu ovlivňuje efektivitu tepelného čerpadla.

A.3.1.1 Typy kompresorů
Pro efektivitu tepelného čerpadla je rozhodující proces stlačování. Jako kompresory se
v tepelných čerpadlech prosadily kompresory
Scroll. Kompresor Scroll se skládá ze dvou
spirál, které do sebe zapadají a velmi plynule
stlačují chladivo. Kompresory Scroll pracují
tiše a bez vibrací, jsou bezúdržbové a mají
velmi dlouhou životnost.

Obr. A.3.1-1  Kompresor Scroll

Kompresor Scroll se skládá ze dvou do
sebe zapadajících spirál – jedné statické a jedné pohyblivé.
Pohyblivá spirála dělá kruhový pohyb,
u kterého dochází současně ke třem
procesům:
n nasávání (modré segmenty),
n stlačování (fialové segmenty),
n vytlačování (červené segmenty).

statická spirála
pohyblivá spirála

Kromě toho se však používají i rotační, pístové a šroubové kompresory, přičemž rotační
kompresory se používají spíš v rozsahu
malých výkonů, Scroll (spirálové) u malých
až středních výkonů a šroubové kompresory
u velkých výkonů.

A.3 Hlavní komponenty

Výkon (kW)

Obr. A.3.1-2   Regulace výkonu

1 Navrhovaný výkon
2 Navrhovaná teplota
3 Hraniční teplota vytápění

1

2

3

Venkovní teplota (°C)

Nemodulované tepelné čerpadlo vzduch/voda

Potřeba tepla

vůči poskytnutému výkonu – čím chladnější
je zdroj tepla, tj. venkovní vzduch, tím větší je
potřeba vytápěcího tepla, o tolik větší je však
i teplotní rozdíl mezi teplotou zdroje a užitnou
teplotou s příslušnými dopady na COP. Zvýší-li
se venkovní teplota, klesne potřeba tepla a současně se zvýší výkon zařízení. Aby se zamezilo častému taktování zařízení, přizpůsobí se
výkon tepelného čerpadla těmto rámcovým
podmínkám. Výkon kompresoru – a s ním tlak
a teplota chladiva – se přiměřeně regulují.
Výkon se dá regulovat pomocí různých technologií.

Modulované tepelné čerpadlo vzduch/voda

K zamezení častého taktování se
přizpůsobuje výkon tepelného
čerpadla.

A.3.1.2 Regulace výkonu
Regulování výkonu kompresorů je stále
důležitější. Zejména v tepelných čerpadlech,
která mají jako primární zdroj venkovní vzduch,
je vhodné regulovat výkon, protože se
u tohoto zdroje tepla v průběhu roku objevují
největší teplotní výkyvy. Navíc zde existuje
protichůdná tendence potřebného výkonu

Nejčastěji používanou metodou je regulace
výkonu kompresoru pomocí technologie invertoru – v tomto případě se z napájecího napětí
(např. 230 V~) vyrábí stejnosměrné napětí.
Podle frekvence točivého pole potom vychází
různé otáčky kompresoru, a tím různé výkony.
Invertorové kompresory pracují zejména v provozu s částečným zatížením velmi efektivně.
Další možností je regulování výkonu pomocí
ventilu by-pass pro uvolnění tlaku v kompresoru – Digital Scroll.

Příklad

Kompresor s regulováním výkonu pomocí
ventilu pro uvolnění tlaku
Na příkladu těchto naměřených

30 % výkon
Tlak

hodnot je vidět princip digitální regulace výkonu. Topný výkon stoupá
s přibývajícím počtem otáček.
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Obr. A.3.1-3   Invertorový kompresor s regulováním výkonu

4

5

Otevře-li se magnetický ventil, běží kompresor
s uvolněným tlakem (naprázdno) a neodvádí
se žádný topný výkon. Podle doby trvání
uvolněných a zatížených chodů se dá výkon
regulovat mezi 30 % a 100 %.
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Obr. A.3.1-4   Enhanced Vapourized Injection (EVI)

A.3.1.3 Přídavný systém vstřikování
páry – EVI (Enhanced Vapourized
Injection)

Enhanced Vaporized
Injection (EVI)

V oblasti budov určuje cílové teploty v sekundárním okruhu potřebná teplota topných
ploch a TV. Aby se umožnil provoz i v případě
velkých teplotních rozdílů mezi teplotou zdroje
a užitnou teplotou, může dojít k přídavnému
vstřikování páry do kompresoru. Maximální
teplota, kterou mohou dosáhnout běžná chladiva v procesu stlačování, se pohybuje kolem
135 °C, u vyšších hodnot by je kompresor
poškodil.

6

4
5

1

3

2
Teplo z okolního prostředí

U přídavného vstřikování páry zvaného
„Enhanced Vapourized Injection“ (EVI) se
stlačená pára chladiva ochlazuje. To probíhá
v bodě, u kterého je stlačování přibližně ze
dvou třetin dokončeno (viz obr. A.3.1-4 a obr.
A.3.1-5).

Vytápěcí teplo

1

Výparník

4

Výměník tepla

kapalné

2

Kompresor Scroll

5

Expanzní ventil

plynné

3

Kondenzátor

6

Expanzní ventil

Část chladiva se po zkapalnění (fáze 3 obr. A.3.1-4) využije, aby pomocí přídavného výměníku tepla (4)
a dalšího expanzního ventilu (5) vyrobila páru, která se zase vstřikuje přímo do kompresoru (2).
K tomu dochází v bodě, u kterého je stlačování asi ze dvou třetin dokončeno. Přídavným vstřikováním
páry se stlačená pára chladiva i kompresor ochlazuje.

Tak je vstřikování páry obzvlášť vhodné ve
spojení s tepelnými čerpadly vzduch/voda,
protože se zde dají očekávat nižší teploty
zdroje (vzduchu), než je tomu u tepla
v zemi nebo spodní vodě.

Standardní řešení bez EVI dosahují teplotního
posunu (skoku/navýšení) 60 K, s přídavným
vstřikováním páry se dosáhne 80 K. Vstřikováním
páry se tak dá i v případě nízké teploty zdroje
tepla (primáru) dosáhnout výstupní teploty 65 °C.

Obr. A.3.1-5   Účinek EVI
Tepelné čerpadlo bez EVI
(vyznačený průběh červeně) může
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A.3 Hlavní komponenty

Obr. A.3.2-1   Termostatický expanzní ventil

Obr. A.3.2-2   Elektronický expanzní ventil

Termostatický expanzní ventil
je regulován hydraulicky

2

4

pomocí kapilární trubky.

3
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1
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Termostat

Expanzní ventil

2
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Teplotní senzor

3 Regulátor

2

Čidlo tlaku

4

Expanzní ventil

A.3.2 Expanzní ventil

A.3.2.1 Termostatický expanzní ventil

Úkolem expanzního ventilu v oběhu tepelného
čerpadla je uvolnění kapalného chladiva, které
je však ještě pod vysokým tlakem po tom, co
předalo teplo do topného systému. Chladivo
se uvolněním tlaku ochladí, a tak se dostane
do stavu, který umožňuje znovu přijmout teplo
z okolního prostředí. Aby se zabránilo tomu, že
se dostane kapalina do kompresoru, reguluje
expanzní ventil množství chladiva (hmotnostní
tok chladiva) tak, aby se do výparníku dostalo
jen tolik chladiva, kolik se tam může úplně
vypařit.

Termostatický expanzní ventil je regulační
ventil řízený teplotou. Měří teplotu v sacím potrubí, které vede ke kompresoru, a přesně řídí
předávání chladiva do výparníku.

Ventil zajišťuje, aby se do kompresoru dostala
výhradně přehřátá pára. Kvůli kolísání teploty
zdroje a výkonu je použití regulovaného expanzního ventilu nutné, protože se před kompresorem mění tlak v chladicím okruhu a s ním
i požadovaná teplota.
TEV = Termostatický expanzní ventil
EEV = Elektronický expanzní ventil

A.3.2.2 Elektronický expanzní ventil
Elektronickým expanzním ventilem se měří jak
teplota, tak tlak před kompresorem. Pomocí
elektrického přestavovacího motoru v expanzním ventilu lze velmi rychle a přesně regulovat hmotnostní tok chladiva, tak aby se dalo
konstantně udržovat přehřívání (v Kelvinech)
v celém rozsahu regulování výkonu kompresoru.
Termostatické expanzní ventily naopak dosahují pouze v naprojektovaném bodě návrhu
minimálně potřebné přehřátí, ve všech ostatních provozních bodech je přehřátí vyšší.
Čím větší je ale přehřátí chladiva, o to menší
je maximálně dosažitelná teplota na kondenzátoru (viz obr. A.3.1-5). Navíc se zvyšuje
práce kompresoru, efektivita tepelného
čerpadla klesá.

Obr. A.3.2-3   Přehřátí
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Elektronický expanzní ventil

Elektronický expanzní ventil reguluje rychle

Termostatický expanzní ventil

a přesně hmotnostní tok chladiva, tak aby přehřátí

Naprojektovaný bod

zůstalo konstantní po celý rozsah výkonů.
Termostatický expanzní ventil dosahuje pouze
v projektovaném bodě optimální přehřátí – ve všech
ostatních provozních bodech je přehřátí příliš velké.

28/29

A.3.3 Výměník tepla
V této kapitole jsou popsány základní vlastnosti výměníků tepla v tepelném čerpadle. Popis
různých typů tepelných čerpadel, které zde již
byly částečně zmíněny, následuje v kapitole
A.4.

A.3.3.1 Výparník
V tepelných čerpadlech země/voda a voda/voda se zpravidla jako výparník používají deskové
výměníky tepla, protože u srovnatelného kompaktního provedení umožňují vysoké výkony
pro přenášení tepla. Ve výjimečných případech
se však používají i koaxiální výměníky tepla
u provedení voda/voda. Ty zabezpečují vysokou provozní bezpečnost v případě znečištěné
vody. Pro využití odpadního tepla nebo odpadní
vody existují zvláštní konstrukce.
Zvýšení výkonu může u deskových výměníků
tepla dosáhnout rozdělovač chladiva. Pomocí
toho se chladivo rovnoměrně rozděluje na celou plochu výparníku, zabrání se tak „prostrkování“ chladiva pouze částmi výměníku tepla
a plocha se využije optimálně. V tepelných
čerpadlech vzduch/voda se používají lamelové
výměníky tepla. Ty mají na primární straně
velký povrch, protože tepelná kapacita

vzduchu je mnohem menší než tepelná kapacita vody nebo směsí glykolu a vody (Tyfocor).
Při teplotách poblíž bodu mrazu a pod ním
namrzá vodní pára, která je obsažena ve
vzduchu, na lamelách výměníku tepla. Velké
vzdálenosti mezi lamelami, které se používají
u tepelných čerpadel Viessmann, zpomalují/
oddalují namrzávání výparníku, nelze jim však
zabránit úplně a záleží také na lokalitě, kde
jsou tepelná čerpadla použita. Nejčastěji
k tomuto jevu dochází v místech s vysokou
vlhkostí.
Zamrzlé výměníky tepla zvyšují provozní hluk
a odebíraný výkon (příkon) ventilátoru a zhoršují účinnost tepelných čerpadel, musí se
tedy v pravidelných intervalech odmrazovat.
Odmrazování probíhá u moderních tepelných
čerpadel v provedení vzduch/voda podle
potřeby a automaticky.
Čím méně energie pro rozmrazení se musí
vynaložit, tím efektivněji čerpadlo pracuje.
Lamelové výměníky tepla Viessmann mají
speciální vrstvy, které slouží k ochraně
výparníku proti korozi a urychlují odtok
vody vzniklý odmrazením.
Pro odmrazování výměníků se kvůli efektivitě
používá často reverzibilní (otočený) chod kompresoru (např. 300-A).

Obr. A.3.3-1   Výparník s a bez rozdělovacího zařízení

Bez rozdělovače chladiva

S rozdělovačem chladiva
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Termografie objasňují účinek rozdělovače chladiva: bez něj (vlevo) může chladivo „protékat“, neprochází ale výměníkem tepla stejnoměrně.
Rozdělovač chladiva (vpravo) dosahuje rovnoměrného průtoku.

A.3 Hlavní komponenty

Obr. A.3.3-2   Tepelné čerpadlo vzduch/voda

A.3.3.2 Kondenzátor
I v oblasti zkapalňování se přednostně
používají deskové výměníky tepla, které se
vyznačují vysokým výkonem při přenosu
tepla. Jiná provedení se používají až v rozsahu
výkonů nad 100 kW.

A.3.3.3 Výměník tepla nasávaného plynu

Tepelné čerpadlo vzduch/voda
Vitocal 350-A.

Řízení expanzního ventilu zajišťuje, aby se
chladivo na vstupu kompresoru přehřálo, tzn.
aby se vypařilo úplně. Zejména u směsí chladiva, jejichž složky mohou mít různé body varu,
zvyšuje použití výměníku tepla nasávaného
plynu provozní bezpečnost. Ten spolehlivě
zabrání tomu, aby byly v páře chladiva kapalné
složky, které by mohly zatěžovat kompresor.

Obr. A.3.3-3   Výměník tepla nasátého plynu (páry)
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A.3.3.4 Vyloučení horkého plynu
Dříve než se dostane pára chladiva do kondenzátoru, může se část tohoto horkého plynu
vyloučit a použít pro zásobování spotřebičů na
vyšší úrovni teploty, zpravidla pro přípravu teplé
vody. Množství energie, která se při tomto
vyloučení využije, činí asi 10 % celkového
množství tepla. Hlavní množství tepla se potom přenáší na trochu nižší úrovni teploty přes
kondenzátor do topného okruhu.

2
Teplo z okolního
prostředí

Vytápěcí teplo
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Výparník
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Výparník nasátého plynu

kapalné
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Kompresor Scroll
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Expanzní ventil

plynné

3

Kondenzátor

Obr. A.3.3-4   Vyloučení horkého plynu
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V tepelných čerpadlech Viessmann se neaplikuje vyloučení horkého plynu, protože
zejména při kolísavých spotřebách TV existuje
nebezpečí, že nebude horký plyn zapotřebí.
Zvýšená ztráta tlaku v chladicím okruhu vlivem
přídavného výměníku tepla by v tomto případě
zbytečně snížila efektivitu tepelného čerpadla.
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A.3.4 Chladivo
Chladivo přijímá při odpařování tepelnou
energii z tepelného (primárního) zdroje
(vzduch, země nebo voda) a přenáší ji do topné
soustavy tím, že zase kondenzuje. V těchto
přechodech fází skupenství se vždy skrývá
energie, teoreticky je proto možné použít jako
chladiva každou látku.
Chladivo vhodné pro tepelné čerpadlo však
musí vykazovat některé zvláštní vlastnosti:
má mít co nejnižší bod varu, malý objem
páry a vysoký objem vztažený na chladicí
výkon. Kromě toho nesmí rozežírat součástky
a použitá maziva, mělo by být co nejméně
jedované, nevýbušné a nehořlavé. Dopady
na ozónovou vrstvu (ODP= Ozone deplation
potential) a na skleníkový efekt (GWP = Global
warming potential) musí být co nejmenší.
Tyto požadavky maximálně vyhovují částečně
halogenovým uhlovodíkům (H-FKW), které
se proto obvykle používají v tepelných čerpadlech. Kromě synteticky vyráběného
chladiva se u určitých aplikací používají
i přírodní chladiva jako je CO2, propan
nebo butan. Protože poslední dvě látky
jsou výbušné, je jejich použití náročné na
bezpečnostní techniku.
Označení chladiv je určeno (popsáno) v DIN
8960. Začínají písmenem R (pro refrigerant),
z následujících číslic se dá vyčíst chemické
složení. První číslo znamená počet uhlovodíkových atomů, druhé počet atomů vodíku
v příslušné látce. Následující sled čísel nebo
písmen poskytuje informace o počtu a pozici
dalších prvků ve sloučenině, jako jsou fluór,
brom nebo chlór.

Příklad

Upozornění

Organické chladivo Penthafluorethan:

Halogenizovaný znamená, že v molekule
jsou obsaženy kromě
uhlovodíku takzvané
halogeny, tedy fluór,
chlór a brom nebo jód.
To může být buď úplně
(plně halogenizované),
nebo jen částečně
(částečně halogenizované). Částečně halogenizované uhlovodíky
obsahují ještě navíc
vodík. Jejich potenciál
globálního oteplování
(GWP) je mnohem
menší než u zcela nasycených halogenizovaných uhlovodíků jako
např. FCKW. Uhlovodíky
bez obsahu chlóru
neohrožují ozónovou
vrstvu, mají tedy ODP
nula.

Molekula se skládá ze dvou atomů uhlíku (C),
jednoho atomu vodíku (H) a pěti atomů fluóru (F).
Vzorec pro součet pro tuto sloučeninu je tedy
C 2HF5 (R-125).

Všechna chladiva, jejichž sled čísel po písmenu R začíná číslicí 4, jsou směsi z různých
chladiv, které se neoznačují podle zde popsaného systému. Směsi se vyznačují velmi
dobrými fyzikálními vlastnostmi a velmi
výhodnými ekologickými vlastnostmi. Výběr
optimálního chladiva závisí na provozních
podmínkách tepelného čerpadla, tedy teplotě
zdroje a cílové výstupní teplotě.

Obr. A.3.4-1   Výtah z DIN 8960

a) první číslice zprava udává počet atomů fluóru (F).
b) druhá číslice zprava je o 1 vyšší než počet obsažených atomů vodíku (H).
c) třetí číslice zprava je o 1 nižší než počet obsažených atomů uhlíku (C).
Obsahuje-li směs atom uhlíku, potom nebude napsána výsledná číslice 0.

Obr. A.3.4-2   Tabulka chladiv Viessmann

Chladivo                                                            
Typ
R-410A

Složení
50 % R-32 (CH2F2, Difluormethan)
50 % R-125 (C 2HF5, Pentafluorethan)

Typ tepelného čerpadla
země/
voda                   

voda/
voda                   

vzduch/
voda

x

x

x

x

x

x

x

x

25 % R-125
R-407C

23 % R-32
52 % R-134a (CF3CH2F, Tetrafluorethan)

Né každé chladivo, případně směs chladiv, je
vhodné pro všechny typy tepelných čerpadel.

R-134a

100 % (CF3CH2F, Tetrafluorethan)
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Potenciály primárních zdrojů
Tepelná čerpadla využívají jako primárního zdroj energie převážně teplo ze země,
venkovního vzduchu nebo vody. Tepelné čerpadlo však může vhodně zužitkovat
i nevyužité odpadní teplo.

V dalších kapitolách jsou popsány různé
primární zdroje a rozdíly v typech tepelných
čerpadel, které s nimi souvisí.
Ve vzduchu, ve vodě a v zemi je obsaženo
teplo, které se napájí ze sluneční energie. Toto
teplo z okolního prostředí je tedy obnovitelnou
energií, kterou využívají tepelná čerpadla.
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„Zemí“ se myslí nejvrchnější vrstva půdy, stabilní zdroj tepla: teploty v hloubce dva metry
jsou po celý rok poměrně stálé mezi 7 a 13 °C.
Teplo se získává přes výměník tepla, který se
položí blízko vytápěné budovy. Teplo uložené
v zemi se přenáší v zemních kolektorech pomocí teplonosné kapaliny (solanka) – což je
směs z vody a nemrznoucí kapaliny (nejčastěji
na bázi glykolu – Tyfocor). Zemní kolektory
jsou horizontálně položeny na velké ploše
nebo vedeny svisle do země (vrty), dále
k výparníku tepelného čerpadla země/voda.
Tepelné čerpadlo země/voda tedy znamená
solanku – nemrznoucí kapalinu v zemi

Obr. A.4.1-1   Roční průběh v půdě
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v primárním okruhu a vodu v okruhu sekundárním. Zemní kolektory využívají množství
tepla, které se přivede do země přes sluneční
záření, déšť nebo vodu z tajícího sněhu.

A.4.1.1 Zemní kolektor
V případě zemního (plošného) kolektoru se
položí do země plastové trubky v hloubce 1,2
až 1,5 m – vždy do nezámrzné hloubky. Tady
je teplota po celý rok dostatečně stabilní –
o něco větší množství tepla v hlubších vrstvách by se vzhledem k vyšším stavebním
(a tedy i finančním) nákladům nevyplatilo
(kromě oblasti s vysokou hladinou spodní
vody, kolem 2 m). Jednotlivé potrubní větve
jsou podle možnosti vždy stejně dlouhé, aby
tlakové ztráty byly všude stejné, tak jako
podmínky pro proudění. Vždy je nutné pro
správné nastavení, odvzdušnění, provoz a kontrolu použít armaturu k zobrazení a nastavení
průtoku (regulátory s plováčkem). A neměly by
pokud možno překročit délku 100 m, protože
tlakové ztráty by potom kladly vysoké nároky
na výkony oběhového čerpadla.
Trubky jsou sdruženy na koncích do rozdělovačů a sběračů (včetně vypouštění
a odvzdušnění), které jsou položeny o něco
výš, každou větev lze uzavřít samostatně.
Nemrznoucí kapalina se čerpá pomocí
oběhového čerpadla přes plastové trubky
– přijímá přitom teplo, které je uloženo v zemi.
Dočasné nepatrné namrzání země v přímé

oblasti okolo trubek, které způsobuje provoz
čerpadla, nemá negativní vliv na funkci
zařízení nebo na rostliny, které jsou nad ním.
Rostliny s hlubokými kořeny by se však vzhledem k ochraně zařízení neměly v oblasti zemních kolektorů pěstovat.

Obr. A-4.1-2   Zdroj tepla – zemní kolektor

Pro zemní kolektor se na ploše položí plastové trubky a pokryjí se zeminou 1,2 až 1,5 m.

20

A.4 Potenciály primárních zdrojů

Obr. A.4.1-3   Zdroj tepla zemní kolektor

Plocha nad zemními kolektory se nezastavuje popř. nevytvrzuje, aby byla na jaře
a v létě možná regenerace vychlazené zeminy.
Sluneční svit a srážky zajistí, aby byla země,
která je akumulátorem tepla, zase k dispozici
pro účely vytápění pro nadcházející topnou
sezónu.
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Obr.A.4.1-4   Tepelné výkony, které se čerpají ze země (chladicí výkony)

Spodní podpovrchová vrstva půdy                        

Specifický chladicí výkon

Suchá, písčitá půda

10 –15 W/m2

Vlhká, písčitá půda

15 – 20 W/m2

Suchá, jílovitá půda

20 – 25 W/m2

Vlhká, jílovitá půda

25 – 30 W/m2

Půda, kterou vede spodní voda

30 – 35 W/m2

Chladicí výkony pro zdroj energie
země jsou přitom mezi
cca 10 a 35 W/m2.

Přesuny zeminy, které jsou důležité pro
dimenzování kolektoru, se dají u novostavby
realizovat zpravidla bez výrazných vyšších
nákladů. U stávajících budov většinou
z finančních důvodů stačí „dodatečné
vybavení“ tepelným čerpadlem země/voda
se zemními kolektory, které se pokládají do
bagrem vytvořených výkopů nejčastěji s odstupem potrubí 35–50 cm nebo do rylovacím
přístrojem vytvořených rýh.
Množství užitného tepla a s ním spojená
velikost potřebné kolektorové plochy velmi
závisí na termofyzikálních vlastnostech zeminy
a energii záření, tzn. na klimatických podmínkách. Rozhodující pro vlastnosti zeminy
je především podíl vody, podíly minerálních
složek, jako je křemen nebo živec, ale i podíl
a velikost vzduchových pórů. Vlastnosti ukládání a tepelné vodivosti jsou o to lepší, o co
více vody a minerálních složek obsahují a čím
menší je pórovitost.
Plošné kolektory je vhodné vždy uložit do
prostoru a zavézt kvalitní půdou s lepší tepelnou vodivostí. Jedna z možností je vsakování
dešťové vody na pozemku v místech plošného
kolektoru, vlhkostí se zlepší tepelná vodivost.
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A.4.1.2 Zemní sonda
Zatímco pro položení zemního kolektoru
v hloubce více než 1 m jsou zapotřebí větší
přesuny zeminy, zemní sonda se dá pomocí
moderních vrtacích zařízení vpravit do země
během několika hodin. U zařízení se zemními
sondami je velmi důležité jejich uspořádání
a hloubka vrtu. Zemní sondy proto pokládají
do země geologové popř. firmy specializované
na provádění vrtů s potřebnými znalostmi.
Kromě toho se dá s těmito specializovanými
firmami smluvně domluvit záruka chladicího
výkonu. Velmi spolehlivé projektování poskytují zvýhodněné balíčky, které nabízejí tepelné
čerpadlo a provedení vrtu s garantovaným
chladicím výkonem od jednoho dodavatele.

Obr. A.4.1-5   Zdroj tepla země
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Obr. A.4.1-6   Vrt zemní sondy

Realizace zemních sond v ČR i v Německu
vyžaduje vodoprávní povolení. V Německu
je za vrty do hloubky 100 m je ve většině
regionů zodpovědný vodohospodářský úřad.
Hlubší vrty musí navíc schválit příslušný
báňský úřad. V ČR je situace jednodušší, za
vrty odpovídá autorizovaný technik / projektant.
Běžně se vrtá do 150 m hloubky. Doporučujeme
se obrátit na odborné firmy, nejlépe s větším
počtem dobrých referencí. Vrtná souprava běžně
vrtá díru o průměru 110–150 mm.

Pro správné vyplnění
(injektáž, tamponáž)
celého prostoru vrtu
je nutné bentonitovou
směs rozmíchat a pod
tlakem naplnit do celé
délky vrtu pomocí
páté trubky zavedené
současně s vystrojením
až k patě vrtu.
Zalití popř. zasypání
vrtu pouze zeshora není
možné.

Do navrtané díry se zavede prefabrikovaná
sonda, dutý prostor mezi trubkou sondy a vrtem
se potom vyplní materiálem, který zabezpečí
přísun tepla (odstranění dutin) a také oddělení
vrstev spodní vody. Nejpoužívanější je v tuto
chvíli jílovito-cementová směs (Bentonit).
Náklady za takové vystrojení vrtu včetně sondy, připojovacího vedení a výplně vychází vždy
podle stavu půdy na 900 až 1000 Kč za jeden
metr. Ke komfortnímu vytápění typického rodinného domu v nízkoenergetickém provedení je
potřeba topný výkon tepelného čerpadla asi
6 kW, přičemž hloubka vrtu dle skladby hornin
je okolo 100 m. Náklady na vrt dělají
cca 90 000–100 000 Kč.
Předpokladem pro projektování a vložení zemních sond jsou přesné znalosti stavu půdy,
pořadí vrstev, půdního odporu a existence
spodní a vrstvené vody s určením stavu vody
a směru toku. V případě zemní sondy se dá
u normálních hydrogeologických podmínek
pro předběžný návrh nebo stanovení cenové
náročnosti vycházet ze středního výkonu sondy
50 wattů na metr délky sondy (podle VDI 4640).
Je-li sonda ve vydatné vrstvě spodní vody, lze
dosáhnout i vyšších chladicích výkonů.

Upozornění

Zemní sonda ve třech krocích:
1. vyvtrání otvoru,
2. vystrojení potrubní sondy,
3. vyplnění těsnicí (Bentonit) směsí.

Obr. A.4.1-6   Typy vrtacích zařízení

Podle typu horniny i vrtů se používají různé druhy vrtáků (vrtací kladivo).

A.4 Potenciály primárních zdrojů

Upozornění

Thermal Response
Test (TRT): zemní sondě
se přivádí stanovené
množství tepla a po dobu několika dní se měří
výstupní teplota vody ze
sondy. TRT umožňuje
výpočet efektivní tepelné vodivosti podloží
v okolí sondy.

Obr. A.4.1-8b

Obr. A.4.1-8   Rozdělovač prim. okruhu

Zkušené firmy provádějící vrtné práce znají
„Vaše“ podloží přesně. Podle vrtného jádra,
které se odebere při vrtání, navíc odhadnou
očekávaný chladicí výkon. U velkých ploch se
sondami se mohou vyplatit zkušební vrty pro
provedení Thermal Response Testu. Tak získáte přesnější podklady pro projektování.
Teplonosná kapalina – v zemní sondě se
u zemního kolektoru používá nemrznoucí
směs na bázi glykolu a vody (Tyfocor) – proudí
(v případě dvojité U-smyčky) ve dvou trubkách od rozdělovače dolů do sondy a dvěma
dalšími trubkami se zase přivádí zpět nahoru
ke sběrači.

Obr. A.4.1-8a

Po skončení vrtných prací by potrubí vystupující z vrtu mělo být řádně označeno a zaslepeno. Doporučujeme vždy provést kontrolu
„metráže“ – délky potrubní sondy, kterou lze
odečíst u kvalitních dodavatelů ve formě délky
v m od začátku ke konci sondy viz obr. A.4.1-8a.

Obr. 4.1-9   Chladicí výkon zemních sond

Specifický
Podloží                                                                                                             

odebírací výkon

Všeobecné orientační hodnoty

Špatné podloží (suchý sediment)

20 W/m

Normální podloží z pevné horniny a zvodnělý sediment

50 W/m

Pevná hornina s vysokou tepelnou vodivostí

70 W/m

Jednotlivé horniny

Štěrk, písek, suchý

Možný specifický chladicí výkon
pro zemní tepelné sondy
(dvojitá U-trubková sonda)
podle VDI 4640 strana 2.

< 20 W/m

Štěrk, písek, zvodnělý

55 – 65 W/m

Jíl, hlína, vlhké

30 – 40 W/m

Vápenec (masivní)

45 – 60 W/m

Pískovec

55 – 65 W/m

Kyselá magmata (např. žula)

55 – 70 W/m

Alkalická magmata (např. čedič)

35 – 55 W/m

Rula

60 – 70 W/m
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A.4.2 Zdroj tepla voda
Také voda se dobře hodí jako zdroj tepla pro
tepelné čerpadlo. Hlavně za chladných zimních dnů udržuje spodní voda konstantní teplotu 7 °C až 12 °C. Aby se spodní voda využila
pro tepelné čerpadlo, odebírá se čerpací studnou a přenáší k výparníku tepelného čerpadla
voda/voda. Ochlazená voda se přivádí do vsakovací studny. Povrchová voda se dá rovněž
využít jako zdroj tepla, ale musí se dávat pozor
na to, že její teplota výrazně kolísá v závislosti
na ročním období.

Obr. A.4.2-1   Zdroj tepla voda s meziokruhem

3

5

4

2

1

Kvalita vody málokdy splňuje mezní hodnoty
výrobce tepelného čerpadla – velmi účinné
deskové výměníky tepla v tepelném čerpadle
citlivě reagují na proměnlivou kvalitu vody.
Aby se zabránilo škodám vzniklým vlivem
nečistot, je vhodné použít meziokruhový
výměník tepla. Jako meziokruhové výměníky
se osvědčily šroubované výměníky tepla
z ušlechtilé oceli, které se dají snadno rozebrat
a vyčistit. Výměníky přenášejí teplo z okolního
prostředí spodní vody do primárního okruhu
s nemrznoucí kapalinou. Tím je tepelné čerpadlo chráněno.

A.4.3 Zdroj tepla venkovní vzduch
Venkovní vzduch jako zdroj tepla je spojen
s nejnižšími náklady na technickou přípravu
pozemku. Vzduch se nasává, ochlazuje ve
výparníku tepelného čerpadla a potom se
odvádí zpět do okolního prostředí.
Až do teploty venkovního vzduchu mínus 20 °C
může moderní tepelné čerpadlo vzduch/voda
ještě vyrábět teplo. Při optimálním dimenzování však nemůže při této nízké teplotě venkovního vzduchu zcela pokrýt potřebu tepla
pro vytápění obytného prostoru. Za velmi
chladných dnů proto ohřívá přídavné topné
zařízení topnou vodu, kterou tepelné čerpadlo
předehřálo, na požadovanou výstupní teplotu.

1

Vsakovací studna

2

Čerpací studna se sacím čerpadlem

3

Meziokruhový výměník tepla

4

Meziokruhové oběhové čerpadlo

5

Tepelné čerpadlo voda/voda

Nasazení meziokruhu vyžaduje dodatečný
elektrický proud pro oběhové čerpadlo
a změnu teplotního spádu – topný výkon
a COP tepelného čerpadla klesnou
o několik procent.
Také využití spodní/povrchové vody
musí schválit příslušný úřad, zpravidla
vodohospodářský.

Obr. A.4.3-1   Zdroj tepla venkovní vzduch

2
1

Kanál pro přívod vzduchu

2

Kanál pro odvod vzduchu

3

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

3

1

Protože ve výměnících tepla vzduch/voda
cirkuluje poměrně velký objem vzduchu
(např. u Vitocal 350-A 3 000 až 4 500 m3 /h),
musí se při uspořádání otvorů pro přívod
a odvod vzduchu v budově zohlednit vznik
hluku. To platí i pro tepelná čerpadla
instalovaná venku.

A.4 Potenciály primárních zdrojů

Obr. A.4.4-1   Disponibilita a efektivita

Efektivita
Disponibilita

Voda

Země

Vzduch

Obr. A.4.5-1   Zdroj tepla odpadní voda

A.4.5 Odpadní teplo jako zdroj tepla

5

4

1

2
3

1

Potrubní vedení

2

Odpadní voda

3

Výměník

4

Oběhové čerpadlo

5

Tepelné čerpadlo voda/voda

Obr. A.4.5-2   Výměník odpadní vody

Odpadní voda jako zdroj tepla
může levně poskytnout v porovnání
s vysokou teplotu zdroje.

A.4.4 Disponibilita a efektivita
– hodnocení primárních zdrojů
Na obr. A.4.4-1 je zobrazeno, v jakém poměru
jsou různé zdroje tepla k efektivitě tepelného
čerpadla. Ukazuje se, že efektivita tepelného
čerpadla je nejvyšší, je-li zdrojem tepla spodní voda, disponibilita spodní vody využité pro
tepelné čerpadlo je však nejnižší. U tepelného
čerpadla země/voda je tento poměr v rovnováze.
Venkovní vzduch jako zdroj tepla je sice téměř
neomezeně k dispozici, ale kvůli kolísání teplot
a protichůdnému cyklu „nízké venkovní teploty,
vysoká potřeba tepla“ efektivita tepelného
čerpadla klesá.

Kromě vzduchu, vody a země se dá jako zdroj
tepla použít i odpadní teplo, např. z odpadního vzduchu nebo vody. Technická příprava
pozemku v případě odpadního tepla je často
velmi levné opatření k přípravě tepla nebo
chladu: může nabídnout v porovnání vysokou
teplotu zdroje a být neustále k dispozici.
V průmyslových procesech může vést využití
odpadního tepla ke zvýšení COP tepelného
čerpadla nebo může výrazně optimalizovat
celý proces, který vyžaduje jak chlad tak teplo.
Pokud je například v potravinářské výrobě
důležité chlazení a topení, mohou se vhodně
využít „obě strany“ chladicího zařízení.
Odebírání tepla z odpadního vzduchu
větracího zařízení a jeho využití pro ohřev
teplé vody nebo ohřev přiváděného vzduchu
má pozitivní účinek. Rovněž velmi vhodná forma zpětného získávání tepla je využití odpadní
vody: speciálními výměníky tepla se odpadní
vodě z domácností nebo z průmyslových
procesů odebírá zbytková energie, která se
přivede do výše popsaného procesu.
Nejvyšší využití odpadního tepla pro tepelná
čerpadla je možno nalezneme nejčastěji
u bazénů, aquaparků nebo i hotelů s vysokou
spotřebou teplé vody.
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A.4.6 Solární absorbéry

Obr. A.4.6-1   Zdroj tepla – nezasklený absorbér

Ke zvýšení teplotní úrovně na primární straně
tepelného čerpadla lze použít i sluneční kolektory nebo nezasklené absorbéry. Tímto způsobem se využívá sluneční záření přímo ke
zvýšení účinnosti tepelného čerpadla.
Tak lze například nezasklené absorbéry, které
využívají teplotu okolního prostředí jako zdroje
tepla, spojit s výparníkovým okruhem. Solárním zářením absorbér za běžného provozu
regeneruje, udržuje tedy teplotu na vysoké
úrovni. Protože zejména v topné sezóně není
solární záření spolehlivě k dispozici, jsou
zlepšení COP u těchto kombinací závislé na
počasí, nejsou tedy konstantní. Při dimenzování se musí dbát na to, že absorbér může být
v určitých obdobích pokrytý sněhem, solární
záření tedy vůbec nelze využít.

Zdroj tepla – nezasklený absorbér.
Historický snímek nezasklených

U solárních zařízení k solární podpoře vytápění
se energie, která se už nedá použít pro topný
okruh, využívá v kombinovaném a akumulačním zásobníku pro tepelný okruh tím, že
se zásobník o několik kelvinů podchladí.
Stupeň využití tepelného čerpadla (zvýšená
teplota zdroje) a kolektorového zařízení (nízká
teplota vratné vody) se takovými kombinacemi
zvyšuje.

absorbérů, který využívá jako
zdroje tepla solární záření a teplotu
okolního prostředí.

A.4 Potenciály primárních zdrojů

A.4.7 Fázová přeměna jako „akumulace“
na primární straně
Pokud není jako zdroj tepla k dispozici ani
voda ani země, mohou se místo vzduchu jako
primárního zdroje použít zásobníkové techniky,
které jako tepelné čerpadlo samotné využívají
energii ve fázové přeměně – zde máme na
mysli přeměnu energie "pevné" na "kapalnou".

Kromě vody (led) lze použít například i parafín.
Princip je vždy stejný: řetězec „plynné (chladivo)
na kapalné“ uvnitř tepelného čerpadla se
rozšiřuje o další článek „kapalná (energie)
na tuhou“ na straně zdroje.

Entalpie tuhnutí se využívá jako energetický
zdroj pro tepelná čerpadla, naopak k regeneraci (rozpouštění) dochází prostřednictvím
okolního tepla a solárního zařízení.

Obr. A.4.7-1   Zásobník tepla – fázová přeměna
Pro fázovou přeměnu z kilogramu
ledu na vodu při konstantní teplotě
je zapotřebí 93 Wh.

1

Teplota (°C)

0
A

B

93

Wh/kg

C

tepla v zemní nádrži se využívá
fázové přeměny vody na led
jako zásobníku tepla.

D

116

E

627

Wh/kg

Wh/kg

1

Bod zamrznutí

A Led

2

Bod varu

B

Voda + led

3

Bod syté páry

C

Voda

Obr. A.4.7-2   Zásobník tepla – fázová přeměna
S uceleným registrem výměníku

3

2
100

D Voda + pára
E

Pára
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A.5 Další typy tepelných čerpadel

Další typy tepelných čerpadel
Tepelná čerpadla nemohou využívat pouze energii, která se skrývá ve změně skupenství.

Existují typy tepelných čerpadel, které jsou
založeny na jiných principech. V předchozích
kapitolách jsou popsána tepelná čerpadla,
která využívají přechodu fází z kapalné na
plynnou. Existují však ještě další stavové
proměny, jejichž změna je spojena s využitím energie a dají se tedy rovněž použít pro
tepelná čerpadla.
Pokud dáte například sůl do nádoby s vodou,
bude se sůl rozpouštět a rovnoměrně rozdělovat ve vodě. Voda se přitom ochlazuje.
Pokud by se princip obrátil, musí se do roztoku
tak dlouho přivádět energie, dokud se voda
neodpaří a nezůstanou krystalky soli.

V této kapitole jsou popsána tepelná čerpadla,
která s použitím okolní energie vypuzují kapaliny
z roztoků nebo tuhých těles.
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A.5.1 Kompresní tepelné čerpadlo
se spalovacím motorem
V zásadě lze kompresní tepelná čerpadla provozovat na zemní plyn, motorovou naftu nebo
biopaliva (řepkový olej, bioplyn). K pohonu
kompresoru se potom místo elektrického motoru používá spalovací motor. V tomto případě
jsou potřeba dodatečné náklady na protihlukovou izolaci, vedení spalin a zásobování palivem.
Kompresní tepelná čerpadla, která jsou
poháněna spalovacími motory, mohou
využívat teplotu spalin z procesu spalování
jako vytápěcí teplo.

A.5.2 Absorpční tepelné čerpadlo
Absorpční tepelná čerpadla využívají zásadně
stejné fyzikální vlastnosti jako kompresní
tepelná čerpadla. Na rozdíl od nich se
absorpční tepelná čerpadla obvykle provozují
na zemní plyn a místo mechanického kompresoru se používá termický.
Energie (elektrický proud) vynaložená na
pohon čerpadla roztoku je velmi malá.
Energie pro termický kompresor se přivádí
formou tepla. Dají se použít všechny druhy
topných zařízení, při určitých dvojicích látek
i termická solární zařízení.
Absorpční tepelné čerpadlo je velmi účinné,
kromě čerpadla roztoku nemá žádné pohyblivé
díly a pracuje velmi tiše. Absorpční tepelná
čerpadla v oblasti vysokých výkonů (větší než
50 kW) jsou jako chladicí zařízení technicky
velmi vyspělá.
Co se týče menších výkonů do asi 2 kW,
používají se tyto přístroje např. v campingových ledničkách provozovaných na propan.
Pro použití ve středním výkonovém rozsahu
zatím ještě neexistují sériová řešení.

Upozornění

Jako sorpce se označují
všechny procesy, při
kterých se hromadí
nějaká látka během
jedné fáze nebo na
rozhraní mezi dvěma
fázemi.
Jako absorpce se
označuje hromadění
během jedné fáze,
mluví se také o pohlcování. Při tomto procesu
proniká nějaká látka do
vnitřku pevné fáze nebo
kapaliny.
Jako adsorpce se
označuje hromadění
na rozhraní mezi dvěma
fázemi. Kapalné nebo
plynné složky se usazují
na pevném povrchu –
např. aktivního uhlí
nebo zeolitu.

A.5 Další typy tepelných čerpadel

Obr. 5.2-1   Funkce absorpčního tepelného čerpadla
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3
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7
6

5
Vytápěcí
teplo
Teplo z okolního prostředí

1

Výparník

4

Expanzní ventil

kapalný

2

Expanzní ventil

5

Čerpadlo roztoku

plynný

3

Absorbér

6

Vypuzovač

7

Kondenzátor

Vypařování
Chladivo (obvykle čpavek) se vypařuje a přijímá přitom energii z okolního prostředí (1).
Absorpce
Pára chladiva proudí do absorbéru (3), kde ji pohlcuje roztok (zpravidla voda). Při této kondenzaci vzniká teplo – to se přes výměník tepla přenáší do topného systému.
Termické stlačování
Dvojice látek vznikající v absorbéru z chladiva a roztoku se přenáší přes čerpadlo roztoku (5)
k vypuzovači, „termickému kompresoru“ (6). Obě části dvojice látek mají různé teploty varu
– rozpuštěné chladivo má menší teplotu varu. Přívodem tepla např. plynovým hořákem se
chladivo, které je v roztoku, nyní vypuzuje popř. vypařuje.
Zkapalnění (I)
Kapalný roztok, který se odlučuje ve vypuzovačí, se pod vysokým tlakem přes expanzní
nádobu přivádí zpět do absorbéru. Tady se navzájem střetne roztok a pára chladiva a kondenzují, přičemž předávají teplo.
Zkapalnění (II)
Pára chladiva, která je rovněž na vysoké úrovni tlaku a teploty, proudí do kondenzátoru (7)
a předává své kondenzační teplo do topného systému.
Expanze
Kapalné chladivo se uvolňuje přes expanzní ventil (2) a jeho teplota a tlak se snižují zase na
původní hodnoty, aby se mohlo opět vypařovat a přitom přijímat teplo z okolního prostředí.
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A.5.3 Adsorpční tepelné čerpadlo
Adsorpční tepelné čerpadlo pracuje s pevnými
látkami jako např. aktivním uhlím, silikagelem
(skelné silikáty) nebo zeolitem. Minerál zeolit
má tu vlastnost, že dokáže nasát vodní páru
a vázat ji na sebe (adsorbovat) a přitom předává teplo v teplotním rozsahu do cca 300 °C.
Tomu se říká exotermní reakce. Stejně jako
u výše popsaných tepelných čerpadel probíhá
také u adsorbčního tepelného čarpadla proces
přijetí a předávání tepla jako proces kruhový
– provoz je však periodický, tzn. že probíhá
ve dvou různých fázích. Adsorpční tepelná
čerpadla v tomto provedení potřebují vakuový
systém.

Adsorbční tepelné čerpadlo, tak jak je popsané
na obrázku A.5.2-1, se v tomto provedení už
delší dobu používá jako chladicí zařízení ve
velkém výkonovém rozsahu. Jeho použití pro
vytápění rodinných a vícegeneračních domů
je v současné době ve fázi vývoje. Přístrojové
vybavení je kvůli potřebnému vakuu v porovnání s běžnými technologiemi vysoké.

Obr. A.5.3-1   Funkce adsorbčního tepelného čerpadla

Fáze desorbce
Přívod tepla
(např. hořák)
1

pára

Odvod tepla do
topného systému

2

1

Výměník tepla se zeolitem

2

Výměník tepla

Fáze adsorbce

Odvod tepla do
topného systému

1

Přívod tepla
(okolní prostředí)

pára

2

Desorpce
V první fázi se do výměníku tepla (1), který je potažený vrstvou pevné látky
(silikagel nebo zeolit), přivádí teplo např. pomocí hořáku nebo solárního zařízení.
Voda vázaná v pevné látce se přitom vypuzuje (desorbuje) a proudí ve formě
páry ke druhému výměníku tepla (2).
Zkapalnění
Tento výměník tepla působí v této fázi jako kondenzátor. Přenáší teplo, které
se uvolňuje při kondenzaci vodní páry, do topného systému.
Přívod tepla se ukončí, pokud dosáhl zeolit požadovaného stupně vysušení.
Vázaná voda je zcela vypařena a kondenzuje na druhém výměníku tepla.

Vypařování
V druhé fázi přebírá výměník tepla (2) funkci výparníku. Přes něj se přivádí teplo
tak dlouho, dokud není voda úplně odpařena.
Adsorpce
Vodní pára proudí zpět k výměníku tepla (1), který je potažený vrstvou a tam ji
ve formě vody zase přijímá (adsorbuje) silikagel nebo zeolit. Teplo, které přitom
odevzdává pevná látka, se dostává do topného systému přes výměník tepla.
Jakmile je vodní pára zcela adsorbována, uzavírá se kompletní cyklus procesu
tohoto tepelného čerpadla.

46/47

B Rámcové podmínky
Investici do tepelného čerpadla vždy předchází poradenství zákazníkovi. Pro úspěšné
poradenství jsou důležité hlubší znalosti než ty, které stačí k objasnění funkce zařízení.

Rozhodnutí potenciálního investora o koupi
nového topného zařízení dnes ovlivňuje
mnoho faktorů. Zákazník má spousty dotazů.
Jakou budoucnost má palivo, pro které se
rozhoduje? Vyhovuje systém všem zákonným
požadavkům? Vyplatí se investice z hlediska
očekávaných provozních nákladů?

důležitý jako hnací energie pro kompresor.
V této kapitole se projednávají podstatné
faktory pro hodnocení tepelného čerpadla.

Na takové dotazy musíte být připraveni. Na
rozdíl od běžných topných zařízení se zde
v podstatě řeší otázka disponibility a cenové
dostupnosti elektrického proudu, který je

48

B.1

Hodnocení elektřiny u tepelných čerpadel

49
51
53
54
55

B.1.1
B.1.2
B.1.3
B.1.4
B.1.5

Energetický mix v Německu a v ČR
Spolehlivé dodávky elektrické energie
Smart Metering
Tepelné čerpadlo a fotovoltaika
Soupeření o elektrickou energii?

56

B.2

Zákonné rámcové podmínky

57 B.2.1
59 B.2.2
		
59 B.2.3

Tepelné čerpadlo v nařízení o úspoře energie
Tepelné čerpadlo v zákoně o podpoře výroby
tepelné energie z obnovitelných zdrojů
Evropské rámcové směrnice

60

Posouzení hospodárnosti

B.3

B.1 Hodnocení elektřiny u tepelných čerpadel

Hodnocení elektřiny u tepelných čerpadel
U tepelných čerpadel, která využívají elektrickou energii pro pohon, je spotřeba
energie nejdůležitějším faktorem pro hodnocení. Jak lze tento aspekt správně posoudit,
je předmětem následující kapitoly.

Využívání fosilních nosičů energie pro přípravu
tepla, které bylo v minulých 100 letech
samozřejmostí, je na přelomu.
Negativní vliv na klima, menší dostupnost
a zvyšující se náklady za plyn, olej a uhlí
přispěly k tomu, že kromě využití sluneční
energie a biomasy si i tepelné čerpadlo našlo
pevné místo v portfoliu nejen německé, ale
zvláště evropské" tepelné techniky. Podíl
"
tepelných čerpadel na instalovaných topných
zařízeních jak v Německu, tak v ČR má od
roku 1990 velmi vzrůstající tendenci.
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Průběhy odbytu ukazují (jako ostatně i odbyty
termických solárních soustav a zařízení na
biomasu), že trh s tepelnými čerpadly ovlivňují
faktory, které zájem o tato zařízení někdy probudí, jindy utlumí. Tepelné čerpadlo není zatím
žádnou samozřejmostí, ale spíš výjimkou
z pravidla. Mnoho potenciálních investorů
této technice nevěří a vnímá tepelné čerpadlo
jako „elektrické topení“.

Obr. B.1-1   Vývoj trhu s tepelnými čerpadly v SRN
60 000

40 000

20 000

S takovými pochybnostmi v hodnocení se
velmi často setkáte i na úřadech. Tak například
po spuštění programu investičních pobídek
v SRN trvalo Spolkové vládě ještě sedm let,
než začala poskytovat dotace i na tepelná
čerpadla a uznala je tedy za „obnovitelnou
energii“. Pokud má dojít k rozšíření technologie tepelných čerpadel, je nutné udělat si
jasno v tématu „tepelné čerpadlo a elektrická
energie“.
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První boom, který souvisel s ropnou krizí,
zaznamenala tepelná čerpadla kolem roku
1980. Od roku 2000 významně rostly ceny
plynu a topného oleje, což se projevilo ve
zvýšeném zájmu o tepelná čerpadla.

Obr. B.1-2   Vývoj trhu s tepelnými čerpadly v ČR (odhad do roku 2010)
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B.1.1 Energetický mix
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Elektrická energie se jak v Německu, tak
v ČR z větší části vyrábí v kondenzačních
elektrárnách – převážně uhelných nebo atomových. Podíly regenerativních zdrojů, jako
je energie vody, větru nebo fotovoltaika sice
neustále stoupají, mají ale se současnými
přibližně 18 % v SRN a cca 8 % v ČR stále
jen malý podíl na energetickém mixu.
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Tato čísla zdůvodňují jednu z nejdůležitějších
výhrad proti využití elektrické energie na
trhu zabývajícím se výrobou tepla: zdá se být
nevhodné, aby se v uhelné nebo atomové
elektrárně s malou účinností vyráběla elektrická energie prostřednictvím tepla, aby se
potom v nějaké budově zase měnila na teplo.
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Se vzrůstajícím podílem obnovitelných zdojů energií na hrubé výrobě
elektrické energie jak v ČR, tak
i v Německu stoupá ekologická kvalita elektrické energie – provoz tepelného čerpadla je stále „zelenější“.

B.1 Hodnocení elektřiny u tepelných čerpadel

A pouze podíl této elektrické energie dělá rozdíl mezi tepelnými čerpadly a běžnou technikou spalování nebo termickými solárními systémy. Protože se spotřeba elektrické energie
u tepelných čerpadel přesto často používá
jako protiargument, vyplatí se toto téma
podrobně sledovat.

V tom se odráží v podstatě stoupající efektivita výroby, především ale vzrůstající podíly regenerativní energie. Stále rostoucí podíly elektrické energie z regenerativních primárních
zdrojů na celkovém energetickém mixu budou
faktor primární energie dále snižovat, a dávají
tak tepelným čerpadlům stále více „zelenou“.

Pro energetické hodnocení a možnost
srovnání tepelného čerpadla s jinými topnými
zařízeními jsou tedy velmi důležité dva faktory:
n	Jaký je poměr využité elektrické energie
k teplu z okolního prostředí, které se její
pomocí získá (roční pracovní číslo)?
n	Jak se musí energeticky hodnotit využitá
elektrická energie?
K zodpovězení druhé otázky se vyžaduje
primární energetický faktor, který stanovili
zákonodárci. Ten uvádí, jak se musí hodnotit
elektrická energie (stejně jako plyn, olej nebo
dřevo) z hlediska primární energie (viz obr.
B.1.1-2).
K vypočítání primárního energetického faktoru
celkové elektrické energie vyrobené v Německu
se bere v úvahu německý mix elektráren,
tedy průměr všech druhů výroby. Od zavedení
nařízení o úspoře energie (EnEV) v roce 2000
se faktor primární energie dvakrát snížil,
přizpůsobil se tedy struktuře průměrně vyrobené energie v Německu.

Obr. B.1.1-2   Faktor primární energie

38 %

Elektrická
energie

Výroba elektrické energie v průměrné tepelné
(kondenzační) elektrárně
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n užitečná elektrická energie
n tepelné ztráty v chladicí vodě
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100 %
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Pokud se použitá primární energie dělí užitečnou elektrickou energií, dostaneme faktor k hodnocení vyrobené
elektrické energie z hlediska primární energie.
V tomto případě je faktor primární energie: 100/38 = 2,6

Energie
ve spalinách

50/51

B.1.2 Spolehlivé dodávky
elektrické energie
Dodávky elektrického proudu v ČR patří
k nejspolehlivějším na světě. Proto není tento
aspekt důležitý, rozhodujeme-li se pro nebo
proti použití tepelného čerpadla – zvláště když
je na elektrické energii závislý provoz většiny
topných zařízení v budovách (čerpadla, regulátory atd.). Ve snahách o rozšíření technologie
tepelných čerpadel však hraje důležitou roli,
jestli bude spolehlivé, trvalé a cenově dostupné zásobování zajištěno natrvalo.

Pro další rozšíření tepelných čerpadel je
důležité, zda provoz vyženou nahoru denní
špičková zatížení v rozvodné síti nebo zda
se dá zařízení regulovat tak, aby byly nutné
dodávky elektrické energie pouze v časech
se slabým zatížením.

Tepelná čerpadla spotřebují většinu elektrické energie během topné sezóny. Proto
se tepelná čerpadla ve svém profilu spotřeby
(vztaženo na požadované množství elektrické
energie) „hodí“ například velmi dobře k profilu
výroby z větrných elektráren.

Obr. B.1.2-1   Měsíční podíly roční spotřeby elektrické energie a tepla (oblast rodinných domů)
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Obr. B.1.2-2   Napájení proudem z větrné energie v průběhu roku
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Sledují-li se typická zatížení – odběrové špičky
elektrické energie během dne (viz obr. B.1.2-3),
vyjde najevo, že zásobování z hlediska výkonu
(vztaženo na elektrickou síť a výrobu elektrické
energie) dosahuje maxima v poledních hodinách. V této době je také cena elektrické energie, kterou platí dodavatelé elektrické energie
na energetické burze, nejvyšší.
Tato situace je také důvodem speciálních tarifů
pro tepelná čerpadla a souvisí s „dobami
blokace“: dodavatelé elektrické energie poskytují elektrický proud v době slabého zatížení
výhodněji zákazníkovi (tarif HDO) a v určitých
velmi krátkých časových obdobích naopak
vylučují spotřebu elektrické energie tepelným
čerpadlem.
Tento podnikově-ekonomický přístup má
i technické důsledky: pokud se přiměřeným
plánováním dosáhne toho, že zařízení běží
mimo špičku, vede to k vyrovnanému
dennímu zatížení v rozvodné síti.

Obr. B.1-2-3   Typické denní zatížení v rozvodné síti (odběrové špičky)
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B.1.3 Smart Metering
Podíl energie vyrobené z regenerativních
zdrojů na energetickém mixu se neustále
zvyšuje. To vede k nutnosti inteligentního
řízení nabídky a poptávky. Chytré měření –
tedy Smart Metering má podpořit snahu
o takové řízení a realizaci popisovaného
„vyladění“ zatížení ve spotřebě energie.
Navíc se mají dodávky elektrické energie
vyrobené ve větrných a solárních elektrárnách
v době špičky rozumně poskytnout vhodným
spotřebitelům.
Smart Metering nyní zajišťuje, aby nabídka
elektrické energie postupně určovala spotřebu
energie a ne – jako tomu bylo doposud – aby
se nabídka řídila podle spotřeby. To druhé
bude s rostoucí výrobní kapacitou zejména
elektrických zařízení větrných a solárních
elektráren stále obtížnější.
Při této velmi složité a stěžejní restrukturalizaci rozvodné sítě budou hrát tepelná čerpadla
důležitou roli. Je velké množství spotřebičů,
které lze s poměrně malými technickými
nároky zapojit do tohoto systému. Například
mrazničky se dají na několik hodin odpojit –
dnes běžná izolace brání kritickému zvýšení
teploty.
Bez inteligentního managementu zatížení je
pouhá náhoda, jestli zařízení dodatečně zatíží
elektrickou síť během špičky nebo ne. Pokud
zařízení naopak „ví“, že je zrovna velká nabídka energie, zapne se. V případě mrazničky
to znamená, že se sníží vnitřní teplota o pár
stupňů pod požadovanou hodnotu.
Tím se pak na dlouhou dobu, po kterou se
nemusí přijímat elektrická energie, vytvoří
rezerva. Podobně funguje řízení s tepelným
čerpadlem. Možné překročení a podkročení
prostorové teploty (při vytápění a chlazení),
přiměřené dimenzování akumulačních
zásobníků a modulovaný provoz umožňují,
aby se tepelná čerpadla efektivně zapojila
do inteligentní elektrické sítě.

B.1 Hodnocení elektřiny u tepelných čerpadel

Obr. B.1.4-1   Fotovoltaické zařízení

B.1.4 Tepelné čerpadlo a fotovoltaika
Při použití tepelného čerpadla se přímo
nabízí možnost instalovat na budově i fotovoltaické zařízení, které by po celý rok vyrábělo
to množství elektrické energie, které se
spotřebuje na vytápění budovy – vytápění
tepelným čerpadlem bez CO2.
Přes zjevnou nerovnováhu mezi elektrickou
energií vyrobenou fotovoltaickým zařízením
(hlavně v letním období) a spotřebou tepla
(hlavně v zimním období) je spojení tepelného
čerpadla a fotovoltaiky – z pohledu roční bilance – za určitých podmínek vhodné.
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Obr. B.1.4-2   Měsíční podíly roční spotřeby tepla a elektřiny vyrobené fotovoltaickým zařízením

Spojení tepelného čerpadla a fotovoltaického zařízení je z pohledu roční bilance vhodné.

Čím dále postupují změny v elektrické síti popsané v předchozí kapitole, čím lépe může tedy
síť přijímat a rozdělovat sezónní výkyvy ve
výrobě elektrické energie, o to méně důležitá
bude přesně stejná výroba a spotřeba.
Energetické hodnocení tepelného čerpadla
dopadne v tomto ohledu – kromě změny energetického mixu – ještě lépe.
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B.1.5 Soupeření o elektrickou energii?
V souvislosti s potřebou elektrické energie
v tepelných čerpadlech se často klade otázka,
zda by nebylo vhodnější použít elektrickou
energii v jiných energetických sektorech, zda
by – z ekologického hlediska – nemělo větší
význam například využití elektrické energie
v oblasti mobility.

Obr. 1.5-1   Výroba energie v budoucnu (odhad v SRN)
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Každý sektor energetické spotřeby si proto
musí zodpovědět otázku, kde leží potenciály
úspory a které energetické zdroje jsou nejlepší
pro pokrytí spotřeby. Pokud by se muselo již
dnes rozhodnout, jak má přesně vypadat mix
spotřeby a výroby a tím pádem i mix technologií za 30 nebo 40 let, technický pokrok by to
spíš omezilo než podpořilo: například biomasa
se dá přímo spalovat, zkapalnit nebo přeměnit
na elektřinu. Elektrická energie vyrobená z regenerativních zdrojů se dá přímo spotřebovat,
uložit centrálně nebo uložit ve spotřebiči samotném (baterie auta nebo budova vytápěná
tepelným čerpadlem). Ukládání a transformace sice vždy negativně ovlivní účinnost,
z realistického pohledu jsou však nevyhnutelné.
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Tato diskuse však nevedla k závěru a to
z následujících důvodů: ve všech scénářích
zaměřených na budoucí dodávky elektřiny se
sledují velmi dlouhá období, částečně do roku
2050 nebo i do konce století. Dlouhodobý
způsob sledování je důležitý, aby bylo možné
již dnes správně nastavit směr budoucího
vývoje. Výsledkem většiny těchto scénářů
bylo, že na konci příslušného sledovacího
období bude naše spotřeba energie pokryta
buď výhradně – minimálně však z převážné
části z regenerativních zdrojů energie. Hrubé
odhady mimoto poskytují vodítka, jak by
k tomu mohly procentuálně příspět jednotlivé
primární nosiče energie z regenerativních
zdrojů. Co však tyto scénáře poskytnout
nemohou, je podrobná prognóza, jakým
způsobem k tomu jednotlivé nosiče energie
přispějí.
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Zdroj: Spolkové ministerstvo hospodářství
a technologie, 27. 08. 2010 /„Energetické scénáře
pro energetickou koncepci Spolkové vlády – scénář II A“

Zdroj: „AG Energiebilanzen“, 23. 02. 2011
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Spotřeba primární energie v Německu činila v roce 2010 14000 petajoulů (PJ) a v prognózách na rok 2050
se uvádí 7000 PJ. Prognóza na rok 2050 byla vypracována z pověření Spolkového ministerstva hospodářství
a technologie.

Kde se v konečném důsledku poskytne která
energie v jaké podobě, dnes nevíme. Pomůže
jedině rozumné sledování budov v následujících letech: s jakým topným zařízením se
dá – vždy ve vztahu ke konkrétnímu objektu
– dosáhnout nejvyšší efektivity z hlediska
primární energie? V tomto ohledu bude hrát
tepelné čerpadlo velmi důležitou roli.

B.2 Zákonné rámcové podmínky

Zákonné rámcové podmínky
Nařízení o úspoře energie jako je v SRN EnEV, zákony o výrobě tepla a energetická
známka: efektivita a zapojení regenerativní energie do výroby tepla stále více podléhají
i právním rámcovým podmínkám. Tepelné čerpadlo má v této souvislosti mnoho rozhodujících výhod.

Spotřeba energie u budov má podíl cca 40 %
na celé konečné spotřebě energie. Tento
sektor má proto významný vliv na politická
opatření vlády týkající se energie. Každý trh
s topnou technikou proto stále více ovlivňují
zákonné rámcové podmínky.
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V roce 2002 byly shrnuty dosud platné úpravy
k tepelné ochraně a technice zařízení v nařízení
o úspoře energie (EnEV). Kritériem v EnEV
pro hodnocení energetické kvality budovy je
spotřeba primární energie – tato hodnota se
v průběhu několika novelizací v minulých letech
dále rozšiřovala.
Rozšiřování faktoru „spotřeby primární energie“ má za následek, že přiměřeně rostou
požadavky na budovu a efektivitu topných
zařízení. Z energetického štítku budovy (viz
obr. B.2.1-2) je to patrné.
Konečnou spotřebu energie budovy v kWh/
(m2.a) v podstatě určuje obálka a ztráty
způsobené větráním. Tady se nesmí
překročit určité hodnoty.
Spotřeba primární energie budovy, rovněž
v kWh/(m2.a) vychází z druhu vytápění,
přičemž jsou všem použitelným energetickým
nosičům přiřazeny různé faktory primární
energie (viz obr. B. 2.1–3).

Obr. B.2.1-2   Energetický průkaz budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ
NÁROČNOSTI BUDOVY
Hodnocení budovy

Typ budovy, místní označení: RD – Rodinný dům
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Obr. B.2.1-1   Spotřeba tepla u obytných budov (standard podle roku výstavby)
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Obr. B.2.1-3   Faktory primární energie
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EnEV 2009

Topný olej

1,1

Zemní plyn, kapalný plyn

1,1

Dřevo

0,2

Elektřina

2,6

OZE
(Solární energie,
teplota prostředí, ...)

0,0

B.2 Zákonné rámcové podmínky

Obr. B.2.1-4   Potřeba primární energie podle EnEV
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a transportem
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Ztráty topné
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Tepelné čerpadlo
Primární
energie

Konečná energie
(Hranice budovy)

Výpočet spotřeby primární energie
u tepelných čerpadel v budovách

Využitelná energie

Zisky

Projekt-Nr
Planer

Anlage mit Sole-WP

Ztráty
prostupem
a větrání

Neubau EFH

Ztráty výrobou,
přeměnou
a transportem
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Ztráty topné

Ergebnisse der Berechnung
soustavy
Teplo okolního
prostředí

Vorgaben:

Berechnungsverfahren für Gebäudedaten: Schnelleingabe
Berechnungsverfahren für Anlagendaten:

Pro zjištění spotřeby primární energie při
vytápění tepelným čerpadlem jsou důležité
faktory primární energie pro elektrickou energii a energii z okolního prostředí. Ty pronikají
spolu s dalšími specifickými faktory jednotlivých přístrojů a zařízení do výpočtu EnEV jako
číslo nákladů vynaložených na zařízení [eP].
Číslo nákladů vynaložených na přístroje
vyčísluje efektivitu přeměny energie topného
systému a závisí tak u tepelného čerpadla
přímo na ročním pracovním čísle (viz kapitola
A.2.4): čím vyšší je roční pracovní číslo, tím
nižší je číslo nákladů vynaložených na přístroj.
Metoda výpočtu je upravena takto:

Tabellenverfahren nach DIN V 4701-10

Gebäudetyp:
Příklad
v SRN

Wohngebäude mit weniger als 3 Vollgeschossen. Mit normalen
Innentemperaturen, leichte Bauweise.
Art der Warmwasserbereitung:
Überwiegend elektrisch.
Průkaz
u vytápění
pomocí tepelného
čerpadla.
Berücksichtigung
der Nachtabsenkung:
Abschaltdauer
7.0h, Abgesenkte Temperatur: 15.0°
Berücksichtigung von Kühlung:
keine Kühlung
Sonstiges:

eH,g =

Primärenergie QP = (Heizwärmebedarf Q h + Warmwasser Qw ) * Aufwandszahl e P + Kühlenergie Q
Primärenergiebedarf

Heizwärmebedarf

10.811 kWh/a

11.398 kWh/a

Warmwasser

Aufwandszahl

4.043 kWh/a

33,43 kWh/(m²a)

35,24 kWh/(m²a)

12,50 kWh/(m²a)

10,70 kWh/(m³a)

11,28 kWh/(m³a)

4,00 kWh/(m³a)

1. Prüfung: Maximaler Transmissionswärmeverlust
HT' = 0.26 W/(m²K) ≤ HT'max = 0.40 W/(m²K)
Keine verschärfte HT'-Prüfung erforderlich

2. Prüfung: Maximaler Primärenergiebedarf
Qp = 33.43 kWh/(m²a) ≤ Qp,max = 70.63 kWh/(m²a)
Keine verschärfte Qp-Prüfung erforderlich
Beheiztes Gebäudevolumen (Ve )

=

1.010,8

m³

Nutzfläche des Gebäudes (AN )

=

323,4

m²

Umfassungsfläche des Gebäudes (A)

=

n.V.

m²

Verhältnis A/Ve

=

0,60

Wärmebrückenzuschlag ( ∆U WB )

=

0,05

Verlust durch Fußbodenh. ( ∆H T,FBH )

=

0,0

Fx * U * A

W/K
W/(m²K)
W/K

P,C

Kühlenergie

1
βTČ

eH,g		číslo nákladů vynaložených na tepelné
čerpadlo
βTČ		 roční pracovní číslo tepelného čerpadla

- kWh/a
0,70

- kWh/(m²a)
- kWh/(m³a)

Pro výpočet ročního pracovního čísla se
v DIN 4701-10 rozlišuje podle typů tepelného
čerpadla a zohledňuje se spotřeba elektrické
energie dodatečných pomocných zařízení,
jako je například čerpadlo primárního okruhu.
Do výpočtu se zahrnují další opravné faktory
vztahující se k zařízení. K projektování tepelného čerpadla není nutný vlastní výpočet čísla
nákladů, protože (např. v SRN) jsou podstatné
údaje uloženy v programech pro prokázání
EnEV (viz kapitola D.3.2).
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B.2.2 Tepelné čerpadlo v zákoně
o podpoře výroby tepelné energie
z obnovitelných zdrojů EEWärmeG    
v Německu
Německý zákon k podpoře výroby tepelné
energie z obnovitelných zdrojů (EEWärmeG)
z 1. ledna 2009 nařizuje v novostavbách určitý
podíl regenerativní energie pro vytápění budov
(v některých spolkových zemích platí podobné
zákony i v případě sanací stávajících budov).
Tento zákon se musí respektovat dodatečně
k nařízení o úspoře energie EnEV. Padne-li
rozhodnutí pro vytápění tepelným čerpadlem,
musí čerpadlo vytvořit minimálně 50 %
potřebné topné energie. Pro použitá zařízení
platí v německém zákoně EEWärmeG určité
minimální požadavky na roční pracovní
číslo: užívací povinnost se potom pokládá
za splněnou, pokud tepelné čerpadlo
vzduch/voda nebo vzduch/vzduch dosáhne
ročního pracovního čísla minimálně 3,5. Pro
všechny ostatní typy platí roční pracovní číslo
minimálně 4.
Využívá-li se tepelné čerpadlo i pro přípravu
teplé vody v budově, snižují se požadovaná
roční pracovní čísla vždy o 0,2 bodů.
Všechna zařízení, do kterých je tepelné
čerpadlo integrováno, musí být vybavena
počítadlem množství tepla a elektroměrem.
Praxe posledních let ukazuje, že tepelné čerpadlo se vzhledem k požadavkům zákona
EEWärmeG stalo jedním z nejefektivnějších
a nejlevnějších řešení.

B.2.3 Evropské rámcové směrnice
Jako mnoho jiných technologických oblastí
určují i vytápění budov stále více evropské
směrnice, které se potom formují v mezinárodním právu. Tak je například německé
nařízení o úspoře energie EnEV vloženo do
směrnice EU 2002/91/EG o celkové energetické efektivitě budov (EPBD = Energy Performance of Buildings Directive).
V budoucnu budou podléhat zařízení
k vytápění budov v rámci EU i směrnici
ErP (Energy related Products) / Ökodesign
2009/125/EG. Na této bázi bude také stále
více výrobků označeno známkou, která má
spotřebitelům podat informaci o energetické
efektivitě.
U ledniček a jiných domácích přístrojů je
tento postup známý už delší dobu. Při vydání
této projekční příručky tiskem ještě nebylo
definitivně stanoveno, jak se budou tyto
úpravy pro topná zařízení přesně provádět.
Vše napovídá tomu, že tepelná čerpadla se
zařadí do třídy s nejlepší efektivitou.

B.3 Sledování hospodárnosti

Sledování hospodárnosti
K nesporně pozitivním ekologickým účinkům dobře dimenzovaného
tepelného čerpadla se přidávají ještě ekonomické výhody.

Tepelná čerpadla vyžadují na začátku většinou
poměrně vysokou investici, u zařízení v provedení země/voda se snadno dosáhne až šestimístné sumy. Tyto vysoké počáteční náklady
jsou však vyváženy nízkými provozními náklady.
V tomto případě se vyplatí domluvit si poradenství v otázce hospodárnosti od nezávislé
osoby (např. energetického auditora), které
usnadní majitelům domů jejich rozhodnutí.
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K podrobnému sledování hospodárnosti topného zařízení se používají osvědčené metody
jako VDI 2067.
Ty jsou zárukou, že budou zohledněny všechny
faktory pro správný výpočet. Tepelná čerpadla
vyžadují ve srovnání s běžnými topnými zařízeními
– i přes případnou dotaci – vysokou investici,
proto je nutný přesný výpočet investičních
nákladů.
Provozní náklady jsou naopak v porovnání
nízké – výpočet hospodárnosti je tedy méně
citlivý na budoucí zvyšování cen energie,
než je tomu u topných zařízení s provozem
na plyn nebo olej. Při výpočtu potřebného
množství paliva popř. elektrické energie se
nezohledňuje stupeň využití (jako u kotlů),
ale roční pracovní číslo.

Příklad

Příklad výpočtu v programu
Srovnání provozních nákladů a hospodárnosti

Novostavba, Brandenburg, spotřeba tepla 6 kW,
topení (podlahové) a teplá voda
Tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadlo země/voda, monovalentní
Hloubka sondy 100 m, roční pracovní číslo 4,4
Alternativy
Olejové vytápění (účinnost 85 %)
Plynové vytápění (účinnost 90 %)
Vytápění peletkami (účinnost 90 %)

Náklady na energii
Elektrická energie

16 Ct/kWh
6,7 Ct/kWh

Plyn

Náklady spojené se spotřebou jsou podle
zkušeností asi o polovinu nižší než u fosilních
nosičů energie a také náklady na údržbu jsou
nižší. Srovnání tepelného čerpadla s jinými
topnými systémy tedy velmi závisí na stanoveném úročení kapitálu a předpokládaných
zvýšeních cen energie. Vhodná je konzultace
těchto položek s případným investorem.
Výpočet se tak stává transparentní a srozumitelný.

(pouze pro SRN).

Údaje týkající se objektu

Olej
Peletky

7,0 Ct/kWh
5,1 Ct/kWh

Investiční náklady
17 906 €

Tepelné čerpadlo (vč. sondy)

13 836 €

Kotel na olej (vč. olejové nádrže)
Kotel na plyn (vč. připojení)

9 742 €

Peletkový kotel (vč. skladu na peletky)

16 142 €

Provozní náklady za rok (včetně údržby atd.)
Tepelné čerpadlo

599 €
1099 €

Olejové vytápění

1212 €

Plynové vytápění
Vytápění peletkami

895 €

Celkové náklady za rok*
Tepelné čerpadlo

1699 €

Olejové vytápění
Plynové vytápění

Viessmann Vitodesk 200

2203 €
1967 €

Vytápění peletkami

2200 €

*Celkové náklady: období 20 let, úroková sazba: 6 %,
Investiční náklady a roční provozní náklady.

Teplo ze země (plošný kolektor)

Teplo ze země (zemní sonda)

Teplo ze spodní vody

Teplo ze vzduchu
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C Navrhování a dimenzování primárních zdrojů
Různé zdroje energie pro tepelná čerpadla a jejich potenciály jsou podrobně znázorněny
v kapitole A. Následující kapitola se zabývá technickou přípravou pozemku pro tyto
zdroje tepla.

Různé typy tepelných čerpadel využívají různé
primární zdroje. Rozhodnutí, který zdroj tepla
je ten vhodný, závisí na místních podmínkách.
Tepelná čerpadla země/voda využívají jako
primárního zdroje energie půdu, buď pomocí
zemních kolektorů nebo zemních sond. Je-li
jako zdroj tepla k dispozici voda, použijí se
tepelná čerpadla voda/voda.

Tepelná čerpadla vzduch/voda využívají jako
primárního zdroje venkovní nebo odpadní
vzduch. V každém případě: pečlivé plánování
a dimenzování primárního zdroje je základem
efektivního tepelného čerpadla.
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C.1 Tepelná čerpadla země/voda

Tepelná čerpadla země/voda
U tepelných čerpadel země/voda je zdrojem tepla v podstatě půda.
Přitom se používají buď zemní kolektory nebo zemní sondy.

Při dimenzování zdrojů tepla se vychází
z tepelného výkonu, který se čerpá ze země.
Referenční veličinou přitom není tepelný, ale
chladicí výkon. Případný údaj najdete v listech
technických údajů k jednotlivým zařízením.
Výpočet potom ukáže buď potřebnou délku
sondy (m), nebo plochu zemního kolektoru
(m2). Z nich lze dále odvodit příslušné potřebné délky potrubí pro samotný výměník tepla

(země/nemrznoucí kapalina – Tyfocor) a spojovací potrubí. Ty jsou základem pro výpočet tlakové ztráty a dimenzování čerpadla primárního
okruhu. Výpočet se realizuje podle běžných
pravidel topné techniky. Zásadním rozdílem
je oproti běžné tepelné technice nutnost
dodržení většího objemového toku.
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Obr. C.1.1-1   Zemní kolektor a zemní sonda

2

3

3

4

2

1

1

1

Zemní sonda

1

Zemní kolektor

2

Rozdělovač primárního okruhu

2

Čerpadlo primárního okruhu

3

Čerpadlo primárního okruhu

3

Tepelné čerpadlo země/voda

4

Tepelné čerpadlo země/voda

Zdrojem tepla u tepelných čerpadel
země /voda je půda. Zde se používají
zemní kolektory nebo zemní sondy.

C.1.1 Projektování zdroje tepla
Pro zemní sondy a kolektory se vždy používají
plastová potrubí (PE 80 nebo PE 100). Pro
výpočty jsou v prvé řadě důležité vnější
průměry, od kterých lze vždy odvodit plochu
výměníku, a tím pádem i přenosový výkon
potrubí.

Pro tloušťku stěny, která je rozhodující pro
tlakovou odolnost, se u plastových trubek
používá i údaj SDR (Standard Dimension
Ratio). Ten označuje poměr venkovního
průměru k tloušťce stěny.

Vnitřní průměr, který je rozhodující pro objem
a tlakovou ztrátu, vychází z:

SDR  =

DI = DA – 2 · S
DI		 vnitřní průměr v mm
DA		 vnější průměr v mm
S		 tloušťka stěny v mm

DA
S

SDR Standard Dimension Ratio (číslo SDR)
DA		 vnější průměr v mm
S		 tloušťka stěny v mm
Čím menší je číslo SDR, tím je potrubí
odolnější vůči tlaku.
Údaj DN, který se běžně vztahuje na vnitřní
průměr, je normové ustanovení vztažené na
průměrné tloušťky stěn.

Obr. C.1.1-2   Číslo SDR
Číslo SDR poskytuje informaci

Tloušťka stěny (mm)
DN

DA

SDR 11

SDR 7,4

15

20

1,9

2,8

20

25

2,3

3,5

25

32

2,9

4,4

32

40

3,7

5,5

40

50

4,6

6,9

50

63

5,8

8,6

o odolnosti plastových potrubí
vůči tlaku.

C.1 Tepelná čerpadla země/voda

Upozornění

Při nákupu provedení
vrtu jako celku s vystrojením zemní sondy
jako poskytnuté služby
by měl být předmětem
smlouvy, také výpočtem
potvrzený chladicí výkon. Pro větší sondová
zařízení by se měla
simulací chladicího výkonu sondového pole (TRT
test) pověřit geologická
projekční kancelář.

C.1.1.1 Projektování zařízení se zemními
		
sondami

C.1.1.2 Dimenzování zařízení se zemními
				 kolektory

Určení chladicího výkonu zemních sond je
velmi závislé na místních geologických vrstvách a může se pohybovat v rozsahu kolísání
až 100 %. Jako první přibližnou hodnotu lze
předpokládat 50 W/m. Podle geologických
map lze potom přesněji odhadnout tepelný
výkon, který se čerpá v příslušném místě.
Tepelná vodivost jednotlivých vrstev hornin
a specifické chladicí výkony jsou popsány
v kapitole A.4. Podrobný výpočet a stanovení
zařízení se sondou provádí odborná firma
či projektant.

Horizontální (plošné) zemní kolektory využívají
nejvrchnější vrstvu půdy jako zdroje tepla –
měly by se proto položit minimálně 20 cm pod
hranicí mrazu až do hloubky cca 1,5 m.

Při určení potřebného chladicího výkonu se
kromě samotného výkonu tepelného čerpadla
zohledňuje i roční pracovní číslo, které má tepelné čerpadlo vykázat. Tak vykazuje tepelné
čerpadlo v bivalentně paralelním systému při
stejném topném výkonu mnohem vyšší roční
pracovní číslo než tepelné čerpadlo, které se
provozuje monovalentně. Podle toho musí být
potom přiměřeně dimenzována i zemní sonda. Při hydraulickém dimenzování potrubí pro
zařízení se sondami a jejich připojovací potrubí
se musí zohlednit tyto faktory:

Upozornění

Geologie je v ČR velmi
rozmanitá, je běžné, že
už o několik kilometrů
jinde mohou být zcela
odlišné podmínky a jiná
skladba hornin. Naštěstí
je takřka většina území
ČR díky dlouhodobému
používání TČ zmapována
a dá se tak relativně
snadno odhadnout
podloží v místě budoucí
instalace. Těmito informacemi disponují geologové a vrtařské společnosti.

n	rovnoměrné proudění všemi sondami
(zajistit průtokoměrem a regulační armaturou),
n	od tří sond vždy použití rozdělovače pro
sondy s regulačními ventily, aby bylo
umožněno hydraulické vyrovnání,
n nízké tlakové ztráty v celém systému sond
(projevuje se na požadovaném elektrickém
příkonu čerpadla u primárního čerpadla),
n použitý materiál a teplonosná kapalina
musí být vzájemně snášenlivé.
Jsou-li známé délky potrubí, může se
vypočítat tlaková ztráta a čerpadlo primárního
okruhu (viz kapitola C.1.3).

Množství užitečného tepla, které je v této
vrstvě k dispozici, velmi závisí na termofyzikálních vlastnostech půdy, na energii záření
slunce a klimatických poměrech (dešťových
srážkách). Zemní kolektory se nesmí zastavět!
V rámci co nejmenší tlakové ztráty v celém
systému se osvědčila maximální délka 100 m
na jeden okruh potrubí.
Existují dvě možnosti výpočtu požadované
plochy pro zemní kolektor:
n	Výpočet podle VDI 4640*1,
n	Výpočet podle BDH*2 pracovní tabulka č. 43.

Výpočet kolektorové plochy podle
směrnice VDI 4640
VDI 4640 část 2 poskytuje směrné hodnoty
pro možné chladicí výkony kolektorů zemního
tepla, vztaženo na tři různé typy půdy (viz obr.
C.1.1-4).
Pro výpočet specifické délky potrubí se určují
vzdáleností potrubí tak, aby se zabránilo
úplnému zamrznutí půdy. Při dodržení těchto
vzdálenosti je zaručeno, že nemohou srůstat
vrstvy ledu, které se tvoří okolo trubek.
Pro PE-trubku s průměrem DA 20 (DN 15)
dělá doporučená vzdálenost 30 cm, takže
vychází specifická délka potrubí 3 m trubky
na metr čtvereční plochy zemního kolektoru
(= 3 bm/m2).
Při průměru DA 25 (DN 20) činí doporučená
vzdálenost 50 cm se specifickou délkou
potrubí 2 m trubky na metr čtvereční plochy
zemního kolektoru (= 2 bm/m2).

*1 VDI = Verein Deutschen Ingenieure = Spolek
německých inženýrů VDI 4640 – Vyhláška – Termické
využívání podloží / se zemí spojená tepelná čerpadla
(doplněno o VDI 4650).
*2 BDH – Bundesindustrieverband Deutschland Haus,
Energie – und Umvelttechnik e.V. Spolkový průmyslový
svaz Německo.

V ČR se velmi často používá DA 32 (DN 25),
doporučená vzdálenost mezi trubkami je 70 cm,
což číní 1,5 m trubky na metr čtvereční plochy
zemního kolektoru (= 1,5 bm/m2).
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Počet trubkových okruhů vyplývá z maximální
délky jednotlivých okruhů 100 m, specifické
délky potrubí a požadované celkové plochy
zemního kolektoru.

NRK  =

FE · LRL

Obr. C.1.1-3   Vzdálenost položení u zemních kolektorů

DA

DN

Vzdálenost položení        Délka trubky
cm

m/m2

20

15

30

3

25

20

50

2

32

25

70

1,5

100 m

NRK počet trubkových okruhů
FE			 celková plocha zemního kolektoru
LRL specifická délka potrubí na m2

K výpočtu požadované kolektorové
plochy slouží tento vzorec:

Obr. C.1.1-4   Chladicí výkon u zemních kolektorů

Podloží                   
suchá, nesoudržná zemina
soudržná zemina, vlhká

FE  =
FE			
			
QK		
qE			
			

QK

Spec. chladicí výkon
při 1 800 h

zvodnělý písek, štěrk

8 W/m2

20 – 30 W/m2

16 – 24 W/m2

40 W/m2

32 W/m2

qE
požadovaná celková plocha
zemního kolektoru v m2
chladicí výkon tepelného čerpadla v W
maximální chladicí výkon pro danou
plochu v W/m2

Výpočet kolektorové plochy podle
Informačního listu č. 43 Spolkového svazu
německého topenářského průmyslu
Informační list č. 43 Spolkového svazu
německého topenářského průmyslu BDH
uvádí hodnoty čerpaného tepelného výkonu
(chladicího výkonu) formou diagramů
pro zemní kolektory. Jejich základem jsou
různé klimatické regiony DIN 4710, což
umožňuje přesnější výpočet než výše
uvedená metoda dle směrnice VDI 4640
(viz obr. C.1.1-5).
Pro příslušný klimatický region lze vypočítat
chladicí výkon podle půdních typů a rozestupů
potrubí – přičemž se vychází z chladicího
výkonu tepelného čerpadla.

Jako příklad pro jeden z 15 klimatických
regionů, které jsou základem DIN 4710,
je zde označen klimatický region 7 (Kassel).

Čím sušší je podloží, tím menší je chladicí výkon pro zemní kolektory.

Obr. C.1.1-5   Klimatické regiony DIN 4710

při 2 400 h

10 W/m2

C.1 Tepelná čerpadla země/voda

Upozornění

Příklad

Příklad

V informačním listě
č. 43 jsou navíc uvedeny
ještě hodnoty pro zemní
kolektory s potrubími
DA 32, v praxi se tento
materiál pro zemní kolektory používá, ale jeho
položení je obtížnější.

Pro území Kassel (klimatická zóna podle DIN 4710)

Údaje tepelného čerpadla Vitocal 333-G BWT 108

udává informační list č. 43 Německého spolkového

v kompaktním provedení

průmyslového svazu energetické techniky, techniky
budov a životního prostředí (BDH) maximální chladicí
výkon pro danou plochu (qE) pro různé rozestupy

Topný výkon: 7,8 kW (při B 0 °C / W 35 °C)
Chladicí výkon: 6,3 kW (při B 0 °C / W 35 °C)
Objem nemrznoucí kapaliny: 3,9 l

potrubí a různé druhy půdy.

Monovalentní provoz (1 800 h)
Vypočítaná výtěžnost pro dané místo (písek): 25 W/m2

40

Takto se dá vypočítat potřebná celková plocha
35

zemního kolektoru:

W/m2

30

Q K = 6 300 W
qE = 25 W/m2

25

FE = 6 300 W / 25 W/m2

20

Potřebná celková plocha zemního kolektoru činí
zaokrouhleně 250 m2.

15

Pro příslušné potrubí se zvolí PE-trubka
10

25 x 2,3 (DA 25).
Z toho vyplývá při maximální délce 100 m a vzdálenosti

5
0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Rozestup trubek (m)
DA 20

Hlína

DA 25

Písčitý jíl

potrubí 0,5 m (= specifická délka potrubí 2 m/m2) pro
DA 25 (DN 20) počet požadovaných trubkových

Písek
Jemnozrnný písek

1

okruhů:

NRK =

250 m2 · 2 m/m2
100 m

Počet trubkových okruhů v délce 100 m činí 5.
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Obr. C.1.2   Nemrznoucí kapalina Tyfocor – Viessmann

C.1.2 Teplonosná kapalina
Aby se dosáhlo bezporuchového provozu
tepelných čerpadel, používá se v primárním
okruhu nemrznoucí směs na bázi glykolu.
Ta musí zajistit ochranu před mrazem do
minimálně –15 °C a obsahovat vhodné antikorozní inhibitory. Hotové směsi zabezpečují
rovnoměrné rozdělení roztoku.
Pro primární okruh se doporučuje teplonosná
kapalina „Tyfocor“ na bázi ethylenglykolu
(hotová směs do –15 °C, zelená).

Potřebné množství teplonosné kapaliny
Pro výpočet potřebného množství teplonosné
kapaliny se sčítají objemy jednotlivých sond
popř. okruhů zemních kolektorů, objemy
spojovacích potrubí a armatur i tepelného
čerpadla. Jednotlivé hodnoty lze vyčíst z obr.
C.1.2-1.
V případě odlišných průměrů trubek nebo
tlouštěk stěn se vychází z podkladů výrobce.

VR = V VL + VEK + V WP
V R		 potřebné množství teplonosné kapaliny v l
V VL objemy spojovacích potrubí v l
V EK objemy jednotlivých okruhů zemních
kolektorů v l
V WP objem tepelného čerpadla v l

Obr. C.1.2-1   Objem v potrubí

Příklad

DA

20 x 2,0

20

15

25 x 2,3

25

20

0,327

32 x 3,0 (2,9)

32

25

0,531

V VL = 10 m · 0,531 l/m

0,984

V WP = 3,9 l

40 x 2,3
40 x 3,7
50 x 2,9
50 x 4,6
63 x 3,6
63 x 5,8

DN

40

32

50

40

63

50

Objem na 1 m
potrubí
l

Objem potrubí zahrnuje kromě 5 trubkových okruhů

Venkovní Ø x
síla stěny
mm

0,201

0,835
1,595
1,308
2,445
2,070

a 100 m PE-trubky 25 x 2,3 (DA 25) ještě přívodní
potrubí 10 m s PE-trubkou 32 × 3,0 (DA 32).
V EK = 5 · 100 m · 0,327 l/m

V R = 5 · 100 m · 0,327 l/m + 10 m · 0,531 l/m + 3,9 l
Objem potrubí činí 172,71 litrů.

Upozornění

Při výběru teplonosné kapaliny se musí
dodržovat hodnoty
stanovené schvalovacím
úřadem. Pokud schvalovací úřad povoluje jako
teplonosnou kapalinu
pouze teplonosné kapaliny bez antikorozních
inhibitorů nebo vodu,
lze učinit tato opatření
týkající se ochrany proti
mrazu:
n	použití přídavného
oddělovacího
výměníku tepla
(analogicky meziokruh u tepelných
čerpadel voda/voda),
n	prodloužení sondy
a naplnění vodou.

C.1 Tepelná čerpadla země/voda

C.1.3 Objemový tok a tlaková ztráta
v primárním okruhu
Pro efektivitu systému tepelného čerpadla je
kromě teploty systému v sekundárním okruhu
velmi důležité dimenzování zařízení zdroje tepla včetně potrubních systémů – to se týká zejména stanovení objemového toku v primárním
okruhu.
Čím menší je teplotní rozdíl v primárním
okruhu, tím vyšší je teplota zdroje na výparníku
– to zase zvyšuje efektivitu zařízení. U sond
a zemních kolektorů se pro výpočet objemového toku doporučuje teplotní rozdíl 3 K,
přípustných je maximálně 5 K.
V případě 3 K z toho vychází pro směs
z 85 % vody a 15 % glykolu objemový
tok v primárním okruhu 184 l/h na kW.
Tato hodnota podtrhuje význam co možná
nejmenší tlakové ztráty primárního okruhu
pro celkovou efektivitu zařízení.

Pokud je znám celkový objemový tok a počet
sond popř. okruhů zemních kolektorů, lze pomocí
příslušných diagramů zjistit celkovou tlakovou
ztrátu. Celková tlaková ztráta vychází ze součtu
tlakové ztráty v přívodním potrubí a tlakové ztráty
v jednom z paralelních trubkových okruhů.
Δp = Δppřívodní potrubí + Δptrubkový okruh
Δp					
Δppřívodní potrubí
			
Δptrubkový okruh
					

celková tlaková ztráta v mbar
tlaková ztráta v přívodním
potrubí v mbar
tlaková ztráta v trubkovém
okruhu v mbar

Příklad

Celkový objemový tok v primárním okruhu činí
1 160 l/h. Objemový tok v trubkovém okruhu činí
v případě 5 trubkových okruhů (paralelně) á 100 m
PE-trubka 25 x 2,3 (DA 25), tedy 1 160/5 = 232 l/h
Tlaková ztráta v přívodním potrubí:
10 m přívodního potrubí PE-trubka 32 × 3,0 (DA 32)
s 1 160 l/h
Odpor na m: 3,0 mbar, celkem 30,0 mbar

Příklad

Tlaková ztráta v trubkovém okruhu:
Chladicí výkon tepelného čerpadla:
6,3 kW (při B 0 °C / W 35 °C)

100 m PE-trubka 25 x 2,3 (DA 25) s 232 l/h
Odpor na m: 0,7 mbar, celkem 70,0 mbar

Objemový tok v primárního okruhu
= 6,3 kW . 184 l/(h . kW)

Δp = 70,0 mbar + 30,0 mbar
Celková tlaková ztráta činí 100 mbar.

Celkový objemový tok v okruhu činí
zaokrouhleně 1 160 l/h.

Pokud je znám celkový objemový tok a počet
sond popř. okruhů zemních kolektorů, lze
pomocí příslušných diagramů zjistit celkovou
tlakovou ztrátu. Celková tlaková ztráta vychází
ze součtu tlakové ztráty v přívodním potrubí
a tlakové ztráty v jednom z paralelních trubkových okruhů.

U tepelného čerpadla se zabudovaným
čerpadlem primárního okruhu se musí srovnat
vypočítaná tlaková ztráta s povolenou tlakovou ztrátou primárního okruhu, který se má
připojit. Tento údaj najdete v listě technických
údajů jednotlivých zařízení.
U tepelných čerpadel bez zabudovaného
primárního čerpadla se vypočítaná tlaková
ztráta a objemový tok použijí pro dimenzování
externího čerpadla. V těchto případech se
musí dodatečně zohlednit tlaková ztráta na
straně výparníku tepelného čerpadla. Také
tento údaj najdete v listě technických údajů.
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C.2 Tepelná čerpadla voda/voda

Tepelná čerpadla voda/voda
Kromě spodní vody lze jako primárního zdroje energie využít i chladicí vodu. Povrchová
voda se dá jako přímý zdroj tepla využít pouze ve výjimečných případech. Důležité je
dbát na kvalitu vody, a proto se vždy doporučuje použití meziokruhu.

Spodní voda poskytuje po celý rok konstantní
teplotu 7 °C až 12 °C. Spodní voda se odebírá přes čerpací (sací) studnu a dopravuje
k tepelnému čerpadlu. Po odebrání tepla se
ochlazená voda odvádí vsakovací studnou zpět
do země.
Při využívání povrchové vody se musí dávat
pozor na to, že teploty v závislosti na ročním
období více kolísají. Pro oba druhy vody platí,
že jejich využití musí schválit příslušný úřad,
zpravidla vodohospodářský.

Protože se kvalita vody hodně mění, doporučuje se použít k ochraně deskových
výměníků tepla uvnitř tepelného čerpadla
meziokruhový výměník. Pro tento účel se
osvědčily šroubované rozebíratelné výměníky
tepla z ušlechtilé oceli.
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C.2.1  Spodní voda
Při přímém využití spodní vody jako zdroje
tepla jsou zapotřebí nejméně dvě studny. Plánování a realizace těchto studen musí zajistit
specializovaná firma. Využití spodní vody musí
podle vodohospodářského zákona schválit
úřad.
Tepelná čerpadla voda/voda mohou při řádném
plánování a realizaci vzhledem k vysokým
primárním teplotám dosáhnout vysokých
ročních pracovních čísel (SPF). Při projektování je však nutné zohlednit různé faktory:
n	Je spodní voda k dispozici v dostatečném
množství? Množství 250 l/h na kW chladicího výkonu tepelného čerpadla by mělo
být trvale k dispozici, čerpané množství
by se mělo prokázat dlouhodobou čerpací
zkouškou.
n	Maximální změna teploty spodní vody
nesmí překročit +/– 6 K.
n	Je nutné dbát na chemické složení a kvalitu spodní vody (elektrická vodivost, obsah
kyslíku, železa a manganu).
V závislosti na chemickém složení existuje
nebezpečí tvorby koroze v potrubích a na
součástkách zařízení. Rovněž hrozí zaokrování
sacích a vsakovacích studní. Doporučuje se
tedy nechat si provést chemický rozbor spodní vody. Stejně jako u tepelných čerpadel
země/voda je rovněž u zařízení voda/ voda
pro efektivu celého systému velmi důležitý
teplotní rozdíl v primárním okruhu. Kvůli
trochu vyšší teplotě zdroje se u vody jako
primárního zdroje doporučuje objemový tok
na základě teplotního rozdílu 3 K, přípustných
je maximálně 6 K. Tato maximální hodnota by
se v žádném případě neměla překročit. V zimě
se musí vycházet z teploty spodní vody 8 °C,
vyšší teplotní rozdíly mohou vést k zamrzání
výměníku tepla.

Meziokruh
U dnes běžných tepelných čerpadel se
osvědčily nerezové, mědí pájené deskové
výměníky tepla k přenosu tepla z primárního
do chladicího okruhu (= výparník). Tyto výměníky tepla jsou vystaveny vysokým energetickým zatížením a jsou ve stálém kontaktu
s kapalinou v primárním okruhu, který slouží
jako zdroj tepla. U tepelných čerpadel voda/
voda je primární kapalinou voda, v níž jsou
rozpuštěny nejrůznější chemické látky. Jak
je zmíněno výše, existuje proto nebezpečí
tvorby koroze a usazenin – jak u výměníků
tepla pájených mědí, tak svařených
z ušlechtilé oceli a pájených niklem.

C.2 Tepelná čerpadla voda/voda

Obr. C.2.1-1   Deskový výměník tepla v nebezpečí
Lokální znečištění způsobují izolačním účinkem
částečné zamrzání vody pod vrstvou nečistoty.

1
1 Deskový výměník tepla

Výměník tepla tak může popraskat, což může
vést k nenapravitelným škodám v chladicím
okruhu.

Voda

Chladivo

A

Chladivo
Voda

B

A Nečistota
B Tvorba ledu

Obr. C.2.1-2   Výměník v meziokruhu

Jak je skutečně velký potenciál ohrožení
usazeninami a korozí, určuje v konečném
důsledku kvalita použité vody. Meziokruh
proto poskytuje vysokou provozní bezpečnost
zařízení – i když se může kvalita vody během
životního cyklu zařízení změnit.

Meziokruh s nemrznoucí kapalinou

Voda

4

2

1

Nemrznoucí
kapalina

Nemrznoucí
kapalina

Chladivo

K výpočtu výměníku tepla v meziokruhu se
doporučují teplotní spády z 6 °C na 10 °C
(voda), popř. z 4 °C na 8 °C (teplonosná kapalina).
Výkon, který se má přenášet, se řídí podle
chladicího výkonu dle listu technických údajů.
Pro dimenzování oběhového čerpadla meziokruhu se musí vypočítat objemový tok, který
vyplyne z chladicího výkonu
tepelného čerpadla.

3
1

Výměník meziokruhu

3

Protimrazový regulátor (> 3,5 °C)

2

Oběhové čerpadlo meziokruhu

4

Výparník

Kromě toho se musí zohlednit součet tlakových ztrát výměníku tepla v meziokruhu,
výparníkového výměníku tepla a potrubí
meziokruhu.

Obr. C.2.1-3   Teplotní spády
Z těchto doporučených teplotních
spádů se vychází při dimenzování
výměníku tepla v meziokruhu.

10 °C

8 °C
Voda

6 °C

Nemrznoucí
kapalina

4 °C
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C.2.2 Chladicí voda
Při použití chladicí vody jako zdroje tepla, např.
z průmyslového odpadního tepla, se musí
dodržet tyto podmínky:
n	Množství vody, které je k dispozici, musí
odpovídat alespoň minimálnímu objemovému toku.
n	Musí se zabránit maximální primární
teplotě vyšší než 25 °C, např. použitím regulace na udržování nízké vstupní teploty.
n	I zde se doporučuje použití meziokruhu.

Obr. C.2.2-1   Chladicí voda jako zdroj tepla
2

3

7

1
4

5

6

1

Přepad

4

Primární čerpadlo

2

Nádrž na vodu

5

Výměník tepla v meziokruhu

3

Směšovací ventil se zařízením 6
na udržování nízké vstupní
7
teploty

Čerpadlo meziokruhu
Tepelné čerpadlo

Při použití chladicí vody jako zdroje tepla se musí omezit teplota v primárním okruhu.

C.3 Tepelná čerpadla vzduch/voda

Tepelná čerpadla vzduch/voda
Vzduch jako zdroj tepla vyžaduje nejmenší náklady na technickou přípravu pozemku.
Vzduch se nasává, ve výparníku tepelného čerpadla se z něj odebere teplo a odvádí
se zpět do okolního prostředí.

Primární zdroj vzduch má dvě vlastnosti,
na které se musí při projektování tepelného
čerpadla vzduch/voda dávat obzvlášť pozor.
Zaprvé je v létě tepleji než v zimě, což ovlivňuje výkon a efektivitu zařízení. Zadruhé ventilátory, které jsou nutné pro provoz čerpadla,
vytváří hluk a vyžadují, aby se místo instalace
vyhodnotilo s ohledem na techniku šíření
zvuku.
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C.3.1. Tepelné čerpadlo vzduch/voda
s neregulovaným kompresorem

Obr. C.3-1   Vitocal 350-A

V oblasti vytápění budov se používají tepelná
čerpadla s kompresory s regulovaným i neregulovaným výkonem.
Za určitých provozních podmínek dosahují
neregulované kompresory s tak zvanou jednotkou Fixspeed (konstantní otáčky) lepšího
ročního pracovního čísla. V případě konstantních zdrojových teplot (jako např. u odpadního
vzduchu) nebo při vysoké potřebě tepla v letních měsících (jako například při ohřevu bazénu nebo TV) se může od použití regulovaného
kompresoru upustit. Tepelná čerpadla s neregulovaným kompresorem potřebují k vytápění
budov zpravidla akumulační zásobník, aby byl
jejich provoz efektivní. K dimenzování těchto
zásobníků viz kapitola D.2.2.

C.3.2 Dimenzování

C.3.2.1 Výkon tepelného čerpadla
Při využití vzduchu jako zdroje tepla se musí
dbát na to, že topný výkon tepelného čerpadla
při stoupajících venkovních teplotách narůstá
a při snižujících se naopak klesá. Monovalentní způsob provozu by tedy vyžadoval hodně
velká zařízení. To by zase znamenalo, že by
bylo tepelné čerpadlo většinou předimenzované. Proto je provoz tepelných čerpadel
vzduch/voda převážně bivalentní. Bivalentní
bod by měl ležet mezi –3 °C a –10 °C venkovní
teploty, aby mohlo tepelné čerpadlo pokrýt co
největší část roční topné práce (viz kapitola D).

Pro vhodný výběr se tedy nejprve zvolí tepelné čerpadlo, jehož výkon leží pod topnou
zátěží budovy. V simulaci se vypočítá podíl
dohřevu na roční topné práci. ČSN EN 15450
omezuje elektrický dohřev na max. 5 %.
Nachází-li se výsledek pod touto hodnotou, je
vybrané tepelné čerpadlo vhodné a může se
projektovat dále.

Příklad

Topná zátěž budovy:

15 kW

Normová venkovní teplota –14 °C

V ideálním případě přesně pokryje topnou
zátěž budovy při dané normální venkovní
teplotě tepelné čerpadlo. Ačkoliv jsou výkonové řady tepelných čerpadel Viessmann velmi těsné, není možné nadimenzovat zařízení
úplně přesně. Výkony, které jsou k dispozici,
tedy většinou leží buď nad, nebo pod topnou
zátěží.

Teploty systému

45/35 °C

Simulace se zařízením o výkonu 14 kW dává podíl elektrického dohřevu (topná tyč) na roční topné práci 2 %.

Pomocí simulačního programu se dá navíc
vypočítat potřebný výkon elektrického dohřevu.
K vysvětlení výpočetní metody může sloužit
diagram výkonu tepelného čerpadla, ve kterém
je znázorněn výkon v závislosti na zdrojové
a výstupní teplotě.

C.3 Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Příklad

Do diagramu tepelného čerpadla s výkonem 14 kW
se zapíše křivka topné zátěže budovy, která slouží
jako příklad (vyznačeno červeně).
Topnou zátěž v teplotní oblasti vlevo od průsečíku

Pokud se tepelné čerpadlo využívá v létě
pro ohřev TV, předpokládá se k určení maximálního výkonu teplota vzduchu 35 °C. Při
tomto dimenzování se může počítat s teplotním rozpětím 10 K.

obou charakteristik už nemůže pokrýt tepelné
čerpadlo. Z tohoto příkladu vyplývá, že cca 4 kW
musí připravit druhé topné zařízení.

=

· c · ∆t

Výkon tepelného čerpadla ve W
Objemový tok v l/h
c Tepelná kapacita (voda) ve Wh/(kg · K)
∆t Teplotní diference (rozpětí) v K

Vitocal 350-A (Fortsetzung)
Charakterictika Vitocal 350-A, 14 kW
Výkonový diagram

Pro výpočet maximálního objemového toku se
použije vzorec v tomto tvaru:

32
28

  =

24
20
16

4kW

c · ∆t

Topná zátěž
budovy
15 kW

12

Příklad

Výkon v kW

8

Topný výkon tepelného čerpadla 14 kW (při A 35 °C /

4

W 65 °C) dělá max. 26 kW. Pro připojovací vedení to
0
– 20

– 10

0

10

20

30

Teplota vzduchu v °C
Návrhová teplota –14 °C

Hraniční teplota

Topný výkon Ptopný
Elektrický příkon PElektr.
THV = 35 °C
THV = 45 °C

znamená při:
výkonu tepelného čerpadla: 26 kW
Teplotní rozpětí: 10 K
= 26 000 W
c

= 1,16 Wh/(kg · K)

∆t = 10 K

THV = 65 °C
THV Výstupní teplota

=

26 000 W
1,16 Wh/(kg·K) · 10 K

= 2 241 l/h

Potrubí se musí dimenzovat na objemový tok 2 200 l/h.

C.3.2.2 Dimenzování připojovacích
vedení
Výkon tepelného čerpadla vzduch/voda je závislý na venkovní teplotě, připojovací vedení
k topnému systému se proto musí pečlivě
naprojektovat. To znamená: hydraulická spojení mezi tepelným čerpadlem a topným
systémem se dimenzují na bod maximálního
topného výkonu čerpadla. Musí se proto
zajistit, aby se topný výkon, který produkuje
tepelné čerpadlo, bezpečně přenášel do zapojeného systému.

Při projektování tepelných čerpadel vzduch/
voda je navíc velmi důležité rozlišovat mezi
tepelným čerpadlem instalovaným uvnitř,
nebo venku. U venkovních tepelných čerpadel
se musí projektovat především s ohledem na
šíření hluku do okolí, u tepelných čerpadel,
která se instalují uvnitř budovy, je navíc
důležitý také systém vzduchových kanálů.
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C.3.3 Plánování zvukotechniky
Zkušenosti z minulých let ukazují, že při hodnocení tepelných čerpadel a rozdělovačů tepla
se musí přihlížet i ke kritériu hlučnosti. S ohledem na komfort uživatele je nutné zamezit
hluku v potrubí a přenosům zvuků čerpadel
a zvuků jiných technických agregátů, které
se šíří tělesem. V tomto ohledu se tepelná
čerpadla od jiných topných zařízení neliší.

Obr. C.3.3-1   Hladina akustického tlaku a výkonu

2

Využívá-li se jako primárního zdroje vzduchu,
musí se při projektování zohlednit ventilátor
jako součástka, jejíž emise hluku vyžadují
zejména u venkovních zařízení zvýšenou
pozornost.

1

1

Hladina akustického výkonu LW označuje celý
akustický výkon tepelného čerpadla vyzářený
všemi směry (reflexe).

Zdroj hluku (emisní oblast)

2

Měřená hodnota: hladina akustického výkonu LW

Dozáření hluku (imisní oblast)
Měřená hodnota: hladina akustického tlaku LP

Akustický výkon hluku vychází ze zdroje hluku. Akustický tlak je pociťován uchem.

Hladina akustického výkonu se vypočítává
za laboratorních podmínek a je hodnoticím
kritériem při vzájemném srovnávání tepelných
čerpadel.
Obr. C.3.3-2   Imisní hodnoty hluku pro imisní oblasti vně budov.

Hladina akustického tlaku LP je jednotkou,
která slouží k orientaci v případě hlasitosti
pociťované na určitém místě. Označuje
přibližně to, co dorazí „k uchu“.
Hladinu akustického tlaku významně ovlivňuje
vzdálenost ke zdroji hluku a okolní poměry.
Akustický tlak se dá měřit přímo na místě
a představuje hodnoticí veličinu pro imise jednotlivých zařízení dle stanoviště. Je vodítkem
pro hledání vhodného místa pro instalaci
tepelného čerpadla. Kompresní tepelná
čerpadla vytvářejí při provozu hluk, který
může mít vliv na výběr místa instalace.
Zejména u tepelných čerpadel v provedení
vzduch, instalovaných venku, je proto důležité
pečlivé projektování.
Údaje k hladině akustického výkonu jednotlivých zařízení najdete v listech technických
údajů výrobce. Pro venkovní tepelná čerpadla
se imise hluku měří v prostorách, které jsou
hlukem nejvíce ovlivněné, a vyžadují tudíž
největší ochranu.
Pro výpočet hodnot jsou rozhodující imise
hluku mimo budovu vzdálené od středu
otevřeného okna 0,5 m.

V průmyslových oblastech

ve dne

v noci

70 dB(A)

70 dB(A)

V podnikatelských oblastech

65 dB(A)

50 dB(A)

V oblastech s vesnicemi a smíšené

60 dB(A)

45 dB(A)

V oblastech obytných a s nízkým osídlením

55 dB(A)

40 dB(A)

V čistě obytných oblastech

50 dB(A)

35 dB(A)

V oblastech lázní, nemocnic a pečovatelských zařízení

45 dB(A)

35 dB(A)

Výtah (Technický list HLUK).

Hraniční hodnoty, které se mají dodržet, jsou
stanoveny v technickém návodu k ochraně
proti hluku TA Lärm.
Prostory vyžadující protihlukovou ochranu jsou
dle DIN 4109:
n	obývací pokoje a ložnice,
n dětské pokoje,
n	pracovny, kanceláře,
n	učebny/seminární pracovny.

C.3 Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Upozornění

Pokud se přibližuje
obecně stanovená hodnota akustického tlaku
tepelného čerpadla, a to
kolem hodnoty 3 dB (A),
k hodnotě uvedené ve
vyhlášce (v ČR Nařízení
vlády č. 148/2006 Sb),
je nutné přizvat specialistu na měření hluku
a nechat zpracovat
hlukovou studii.

K posouzení místa instalace tepelného čerpadla
z hlediska techniky šíření hluku se musí
vypočítat očekávaná hladina akustického tlaku
v prostorách, které vyžadují protihlukovou
ochranu.

Směrový faktor Q zohledňuje prostorové podmínky u zdroje hluku. Nachází-li se zdroj hluku
ve zcela volném prostoru, šíří se zvukové vlny
ve vzduchu kulovitě všemi směry. V tomto
případě je směrový faktor Q = 1.

Podle následujícího vzorce lze z hladiny akustického výkonu přístroje, podmínek instalace
a příslušné vzdálenosti k místnosti, která
vyžaduje ochranu, přibližně vypočítat hladinu
akustického tlaku:

Stojí-li zdroj hluku na zemi, mohou se zvukové
vlny šířit polokulovitě, směrový faktor Q je
v tomto případě 2. Čím užší úhel záření, tím
vyšší je směrový faktor a akustická hladina
u příjemce.

LP  = LW + 10 · log (

Q
4 · p · r2

)

LP hladina akustického tlaku u přijímací
místnosti (hodnota, která se má podle
technického návodu k ochraně proti hluku
dodržet)
LW hladina akustického výkonu u zdroje hluku
(údaj v listě technických údajů)
Q směrový faktor
r vzdálenost mezi přijímací místností
a zdrojem hluku

Hladina akustického tlaku na místě vyžadujícím
ochranu se snižuje (vychází z naměřené hladiny
akustického výkonu na přístroji) v závislosti
na vzdálenosti a směrovém faktoru.

Obr. C.3.3-3   Směrový faktor

Q=2

Q=4

Směrový faktor Q
S počtem sousedících svislých ploch (např.
stěny) se zvyšuje hladina akustického tlaku
oproti instalaci ve volném prostoru exponenciálně.

Q=2

Instalace ve volném prostoru
(Vyzáření do poloviny prostoru)

Q=4

Instalace venku u stěny
(Vyzáření do čtvrtiny prostoru)

Q=8

Instalace venku u stěny
se sousedící stěnou
(Vyzáření do osminy prostoru)

Q=8
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Obr. C.3.3-4   Vzdálenost od zdroje hluku
Určení hladiny akustického tlaku na
základě hladiny akustického výkonu.

Vzdálenost od zdroje hluku v m
1

2

4

5

6

8

10

12

15

Směrový

Hladina akustického tlaku LP

faktor Q

Vztaženo na hladinu akustického výkonu LW naměřeného na zařízení LW v dB(A)

2

–8

–14

–20

–22

–23,5

–26

–28

–29,5

–31,5

4

–5

–11

–17

–19

–20,5

–23

–25

–26,5

–28,5

8

–2

–8

–14

–16

–17,5

–20

–22

–23,5

–25,5

Příklad

Zvolené tepelné čerpadlo 14 kW
Instalace čerpadla na domovní stěně vede ke
směrovému faktoru Q 4. Dům stojí ve veřejné bytové oblasti podle místního územního plánu, přípustná
hladina akustického tlaku v přijímací místnosti je
přes den 55 dB (A) a v noci 40 dB (A).
Akustický výkon podle listu technických údajů:
Vitocal 350-A

Typ

14 kW

Hladina akustického výkonu L W
– Stupeň otáček ventilátoru 1
– Stupeň otáček ventilátoru 2
– Stupeň otáček ventilátoru 3

56 dB (A)
57 dB (A)
59 dB (A)

Regulace tepelných čerpadel Viessmann
umožňují noční snížení otáček ventilátoru.
Pokud se zde nastaví potřebný parametr,
lze vycházet z hodnoty akustického výkonu
stupně ventilátoru 2.
Pro jednoduché zjištění hladiny akustického
výkonu a požadovaných minimálních vzdáleností lze použít tabulku v obr. C.3.3-4
nebo pomůcku k dimenzování systému
Viessmann (viz obr. C.3.3-5), kterou najdete
na www.viessmann.cz/Login Partner.
Další upozornění k dimenzování systému
Viessmann najdete v kapitole D.

Ke zjištění potřebné minimální vzdálenosti k prostoru, který potřebuje hlukovou ochranu, se
zohledňuje hladina akustického výkonu u stupně
ventilátoru 3 (59 dB (A)) při směrovém faktoru Q 4.
Snížení hladiny akustického tlaku určením
vzdálenosti (podle obr. C.3.3-4)

Obr. C.3.3-5   Výpočet hluku pomocí pomůcky k dimenzování systému Viessmann

Přes den
Hladina akustického tlaku se ve vzdálenosti 1 m
snižuje o 5 dB (A)
59 dB (A) – 5 dB (A) < 55 dB (A)
Tepelné čerpadlo se dá instalovat ve vzdálenosti 1 m
od prostoru vyžadujícího protihlukovou ochranu.
V noci
Hladina akustického tlaku se ve vzdálenosti 5 m
snižuje o 19 dB (A)
59 dB (A) – 19 dB (A) = 40 dB (A)
Tepelné čerpadlo lze instalovat ve vzdálenosti 5 m
od prostoru vyžadujícího protihlukovou ochranu.

Flash animace se používá jako logaritmické pravítko.

C.3 Tepelná čerpadla vzduch/voda

Obr. 3.4-1   Vedení vzduchu u vnitřní instalace

C.3.4 Vedení vzduchu u tepelných
čerpadel vzduch/voda
instalovaných uvnitř

D
A

U tepelných čerpadel vzduch/voda, která jsou
instalována uvnitř, se tepelnému čerpadlu
přivádí venkovní vzduch přes kanálový systém,
je tedy nutné vypočítat tlakovou ztrátu pro
kanálový systém.

B

A

C

A

Průchodka stěnou

B

Oblouk 90°

C

Průchodky stěnou jako vzduchový kanál

D

Ochranná povětrnostní mřížka

V listech technických údajů tepelného čerpadla je uvedena maximálně přípustná tlaková
ztráta, kterou může ventilátor překonat. Na
základě této hodnoty se musí přezkoušet
naprojektovaný kanálový systém.
Tlakové ztráty vzduchových kanálů jsou závislé
na objemovém toku vzduchu, v listech technických údajů součástí jsou k různým typům
tepelných čerpadel přiřazeny jednotlivé odpory.

Δp < Δpverf
Δp				
Δpverf

celková tlaková ztráta v Pa
přípustná tlaková ztráta v Pa

Obr. C.3.4-2   Vedení vzduchu světlíkem

C

A Světlík
B

Plášť izolující
(tlumící) hluk

C

Mřížka

D Perforovaný směrový kus

B

(nutný pouze u světlíků
s pravoúhlým přechodem
mezi dnem a stěnou)

A

F

D

E

E

Průchodka stěnou

F

Krycí mřížka proti
drobným zvířatům

Δp = ∑ Δp1 + ∑ Δp2 + ∑ Δp3

∑ Δp1 součet jednotlivých odporů
průchodka stěnou

∑ Δp2 součet jednotlivých odporů
oblouk 90°

∑ Δp3 součet jednotlivých odporů
ochranná povětrnostní mřížka

Pro přípoje vzduchových kanálů pod úrovní
zeminy je třeba dbát na dostatečné průřezy,
aby se minimalizoval hluk způsobený průtokem vzduchu. Proto se doporučuje dávat při
vedení vzduchu světlíkem pozor na vhodné
uspořádání z hlediska proudění (viz obr. C.3.4-2).
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Tlaková ztráta
Vitocal 350-A 14 kW
Objemový tok vzduchu

Oblouk 90°

4000 m³/h

Tlaková ztráta

810

0,07 Pa

885

896

Tepelné čerpadlo 14 kW, umístěné uvnitř.

□750
810

Příklad

Průchodka stěnou, rovná
85

11

Maximální přípustná tlaková ztráta je uvedena
11

750

810 s délkou
Pro vedení vzduchu je zapotřebí kanál

95

v listě technických údajů 45 Pa.

celkem 3,5 m.
Tlaková ztráta na 90° oblouk

Kanál se skládá z:

Vitocal 350-A 14 kW

850

10

tok vzduchu
4000
m³/hm,
• Objemový
10 průchodek
stěnou á 0,35 m
= 3,5
ztráta
• Tlaková
oblouku
90°,

Tlaková ztráta na metr vzduchového kanálu

2,0 Pa

Vitocal 350-A 14 kW

• dvou ochranných povětrnostních mřížek.
Objemový tok vzduchu

Ochranná povětrnostní mřížka

Tlaková ztráta

4000 m³/h
20 Pa

810

□750

810

11
350
361

Tepelné čerpadlo 350-A, výkon

14 kW

Objemový tok vzduchu

4 000 m3 /h

Přípustná tlaková ztráta Δpverf

45 Pa

Odpor na m průchodky stěnou:

0,07 Pa

Odpor ve vzduchovém kanále 90°:

2,0 Pa

Odpor ochranné
povětrnostní mřížky:

Tlaková ztráta
Vitocal 350-A 14 kW
Objemový tok vzduchu

20 Pa

Celková tlaková ztráta

4000 m³/h

Tlaková ztráta

Δp = 3,5 · 0,07 Pa + 2,0 Pa + 2 · 20 Pa = 42,245 Pa

0,07 Pa

Δp < Δpverf
Projektovaný kanálový systém lze provozovat

Oblouk 90° stěnou, rovná
Průchodka

95

896

11

11

750

s vybraným zařízením.

885

85

□750
810

810

850

810

10

Tlaková ztráta na 90° oblouk
Tlaková ztráta na metr vzduchového kanálu
Vitocal 350-A 14 kW
Vitocal 350-A 14 kW
Objemový tok vzduchu
Objemový tok vzduchu

4000 m³/h
4000 m³/h

Tlaková ztráta
Tlaková ztráta

2,0 Pa
20 Pa

Ochranná povětrnostní mřížka

810

□750

810

11
350
361

Tlaková ztráta
Vitocal 350-A 14 kW
Objemový tok vzduchu
Tlaková ztráta

Průchodka stěnou, rovná

4000 m³/h
0,07 Pa
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D Projektování zařízení
Po pozorování různých zdrojů energie pro tepelná čerpadla se v této kapitole zaměříme
na souhru dalších komponentů. Až dobré projektování všech zařízení udělá z efektivních
zařízení efektivní systém.

Efektivitu dosáhneme optimální souhrou
všech použitých komponentů. Projektování
a montáž topného systému musí v tomto
ohledu v podstatě splnit tři požadavky:
komfort pro uživatele, bezpečný provoz
a co nejmenší využití primární a pomocné
energie.

V této kapitole naleznou projektanti a topenář-ské firmy informace, které jsou důležité
pro správný výběr zařízení a popis podmínek,
které musí být splněny, aby se dala na straně
předávání tepla významně ovlivnit efektivita
celého systému. Na závěr kapitoly najdete
vysvětlení k projekčním pomůckám, které
Viessmann poskytuje svým obchodním
partnerům.
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D.1 Způsoby provozu

Způsoby provozu
Podle požadovaného použití a s ním souvisejícími teplotami se dají tepelná čerpadla provozovat různým způsobem, jako samostatné zařízení nebo v kombinaci s jinými topnými
zařízeními.

Efektivita tepelného čerpadla je značně závislá
na zapojeném systému zařízení a maximální
potřebné výstupní teplotě. U novostaveb se dá
zapojený systém zařízení projektovat efektivně
už od začátku (příkladem mohou být plošná
vytápění).
U rekonstrukcí spojených s modernizací topného
systému bývají často problémy se staršími
topnými systémy, které se dají těžko přizpůsobit
pouhému provozu tepelného čerpadla nebo
vykazují vysokou potřebu vytápěcího tepla.
Přesto je i v tomto případě možné efektivní
použití tepelného čerpadla – musí se pouze
už ve fázi projektování stanovit přesný způsob

provozu tepelného čerpadla v systému zařízení.
Tepelné čerpadlo se dá provozovat buď
monovalentně, nebo bivalentně. U bivalentního
způsobu provozování se rozlišuje mezi alternativním, paralelním nebo částečně paralelním
způsobem provozu.
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D.1.1 Monovalentní provoz

D.1.2 Bivalentní provoz

Tepelné čerpadlo jako samostatné topné
zařízení pokrývá celou topnou zátěž budovy
a přípravu TV. Maximální potřebná systémová
teplota musí být přitom nižší než výstupní teplota, které může tepelné čerpadlo maximálně
dosáhnout. Pro monovalentní provoz se
nejčastěji používají tepelná čerpadla země/voda
a voda/voda. Tepelná čerpadla vzduch/voda
s ohledem na letní přebytek výkonu nejsou
vhodná.

Kromě tepelného čerpadla je nutné druhé
topné zařízení – to obstará buď část topného
výkonu, nebo požadované vyšší systémové
teploty. Pokud je druhé topné zařízení elektrické (například topná tyč nebo průtokový
ohřívač topné vody), mluví se o monoenergetickém způsobu provozu.

D.1.2.1 Paralelní způsob provozu
Tepelné čerpadlo pokrývá celou topnou zátěž
objektu až po určitou venkovní teplotu (bivalentní bod). Při podkročení této teploty se
zapojí druhé topné zařízení.
Způsob provozu má vliv na projektování zdroje
tepla: u monovalentních zařízení je výkon tepelného čerpadla v určitém vztahu k odebíranému množství tepla. U paralelního způsobu
provozu se zvyšuje doba chodu tepelného
čerpadla, odebírá tedy zdroji tepla více energie. Na to se musí dbát zejména při dimenzování sond a plošných kolektorů.
Druhé topné zařízení zvyšuje výkon celého
systému. Na základě DIN 4701-10 se dá podíl
tepelného čerpadla vypočítat podle celkové
topné práce (viz Obr. D.1.2-4).

Obr. D.1.1-1   Monovalentní provoz

Obr. D.1.2-1   Paralelní provoz
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D.1.2-2   Alternativní způsob provozu
Rozhodující pro dimenzování
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D.1.2-3   Částečně paralelní způsob provozu
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D.1.2.2 Alternativní způsob provozu
Tepelné čerpadlo pokrývá až po bivalentní bod
topnou zátěž objektu samo, a potom předává
celou výrobu tepla druhému zdroji tepla. Tepelné čerpadlo je od tohoto bivalentního bodu
vypnuto. Druhý zdroj tepla může pokrýt celou
topnou zátěž v případě požadované úrovně
teploty. Při tomto způsobu provozu se druhý
tepelný zdroj dimenzuje na výkon odpovídající
celkové ztrátě budovy.

D.1.2.3 Částečně paralelní způsob provozu
Tepelné čerpadlo pokrývá až po bivalentní bod
samo topnou zátěž objektu. Pod bivalentním
bodem se k tepelnému čerpadlu dodatečně
zapojí druhé topné zařízení.

Až po dosažení maximální výstupní teploty
pracuje tepelné čerpadlo paralelně s druhým
topným zařízením, potom se vypne.
Druhé topné zařízení se u alternativního
způsobu provozu dimenzuje na celou topnou
zátěž. Podíl krytí tepelného čerpadla se stanoví v DIN 4701-10 a slouží také v VDI 4650 jako
základ pro výpočet (viz obr. D.1.2-4).
Pro monovalentní provoz se nejčastěji
používají tepelná čerpadla země/voda
a voda/voda. Tepelná čerpadla vzduch/voda
s ohledem na letní přebytek výkonu nejsou
vhodná.

D.1.2-4   Podíl krytí tepelným čerpadlem (výňatek z DIN 4701 část 10)
Podíl krytí bivalentně provozovaného
zařízení v závislosti na bivalentním
bodu. Podíl výkonu a způsob provozu
tepelného čerpadla.

Bivalentní bod
Podíl výkonu
Podíl krytí
při biv. paral. provozu
Podíl krytí
při biv. altern. provozu
Bivalentní bod
Podíl výkonu
Podíl krytí
při biv. paral. provozu
Podíl krytí
při biv. altern. provozu
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D.1.3 Kaskádová zařízení
Tepelná čerpadla se v současné době používají
hlavně v rodinných a dvougeneračních domech.
Tento rozsah výkonu lze zpravidla pokrýt standardními sériovými výrobky. Kromě toho se
rozrůstá trh s tepelnými čerpadly pro větší
topné výkony, které jsou potřeba například
v bytových domech, komunálních zařízeních
nebo v průmyslovém sektoru. Zde se používají
tepelná čerpadla jak k pokrytí potřeby
vytápění a přípravy TV, tak pro chlazení.
Pro tyto účely jsou kromě individuálně vyrobených tepelných čerpadel k dispozici i standardní tepelná čerpadla. Aby mohla standardní
tepelná čerpadla podávat větší topné výkony,
sestaví se do kaskády z menších zařízení.
Kaskáda se skládá z několika modulů a má
tyto výhody: jednotlivé moduly se dají během
stavby snadněji dopravit na místo instalace
a umožňují flexibilní projektování zařízení.
Moduly s různými výkony a výstupními teplotami lze vzájemně propojit. Kaskádové zařízení
se tak dá individuálně přizpůsobit potřebě
příslušného objektu.

Obr. D.1.3-1   Kaskáda Master + Slave

D.1.3.1 Kaskádová zařízení se stejnou
teplotní úrovní
Kaskádová zařízení se dají stupňovitě sestavit
z jednotlivých modulů s rozdílnými výkony
takovým způsobem, aby bylo možné při jejich
obsluze požadovat u jednotlivých modulů
rozdílné požadavky na jejich výkon. Podle
požadavků na výkon budovy zapíná kaskádové
regulace podle potřeby jednotlivé moduly.
Jako žádaná hodnota přitom slouží zpravidla
společná teplota vratné vody.

D.1.3.2 Kaskádová zařízení s různou
teplotní úrovní
Kaskádové zařízení může také efektivně dodávat teplo. Pokud je například v bytovém domě
požadavek na přípravu teplé vody a vytápění,
tak vysokoteplotní tepelné čerpadlo s výstupní
teplotou až 72 °C ohřeje zásobníkový ohřívač
vody na 60 °C, zatímco ostatní moduly kaskády zajistí dodávky tepla na podstatně nižší
úrovni teploty. Toto by se samostatným
zařízením nebylo možné.

Obr. D.1.3-2   Kaskáda (2x Master), při řízení ext. regulací
Při potřebě vyšších výkonů je
možné sestavit do kaskády několik
menších zařízení.
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Obr. D.1.4   Kombinace tepelného čerpadla s OZE

D.1.4  Kombinace s OZE
(obnovitelnými zdroji energií)
Tepelná čerpadla lze v alternativním nebo
paralelním provozu kombinovat i s jinými
regenerativními zdroji energií. U kombinací
s termickými solárními systémy dochází
k upřednostnění vstupu solárního záření,
u kotlů na biomasu závisí způsob provozu
na předpokladech budovy.

Tepelné čerpadlo je možné kombinovat nejen s OZE, ale i např. s plynovými kotli (schéma viz Vitodesk Browser D.3).

D.1.4.1 Tepelné čerpadlo a solární zařízení
Kombinace tepelného čerpadla a solárního
zařízení umožňuje vzájemné propojení dvou
systémů provozovaných s regenerativními
primárními zdroji. Jako u každého jiného topného zařízení mohou solární termické systémy
podporovat tepelné čerpadlo při přípravě TV,
vytápění místností a ohřevu bazénové vody.
Příslušné podklady k dimenzování jsou popsány v projekční příručce Solární termické systémy, kapitola C.3.

Obr. 1.4-1   Tepelné čerpadlo v kompaktním provedení
Tepelné čerpadlo země/voda Vitocal
242-G v kompaktním provedení
s možností zapojení solárního

Solární zařízení pomáhá tepelnému čerpadlu
s přípravou TV. Velkou část roku připravuje
solární zařízení teplou vodu samo a tepelné
čerpadlo tak může díky tomu, že nepracuje
ve vyšších teplotách při ohřevu TV, fungovat efektivněji. Pro kombinaci s termickým
solárním systémem jsou k dispozici kromě
tepelných čerpadel v kompaktním provedení
integrovaným solárním zásobníkem i zásobníkové ohřívače vody se solárními moduly
s přímo k nim připravenými solárními moduly
(viz obr. D.1.4-2).

systému.

Tepelná čerpadla vzduch/voda v letních
měsících díky vyšší venkovní teplotě zvyšují
svou efektivitu, takže každá nepoužitá jednotka primární energie se stává ušetřenou energetickou jednotkou.
Kvůli většinou nízkým výstupním teplotám
v otopných soustavách s tepelnými čerpadly
lze docílit velmi dobrého solárního krytí díky
solárnímu systému, který podporuje vytápění.
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D.1.4-2   Zásobníkový ohřívač vody
Zásobníkový ohřívač pitné vody

Solární energie vstupuje přes kombinovaný
(multivalentní) akumulační zásobník nebo
oddělené zásobníkové systémy. Kombinované
akumulační zásobníky vyžadují méně místa
a jsou spojeny s nižšími instalačními náklady,
bohužel ale mají často omezený objem, a proto
je nutné správně navrhnout zapojení všech
zdrojů. Kombinace tepelného čerpadla
a solárního zařízení může být velmi vhodná
i při provozování bazénu, protože musí
– podle provedení – za určitých okolností
připravit velké množství energie. Úkolem
tepelného čerpadla by v tomto případě bylo
pokrytí pouze špičkové potřeby.

D.1.4.2 Tepelné čerpadlo a biomasa

Vitocell 100-V, typ CVW se sadou
solárního výměníku tepla.

D.1.4-3   Tepelné čerpadlo a biomasa

Další možností použití obnovitelné energie
je zapojení kotle na biomasu do systému
tepelných čerpadel. Mohou to být peletková
kamna nebo krby, stacionární kotle na kusové
dřevo, peletky nebo štěpku. Může se jednat
o automatická zařízení nebo zařízení s ručním
plněním. Hydraulické spojení tvoří akumulační
nádrž topení.
Regulace tepelného čerpadla hlídá teplotu
v akumulační nádrži topení a podle potřeby
si vyžádá tepelné čerpadlo. U kombinace
zařízení na biomasu a tepelných čerpadel
se musí tepelné čerpadlo chránit před
nepřípustně vysokou teplotou z akumulačního
zásobníku. K tomu slouží omezovač maximální
teploty (bezpečnostní termostat), který může
přerušit napájení čerpadla do akumulace.

B

A

A

Bezpečnostní termostat
(omezovač max. teploty)

Zapojení kotle na biomasu do systému s tepelným čerpadlem.

B

Kotel na biomasu
(např. peletky)

D.2 Sekundární okruh

Sekundární okruh
Kromě dostatečně dimenzovaného zdroje tepla a výběru vhodného způsobu provozu
je pro účinnost tepelného čerpadla rozhodující dimenzování a provedení sekundárního
topného okruhu.

Maximální výstupní teplota topného systému, teplotní spád systému a hydraulické
uzpůsobení systému sekundárního okruhu
se projeví na spotřebě energie a provozních
nákladech. To sice v podstatě platí pro všechna
moderní topná zařízení, ale u tepelných čerpadel může být ztráta efektivity kvůli chybnému
naprojektování a provedení topných okruhů
větší než například u kondenzačních kotlů.
Pečlivé projektování zařízení je proto velmi
důležité.

Zařízení s tepelnými čerpadly by se měla na
sekundární straně provozovat s rozpětím mezi
5 až max. 10 K, doporučená hodnota je 7 K.
Tím se dosáhne toho, že kondenzátor pracuje
s efektivní střední teplotou zkapalnění (kondenzace).
Topný provoz a ohřev pitné vody jsou popsány
dále.
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D.2.1 Ohřev pitné vody (TV)
Přípravu TV prostřednictvím tepelného
čerpadla mohou – podle specifických
požadavků – pokrýt tyto systémy:
n	Centrální příprava TV pomocí tepelného
čerpadla TV.
n Centrální příprava TV pomocí akumulování
v zásobníkovém ohřevu vody.
n Centrální příprava TV pomocí akumulování
topné vody v akumulačním zásobníku
a centrálním modulu čerstvé vody.
n Decentrální ohřev pomocí bytových
stanic.
n Decentrální ohřev pomocí elektrických
průtokových ohřívačů.

Bytové domy a veřejné instituce patří k velkým
zařízením, pokud velikost zásobníku překročí
400 l a/nebo je objem vody v každém potrubí
mezi zásobníkovým ohřívačem vody a místem
odběru větší než 3 l. Pracovní list DVGW W551
požaduje pro velká zařízení stálou výstupní
teplotu vody minimálně 60 °C na zásobníkovém ohřívači TV, přičemž teplota vratné vody
cirkulačního potrubí musí být minimálně 55 °C.
Pro objem pitné vody z hlediska předehřívacích
stupňů platí, že se musí alespoň jednou denně
zahřát na 60 °C nebo výše.
U malých zařízení se musí zajistit, aby se zachovala výstupní teplota 60 °C. Běžná tepelná
čerpadla mohou na základě použitého chladiva
zpravidla dosahovat maximálních výstupních
teplot mezi 55 °C a 65 °C. U výstupní teploty
55 °C lze dosáhnout teploty TV až 48 °C,
u výstupní teploty 65 °C až max. 58 °C.

D.2.1.1 Teplota a hygiena
Při dimenzování zařízení pro ohřev pitné
vody musí být splněny dva základní
požadavky, z nichž každý vede k odlišnému
dimenzování komponentů zařízení: z hygienických důvodů by mělo být množství
předzásobené teplé pitné vody co nejmenší,
volí se tedy zásobníky TV s malým objemem.
Čím menší je objem zásobníku, tím větší ale
musí být výkon topného zařízení pro pokrytí
potřeby. Při vhodném stupni modulace je toho
možné docílit jednoduše a levně. Má-li zdroj
tepla omezený výkon, musí se zvolit větší
objem zásobníku, který zajišťuje dodávku
teplé vody. Ohřev pitné vody u zařízení
s tepelnými čerpadly se tedy musí pečlivě
naprojektovat.
V SRN se podle DVGW-pracovní list W 551
rozlišují z hygienických důvodů malá a velká
zařízení. Malými zařízením se rozumí zařízeními
na ohřev vody v rodinných a dvougeneračních
domech – nezávisle na objemu zásobníkového
ohřívače vody a objemu potrubí. K malým
zařízením dále patří zařízení s velikostí zásobníku
menší nebo maximálně 400 l a objemem potrubí – mezi připojením zásobníkového ohřívače
vody a místem odběru – maximálně 3 l.
Pro tyto potřeby má firma Viessmann v nabídce
zásobník Vitocell 100-W s maximální velikostí
zásobníku 390 l pro tepelná čerpadla až do
výkonu 17 kW.

Při dosahování těchto teplot v zásobníku TV
pracují tepelná čerpadla s velmi malými výkonovými čísly (COP 2,5–3,3 podle teploty
zdroje tepla). Aby byly splněny hygienické
požadavky na zásobník TV v oblasti bytových
domů, musí se zásobníky dodatečně vyhřát
na výstupní teplotu 60 °C.
K tomu je možné použít bivalentní topné
zařízení, tepelná čerpadla vyvinutá speciálně
pro tento účel s výstupními teplotami až 72 °C
nebo elektrický či plynový kotel jako druhý
zdroj.

Obr. D.2.1.   Schéma dohřevu TV
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D.2.1.2 Zjištění potřeby TV
Pro zjištění potřeby TV existují v praxi dva
přístupy:

Ty jsou zobrazeny v ČSN EN 15450, (v ČR
také ČSN 060404) pro tři skupiny uživatelů
v dodatku E a dají se individuálně rozšířit.
Z profilu zatížení se zjistí období s největší
potřebou výkonu. Od této potřeby výkonu
se potom odvíjí velikost zásobníku.

Pro obytné budovy se potřeba TV často dimenzuje podle DIN 4708 část 2. S ohledem
na sanitární vybavení jednotlivých bytů, popř.
bytových jednotek, počtu obsazení/uživatelů
a činitelů současnosti se určuje ukazatel
potřeby N. Tento ukazatel potřeby ovlivňuje
spolu s výkonem zdroje a číslem NL zásobníku
projektování ohřevu pitné vody. Tato metoda
dimenzování platná pro kotle se však zpravidla
nedá použít u systémů s tepelnými čerpadly,
protože čísla NL zásobníků pro výstupní
teploty použité za provozu tepelných
čerpadel téměř nejsou k dispozici.
Upozornění

Přibližně lze stanovit
denní průměrnou
spotřebu vody hodnotou
1,45 kWh na osobu.
U teploty předzásobení
60 °C to odpovídá
množství vody 25 l
na osobu.

Proto je vhodné provádět dimenzování na
základě množství tepla, které je pro zařízení
potřeba. Přitom se zohledňuje několik
vzájemně se ovlivňujících faktorů. Denní
potřeba, špičková potřeba, očekávané ztráty
a topný výkon tepelného čerpadla k dohřevu
zásobníku TV. Požadovaný výkon TV musí
být v referenčním období k dispozici formou
uložené TV nebo jako topný výkon. Pro dimenzování se musí nejprve zjistit maximální denní
potřeba TV a další faktory její spotřeby. Pro
zjištění lze kromě reálných hodnot spotřeby
použít i průměrné odběrné profily.

Obr. D.2.1-1   ČSN EN 15450: Předpokládané objemy při odběrech
V příloze E normy ČSN EN 15450
jsou zadány předpoklady pro odběry
podle druhu odběru.

Energie

Objem

kWh

l

Požadovaná
hodnota ∆θ
K

Malý

0,105

3

Podlaha

0,105

3

Uklízení

0,105

Mytí nádobí
málo

Druh odběru

Doba odběru při zadaném průtoku
min
při
3,5 l/min

při
5,5 l/min

při
7,5l /min

při
9 l/min

30

0,9

0,5

0,4

0,3

30

0,9

0,5

0,4

0,3

2

45

0,6

0,4

0,3

0,2

0,315

6

45

1,7

1,1

0,8

0,7

Mytí nádobí
středně

0,420

8

45

2,3

1,5

1,1

0,9

Mytí nádobí
více

0,735

14

45

4,0

2,5

1,9

1,6

Velký

0,525

15

30

4,3

2,7

2,0

1,7

Sprchování

1,400

40

30

11,4

7,3

5,3

4,4

Koupání

3,605

103

30

29,4

18,7

13,7

11,4
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D.2.1-2   ČSN EN 15450 Průměrný odběrný profil jednotlivce (36 l při 60 °C)
V dodatku E normy ČSN EN 15450
jsou uvedeny průměrné odběrné
profily pro tři skupiny uživatelů.
Referenční období

Minimální
Požadovaná
hodnoty pro
Druh odběru
hodnota
(pro začátek
(nutno
počítání
dosáhnout
během odběru) využití energie)
°C
K

Denní čas

Odběr
energie

hh:mm

hh:mm

1

07:00

0,105

malý

25

2

07:30

0,105

malý

25

3

08:30

0,105

malý

25

4

09:30

0,105

malý

25

5

11:30

0,105

malý

25

6

11:45

0,105

malý

7

12:45

0,315

mytí nádobí

8

18:00

0,105

malý

č.

9

18:15

0,105

uklízení

10

20:30

0,420

mytí nádobí

11

21:30

0,525

velký

QDP [kWh]
tDP [hh:mm]

2,1

1,78

0,945

14:30

9:00

1:00

25
50

0
25
45

50

0
45

36 litrů
při 60 °C

D.2.1-3   ČSN EN 15450 Průměrný odběrný profil rodiny (bez koupání, 100 l při 60 °C)

č.

Denní čas

Odběr
energie

Referenční období

Druh odběru

Minimální
Požadovaná
hodnoty pro
hodnota
(pro začátek
(nutno
počítání
dosáhnout
během odběru) využití energie)
°C
K

hh:mm

hh:mm

1

07:00

0,105

malý

25

2

07:15

1,400

sprchování

40

3

07:30

0,105

malý

25

4

08:01

0,105

malý

25

5

08:15

0,105

malý

25

6

08:30

0,105

malý

25

7

08:45

0,105

malý

25

8

09:00

0,105

malý

25

9

09:30

0,105

malý

10

10:30

0,105

podlaha

11

11:30

0,105

malý

12

11:45

0,105

malý

13

12:45

0,315

mytí nádobí

14

14:30

0,105

malý

25

15

15:30

0,105

malý

25

16

16:30

0,105

malý

25

17

18:00

0,105

malý

25

18

18:15

0,105

malý

40

19

18:30

0,105

uklízení

40

20

19:00

0,105

uklízení

21

20:30

0,735

mytí nádobí

22

21:15

0,105

malý

25

23

21:30

1,400

sprchování

40

QDP [kWh]

5,845

5,740

2,24

tDP [hh:mm]

14:30

14:15

1:00
100,2 litrů
při 60 °C

25
30

10
25
25

45

10

25
45

10

Jsou to údaje k časovému okamžiku
a množství energie potřebné pro
odběry TV, které pomáhají při
projektování ohřevu TV tepelným
čerpadlem.

D.2 Sekundární okruh

D.2.1-3   ČSN EN 15450 Průměrný odběrný profil rodiny (s koupáním, 200 l při 60 °C)

č.

Denní čas

Odběr
energie

Referenční období

Druh odběru

Minimální
Požadovaná
hodnoty pro
hodnota
(pro začátek
(nutno
počítání
dosáhnout
během odběru) využití energie)
°C
K

hh:mm

hh:mm

1

07:00

0,105

malý

25

2

07:05

1,400

sprcha

40

3

07:30

0,105

malý

25

4

07:45

0,105

malý

25

5

08:05

3,605

koupel

25

6

08:25

0,105

malý

40

7

08:30

0,105

malý

25

8

08:45

0,105

malý

25

9

09:00

0,105

malý

25

10

09:30

0,105

malý

40

11

10:30

0,105

podlaha

25

12

11:30

0,105

malý

25

13

11:45

0,105

malý

25

14

12:45

0,315

mytí nádobí

40

15

14:30

0,105

malý

25

16

15:30

0,105

malý

25

17

16:30

0,105

malý

25

18

18:00

0,105

malý

40

19

18:15

0,105

uklízení

25

20

18:30

0,105

uklízení

25

21

19:00

0,105

malý

25

22

20:30

0,735

mytí nádobí

40

23

21:00

3,605

koupel

25

24

21:30

0,105

malý

25

QDP [kWh]

5,845

5,740

2,24

tDP [hh:mm]

14:30

14:15

1:00
199,8 litrů
při 60 °C

č.

Denní čas

Odběr
energie

Referenční období

Druh odběru

Minimální
Požadovaná
hodnoty pro
hodnota
(pro začátek
(nutno
počítání
dosáhnout
během odběru) využití energie)
°C
K

hh:mm

hh:mm

1

07:00

0,105

malý

25

2

07:05

1,400

sprcha

40

3

07:30

0,105

malý

25

4

07:45

0,105

malý

25

5

08:05

3,605

koupel

25

6

08:25

0,105

malý

40

7

08:30

0,105

malý

25

8

08:45

0,105

malý

25

9

09:00

0,105

malý

25

10

09:30

0,105

malý

11

10:30
Příklad

0,105

podlaha

12

11:30

0,105

malý

13

11:45
Bytový
dům

0,105

malý

0,315

mytí nádobí

40

malý

25

14
15
16

12:45

6 bytových
jednotek
á 3 osoby
14:30
0,105
15:30

0,105

malý

17

Pro dimenzování
ohřevu TV se v obr. D.2.1-4 malý
zjistí
16:30
0,105

18

18:00 období
0,105s největší spotřebou energie.
malý
referenční

40
25

Z celkové
spotřeby energie během odběrové
25
25
periody
se dá vypočítat potřebné množství TV.
25

0,105

uklízení

25

20

18:30

0,105

uklízení

21

19:00

0,105

malý

25
V DP

22

20:30

0,735

mytí nádobí

23

21:00

3,605

koupel

24

21:30

0,105

malý
5,740

2,24

14:30

14:15

1:00
199,8 litrů
při 60 °C

Návrh podle odběrové periody

cw · (tsoll – tcw)

40

18:15

5,845

Q DPB

25
VDP
  =

19

QDP [kWh]
tDP [hh:mm]
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potřebné množství TV během
25
		
referenčního období v litrech
40
Q DPB
spotřeba energie během odběrových
25
25
period v kWh
cw		 specifická tepelná kapacita
		 (= 1,163 Wh/kg . K u vody)
tsoll
požadovaná teplota v zásobníku
tcw			 teplota studené vody

Odběrová perioda s největší spotřebou energie
je doba od 20:30 do 21:30 hod.
– v této době potřebuje každý byt 4,445 kWh
na ohřev TV.
Z těchto údajů se může vycházet při projektování.

Příklad

Pro zařízení, které slouží jako příklad, to znamená:
Q DPB = 26,67 kWh
cw

Celková spotřeba energie během odběrové
periody se zjišťuje takto:

= 0,001163 kWh/kg · K

tsoll

= 60 °C

tcw

= 10 °C

V DP =

26,67 kWh
0,001163 kWh/kg · K · (60–10)K

Potřebné množství vody během odběrové

Q DPB = NNE · Q DPB N NE
Q DPB			
				
Q DPB N NE
				
				
NNE			

spotřeba energie během odběrové
periody v kWh
spotřeba energie jedné bytové
jednotky během odběrové periody
v kWh
počet bytových jednotek se stejným
profilem

periody činí 459 l.

Při výběru zásobníku se musí zohlednit tyto
ztráty:
n	Tepelná ztráta způsobená výdejem tepla
přes povrch.
n Ztráta způsobená promícháním dodatečně
proudící studené vody.

Příklad

Pro zařízení, které slouží jako příklad, to znamená:
Q DPB N NE = 4,445 kWh
N NE

=6

Q DPB= 6 · 4,445 kWh
Celková spotřeba energie během odběrové periody

Tepelná ztráta je uvedena v listech technických údajů výrobce.
Pro nevyužitelný objem zásobníku vlivem
promíchání lze počítat se ztrátou 15–20 %
objemu zásobníku.

činí 26,67 kWh.

VSp-min = VDP · 1,15
VSp-min minimální objem zásobníků v litrech
V DP		 potřebné množství TV během
odběrových period v litrech
1,15		 15 % ztráty způsobené promícháním

D.2 Sekundární okruh

Příklad

Pro zařízení, které slouží jako příklad, to znamená:
V DP = 459 l
15 % ztráta způsobená promícháním
V Sp-min = 459 l · 1,15

Dále se musí určit topný výkon tepelného
čerpadla potřebný pro ohřev TV. Tato hodnota
představuje potřebnou přirážku pro ohřev TV
k topnému výkonu tepelného čerpadla a řídí
se podle doby mezi jednotlivými referenčními
obdobími.

Potřebný minimální objem zásobníků dělá 528 l.
Jako zásobník jsou v tomto případě k dispozici 2

VSp · cw · (tsoll – tcw)

QWP  =

Taufh

řešení:
Varianta 1:
Zásobník s interním výměníkem tepla
Zvolí se dva zásobníkové ohřívače vody, každý s objemem 390 l. Podle listu technických údajů činí
tepelné ztráty 2,78 kWh/24h. U většího objemu
zásobníku se dostatečně zohlední tepelné ztráty po
celou odběrovou periodu. Zásobníkové ohřívače
vody umožňují prostřednictvím elektrické topné

QWP potřebný topný výkon tepelného
čerpadla pro ohřev TV v kW
VSp objem zásobníku (celkem) v l
cw		 specifická tepelná kapacita
		 (= 1,163 Wh/kg · K u vody)
tsoll požadovaná teplota zásobníku
tcw		 teplota studené vody
Taufh doba mezi odběrovými periodami v h
č.

vložky výstupní teplotu 60 °C v horní třetině.

2 paralelně zapojené zásobníky

Varianta 2:
Nabíjecí zásobník s externím výměníkem tepla
Nabíjecí zásobník s externím výměníkem tepla
V tomto případě se zvolí zásobník na 750 l. Podle listu
technických údajů činí tepelné ztráty 3,2 kWh/24 h.

Denní čas

Odběr
energie

Referenční období

musí zajistit dohřev zásobníku druhý zdroj tepla nebo
se dohřev zajistí přímo elektricky.

hh:mm

hh:mm

07:00

0,105

malý

25

2

07:05

1,400

sprcha

40

3

Příklad
07:30

0,105

malý

25

4

07:45

0,105

malý

25

5

U zařízení,
slouží jako příklad, se předpokládá
08:05 které
3,605
koupel

6

08:25 mezi 0,105
pro dobu
dvěma odběrovými periodami:malý

25
40

7

08:30

0,105

malý

25

8

08:45

0,105

malý

25

9

09:00

0,105

malý

25

10

09:30

0,105

malý

40

11

10:30

0,105

podlaha

25

12

11:30

0,105

malý

25

13

11:45

0,105

malý

25

14

12:45

0,315

mytí nádobí

40

15

14:30

0,105

malý

25

16

15:30

0,105

malý

25

17

16:30

0,105

malý

25

18

18:00

0,105

malý

40

19

18:15

0,105

uklízení

25

20

18:30

0,105

uklízení

25

21

19:00

0,105

malý

25

22

20:30

0,735

mytí nádobí

40

23

21:00

3,605

koupel

25

24

21:30

0,105

malý

25

QDP [kWh]

5,845

5,740

2,24

tDP [hh:mm]

14:30

14:15

1:00
199,8 litrů
při 60 °C

11,5 hodin mezi dvěma odběrovými periodami
Z toho vyplývá tento výpočet pro variantu 1:
V Sp = 2 · 390 l
cw

= 0,001163 kWh/kg · K

tsoll = 60 °C
tcw = 10 °C
Taufh = 11,5 h
QWP =

2 · 390 kg · 0,001163 kWh/kg · K · (60–10)K
11,5 h

Potřebný topný výkon pro ohřev TV činí 3,94 kW.
Nabíjecí zásobník s externím výměníkem tepla

Minimáln
Požadovaná
hodnoty p
hodnota
(pro začáte
(nutno
počítání
dosáhnout
během odběru) využití energ
°C
K

1

Také u tohoto řešení se musí zaručit výstupní teplota
zásobníku 60 °C. Podle typu tepelného čerpadla

Druh odběru

98/99

Pokud je časové rozpětí mezi dvěmi odběrovými periodami velmi krátké, potřebný výkon
tepelného čerpadla na přípravu TV tedy hodně
vysoký, přicházejí v úvahu dvě alternativy:
buď se zvýší velikost zásobníku o hodnotu
pro druhou odběrovou periodu nebo se
přistaví druhé topné zařízení pro přípravu TV
jako bivalentní. Druhé řešení může být z hlediska nákladů vhodnější, protože technická
příprava pozemku pro primární zdroj tepelného čerpadla potom vyžaduje nižší investiční
náklady. Toto je poměrně časté u větších bytových domů. Při dimenzování nad odběrovými
periodami se na konci doporučuje kontrola
správnosti.
Topný výkon vypočítaný pro dobu ohřevu musí
být vyšší než matematicky zjištěný výkon
potřebný při konstantním odběru po celý den.

QWP > Q DPT · NNE

Shrnutí jednotlivých kroků zjištění potřeby:
1. Zjištění zátěžového profilu.
2. Zjištění potřeby energie nejdelšího období.
3. Výpočet teoretického objemu zásobníku
k zajištění nejdelšího období.
4. Určení skutečného objemu zásobníku
prostřednictvím přirážek kvůli ztrátám
způsobeným sáláním a promícháním.
5. Určení potřebného topného výkonu
tepelného čerpadla.
6. Kontrola správnosti k denní potřebě.
7. Zohlednění topného výkonu pro
přípravu TV.

Zjednodušený postup
V oblasti rodinných a dvougeneračních domů
se standardním sanitárním vybavením lze
vypočítat potřebnou velikost zásobníku
a požadovaný topný výkon pomocí
zjednodušené metody:

QWP potřebný topný výkon tepelného
čerpadla pro přípravu TV v kW
na
osobu se pro denní potřebu předpokládá
Minimální
Požadovaná
hodnoty pro
Referenční období
Druh odběru
Odběr
hodnota
N
počet
bytových
jednotek
se
stejným
25
l (60 °C) (viz kapitola D.2.1.2). Pro dimen(pro začátek
č. NE Denní čas
energie
(nutno
počítání
dosáhnout
		 profilem
zování
energie)zásobníku do cca 10 osob se tato hoběhem odběru) využití
°C
hh:mm
K
hh:mm
QDPT potřebný výkon pro denní spotřebu v kW
dnota zdvojnásobí – tak dostaneme potřebný
1
07:00
0,105
malý
25
minimální
objem zásobníku. Tento minimální
2
07:05
1,400
sprcha
40
3
07:30
0,105
malý
25
objem
se přepočítá na skutečnou teplotu pro
4
07:45
0,105
malý
25
předzásobení
teplou vodou.
5
08:05
3,605
koupel
25
6

08:25

0,105

malý

7

08:30

0,105

malý

08:45

0,105

malý

09:00

0,105

malý

09:30

0,105

malý

8
9
10
11

Příklad

Pro zařízení, které slouží jako příklad, to znamená:

40
25
25 = V
VSp
tsoll
25

40
Vtsoll
= VDP60 ·

10:30

0,105

podlaha

12

11:30

0,105

malý

13

11:45

0,105

malý

14

12:45

0,315

mytí nádobí

15

14:30

0,105

malý

16

15:30

0,105

malý

17

16:30

0,105

malý

18

18:00

0,105

malý

19

18:15

0,105

uklízení

20

18:30

0,105

uklízení

25

21

19:00

0,105

malý

25

22

20:30

0,735

mytí nádobí

40

23

21:00

3,605

koupel

25

24

21:30

0,105

malý

25

QDP [kWh]

5,845

5,740

2,24

tDP [hh:mm]

14:30

14:15

1:00

25
VSp		
objem zásobníku (celkem) v litrech
40
Vtsoll		 objem TV při tsoll v litrech
25
V DP60
objem TV při 60 °C v litrech
25
25
tsoll		
požadovaná teplota zásobníku
40
tcw25			teplota studené vody

Rodinný dům se 4 osobami:
4 osoby · 25 l · 2 = 200 l (60 °C)

QWP = 3,94 kW

V DP60 = 200 l

N NE = 6

tsoll

= 50 °C

Q DPT = 11,445 kWh / 24 h

tcw

= 10 °C

3,94 kW > 6 ·

11,445 kWh
24 h

3,94 kW > 2,86 kW

(tsoll – tcw)

25

Příklad
199,8 litrů
při 60 °C

Konstantní odběr po celý den

25

(60 - tcw)

Vtsoll = 200 l ·

(60 – 10)K
(50 – 10)K

Při 50 °C vychází objem zásobníku 250 l.
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D.2.1.3 Výběr systému pro přípravu TV
tepelným čerpadlem
Všechny způsoby provozu, které jsou popsané
v kapitole D.1, lze aplikovat i na přípravu TV.
Musí se přitom respektovat pokyny uvedené
na straně 103 k poměru plochy výměníku
tepla a výkonu tepelného čerpadla.
Obr. D.2.1-5   Monovalentní příprava TV

Monovalentní příprava TV

jednoduché uspořádání systému
výstupní teplota tepelného
čerpadla 72 °C

Tepelné čerpadlo pokrývá jako samostatné
topné zařízení celou potřebu TV. Vhodné je
jednoduché uspořádání systému. Aby byl
možný ohřev na 60 °C, musí tepelné čerpadlo
zajistit výstupní teplotu 72 °C.

Monoenergetická příprava TV

Obr. D.2.1-6   Monoenergetická příprava TV

cenově výhodné řešení

Tepelné čerpadlo pokrývá celou potřebu TV
až k dosažení maximální výstupní teploty.
Vyšší potřebu pokryje pomocí elektrických
topných tyčí. Při tomto cenově výhodném
řešení se dá případně potřebné nebo požadované teploty vody 60 °C dosáhnout pouze
s využitím topné tyče. To samé platí i pro
energii potřebnou pro cirkulaci.

teplota TV 60 °C dosažitelná
pouze s topnou tyčí

Bivalentní příprava TV

Obr. D.2.1-7   Bivalentní příprava TV

velmi účinné tepelné
čerpadlo plus vysoký výkon
při přípravě TV (60 °C)
vyšší investiční náklady
a provozní náklady (údržba)

Tepelné čerpadlo pokrývá základní zatížení
a druhý zdroj tepla tu oblast, ve které pracuje
tepelné čerpadlo neekonomicky. Toto řešení
představuje velmi efektivní provoz čerpadla.
Současně je velmi vysoký výkon TV, na teplotní úrovni (60 °C). Nevýhodou jsou však vyšší
investiční a provozní náklady (údržba).

100/101

Centrální příprava TV pomocí tepelného
čerpadla pro přípravu TV

D.2.1-8   Tepelné čerpadlo pro ohřev TV Vitocal 160-A.

Tepelná čerpadla pro přípravu TV se používají
zejména jako doplnění topných zařízení s přerušovaným provozem. Snadno se instalují,
a proto se používají zejména při rekonstrukcích spojených s modernizací.
Moderní tepelná čerpadla pro přípravu TV
mohou k ohřevu pitné vody využít energii
okolního vzduchu. Přenos energie do tepelného čerpadla probíhá tak, že že ventilátor
vede okolní vzduch přes výparník tepelného
čerpadla. Proces tepelného čerpadla dosahuje vysoké úrovně teploty, která je důležitá
pro ohřev TV, protože kompresor a chladivo
jsou optimalizovány na tento požadavek.
Tepelná čerpadla pro ohřev TV lze použít tak,
že využívají jako zdroje energie okolní a odpadní vzduch (viz obr. D.1.2-9 a D.1.2-10).
V provozu na okolní vzduch chladí tepelné
čerpadlo okolní vzduch a přivádí tepelnou
energii pitné vodě. Pro tento způsob provozu
se musí při výběru místa instalace dbát na
potřebný minimální volný prostorový objem.
Doporučuje se minimálně 15 m3 na kW
instalovaného výkonu tepelného čerpadla.
Instalace může mít i vedlejší pozitivní účinek
na odvlhčení sklepa.

Obr. D.2.1-9 Tepelná čerpadla využívající jako zdroj
energie okolní vzduch
Tepelná čerpadla pro ohřev TV
v provozu na okolní vzduch odebírají
teplo z okolního vzduchu a vysouší
ho přitom kondenzací vlhkosti
vzduchu.

Upozornění

Použití tepelných čerpadel pro ohřev TV (Vitocal
160-A) v nízkoenergetických a pasivních
domech je třeba konzultovat s odborným projektantem.

Tepelné čerpadlo pro ohřev TV s provozem na
odpadní vzduch umožňuje jednoduchý mechanický systém větrání. Odvětrávaný vzduch se
cíleně odsává z WC, koupelny, kuchyně nebo
jiných místností a využívá se pro přípravu TV.
Ochlazený odvětrávaný vzduch se odvádí
vzduchovým kanálem ven.
Přívodní vzduch se dostane do domu pomocí
otvorů pro přívod vzduchu, které mají regulaci
vlhkosti.

Obr. D.2.1-10

Tepelná čerpadla využívající jako zdroj
energie odpadní vzduch
V provozu na odpadní vzduch fungují
tepelná čerpadla pro ohřev TV i jako
jednoduchý mechanický systém

Oba provozy je za použití určitých okolností
možné kombinovat. Vhodnost použití by měl
vždy posoudit odborný projektant.

větrání.

D.2 Sekundární okruh

Zásobník TV
Zásobníky TV musí splňovat určité předpoklady, aby se daly efektivně použít v systémech s tepelnými čerpadly: plochy výměníků
tepla musí být dostatečně velké, aby bylo
možné přenášet topný výkon tepelného
čerpadla i na konci nabíjení.
Protože pracují tepelná čerpadla s menšími
teplotami než kotel, je teplotní rozdíl ve
výměníku tepla malý stejně jako výkon, který
se může přenášet. Zásadně platí, že na jeden
kilowatt přenášeného tepelného výkonu by
měla být k dispozici plocha výměníku tepla
0,25 m2. U tepelných čerpadel vzduch/voda
bez modulace výkonu se musí v létě stanovit
maximální topný výkon. Kromě toho je v tomto
případě potřebná velká pohotovostní část pro
vysoký čerpaný výkon, protože je zpravidla
nutný přenos menších výkonů (srov. D.2.1.2
Dimenzování).

U tepelných čerpadel v kompaktním provedení je velikost zásobníku a plocha výměníku
přizpůsobena výkonu tepelného čerpadla –
zjednoduší se tím projektování.

Obr. 2.1-12   Bivalentní zásobníkový ohřívač vody

Z toho důvodu se nevede tepelný výměník
až do horní části zásobníku, protože jinak by
došlo v první fázi nabíjení zásobníku k vychlazení ohřáté teplé vody v horní části, a tím by
se snížil čerpaný výkon. Aby se udržela co
největší plocha výměníku tepla, jsou vhodné
i bivalentní solární zásobníky. Oba výměníky
tepla (spirály) se propojí do řady (série). Objem
pohotovostní horní části je zde však menší než
u speciálního zásobníku pro tepelná čerpadla.

Zásobníkový ohřívač Vitocell 300-B (bivalentní).

Obr. D.2.1-11   Zásobníkový ohřívač vody
Obr. D.2.1-11
Zásobníkový ohřívač vody
Vitocell 100-V, typ CVW.

Obr. D.2.1-13
Tepelné čerpadlo země/voda
Vitocal 222-G v kompaktním
provedení.

Obr. D.2.1-13   Tepelné čerpadlo v kompaktním provedení
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Obr. D.2.1-14   Nabíjecí zásobník s plnicí tryskou

Nabíjecí zásobníkové systémy

Vitocell 100-L s plnicí tryskou.

Při potřebě větších špičkových výkonů nebo
u velkých tepelných čerpadel je vhodné použití
nabíjecích zásobníků s externími výměníky
tepla. Externí výměníky tepla mají tu výhodu,
že jejich plocha může být libovolně velká. Díky
tomu se mohou přenášet velké výkony s malými teplotními rozdíly. Pro provoz tepelného
čerpadla je nutné opatřit nabíjecí zásobníky
tak zvanými plnicími tryskami.

Plnicí tryska snižuje vstupní
proudění, rovnoměrně rozvádí
ohřátou vodu, a chrání tak teplotní
vrstvení v zásobníku.

Použití plnicí trysky snižuje vstupní rychlost
ohřáté vody – udržuje se tím teplotní vrstvení
v zásobníku. To je nutné, protože tepelná
čerpadla dovolují na základě malého teplotního
rozpětí nad výparníkem pouze malé teplotní
posuny.
Dimenzování výměníků tepla
Jako výměníky tepla pro systémy nabíjení
zásobníku se často používají deskové výměníky. Tyto výměníky mají tu výhodu, že se
dá připravit velká plocha výměníku tepla na
poměrně malém prostoru.

Obr. D.2.1-15   Princip funkce plnicí trysky

Velikost deskových výměníků tepla je rozhodujíící pro maximálně dosažitelnou teplotu
TV. Důležitý je co nejmenší teplotní rozdíl
mezi primárním a sekundárním okruhem. Na
obrázku D.2.1-16 jsou uvedena možná teplotní
rozpětí pro výměníky tepla systémů nabíjení
zásobníku. Při dimenzování se musí dbát na
to, že tepelné čerpadlo udává teplotní rozpětí
na primární straně výměníku a může se měnit
jen ve velmi krajních mezích. Velikost deskových výměníků tepla lze vypočítat pomocí
příslušných programů. Zjištěné objemové toky
a tlakové ztráty jsou důležité pro výběr vhodného oběhového čerpadla.

Obr. D.2.1-16   Dimenzování výměníků tepla
Moduly s čerstvou vodou jsou velmi

Normální teploty TV

50 °C
Zásobníkový
ohřívač
(pitná voda)

40 °C

dobré pro pokrytí potřeby velkého

Vyšší teploty TV

60 °C
Tepelné čerpadlo
(topná voda)

50 °C

58 °C
Zásobníkový
ohřívač
(pitná voda)

53 °C

výkonu.

60 °C
Tepelné čerpadlo
(topná voda)

55 °C

D.2 Sekundární okruh

Dimenzování oběhového čerpadla pro
nabíjecí zásobníkové systémy
Na základě vypočítaných objemových toků
a tlakových ztrát z dimenzování tepelného
čerpadla se stanoví jak topné, tak nabíjecí
(oběhové) čerpadlo zásobníku.
Inteligentním řízením otáček nabíjecího čerpadla na sekundární straně (pitné vody) lze
výrazně zvýšit efektivitu systému nabíjení zá-

Upozornění

Protože je v kombinovaných a akumulačních
zásobnících v podstatě
předzásobena voda na
vytápění, panuje názor,
že není nutné dodržovat
teplotní požadavky
minimálně 60 °C,
které jsou uvedeny
v normě DIN 1988 nebo
DWGW-pracovním
listě W551. Správné
však je, aby ta část kombinovaných zásobníků,
která vede pitnou vodu,
tyto požadavky opravdu
dodržela.
U zásobníků na čerstvou
vodu je rozhodující objem potrubí mezi výstupem z modulu čerstvé
vody a odběrným místem (< 3 l).

Kombinovaný multivalentní zásobník
Často se objeví požadavek, aby se dodatečně
k tepelnému čerpadlu využil i krb, solární
zařízení nebo další zdroje tepla jak pro
vytápění, tak pro přípravu TV. Umožňují to
kombinované akumulační zásobníky – jsou
to akumulační nádrže topení a ohřívače vody
v jedné nádrži. Výhodou těchto zásobníků
jsou malé nároky na prostor.
U kombinovaných akumulačních zásobníků se
rozlišují dva hlavní druhy:
n	systémy nádrž v nádrži (Tank-in-Tank),
n	kombinované zásobníky s integrovaným principem průtoku.

Obr. D.2.1-17   Tank-in-Tank system

Kombinovaný akumulační zásobník
slouží současně jako akumulace
topné vody a jako ohřívač TV.

sobníku. Při požadavku na nabíjení tepelným
čerpadlem se nabíjecí čerpadlo nejprve
provozuje s velmi nízkými otáčkami – z toho
vyplynou malé objemové průtoky s vysokými
teplotami vrstev. Na konci nabíjení se oběhové
čerpadlo provozuje s vysokými otáčkami. Tím
je možné přenést výkon tepelného čerpadla
při velmi vysoké úrovni teploty – tepelné
čerpadlo tak nenajíždí do taktovacího provozu.

Pro integraci kombinovaných akumulačních
zásobníků do systémů tepelných čerpadel
platí zvláštní požadavky:
Protože cílové teploty v kombinovaných
akumulačních zásobnících musí být vyšší než
u zásobníků TV, jsou dosažitelné výkony pro
ohřev TV na základě malých výstupních teplot
tepelných čerpadel obecně velmi malé.
Zejména zásobníky s integrovanou vnitřní
nádrží se zpravidla hodí pouze pro velmi malou potřebu TV, protože jsou dobíjeny (jako
u zásobníků s dvojitým pláštěm) přes menší
povrch vnitřní nádrže, než je tomu běžně
u výměníku tepla.

Obr. D.2.1-18   Integrovaný průtokový ohřev
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Speciálně pro tepelná čerpadla však byly
vyvinuty i kombinované zásobníky s přizpůsobeným principem průtoku. V tomto případě se jedná o koaxiální výměníky tepla
s funkcí Booster, které se při vyšším
požadavku na teplou vodu aktivují pomocí
přídavného oběhového čerpadla. Výkon
výměníku tepla tak lze při malým teplotních
rozdílech mezi topnou vodou a požadovanou
teplotou teplé vody výrazně zvýšit.

Obr. D.2.1-19   Koaxiální výměník tepla s funkcí Booster
U vyšších požadavků na přípravu TV
nebo při malých teplotních rozdílech
se výkon výměníku zvyšuje pomocí
dodatečného oběhového čerpadla.

Systémy s čerstvou vodou
(Modul čerstvé vody)
Obr. D.2.1-20   Ak. zásobník s modulem na čerstvou vodu

Další možnost ohřevu vody poskytují tak
zvané moduly čerstvé vody. Ty se skládají
z akumulační nádrže topné vody a jednoho
nebo několika modulů čerstvé vody. U těchto
systémů se v akumulační nádrži topné vody
předzásobí topná voda a pomocí systému
deskových výměníků tepla se ohřívá průtokem pitná voda.
Moduly na čerstvou vodu jsou zpravidla
předvyrobené moduly, jejichž součástí jsou
čerpadla, ventily, deskové výměníky tepla
a regulace. Tato regulace objemového toku
primárního čerpadla umožňuje rychlou
a přesnou regulaci nastavené teploty TV.
Regulace objemového toku podporuje
elektronické měření průtočného množství
v sekundárním okruhu. Je-li potřeba velkého
výkonu pro přípravu TV, lze zapojit paralelně do kaskády několik modulů. Systémy
s čerstvou vodou mají tu výhodu, že umožňují pokrýt potřebu velkého výkonu bez
předzásobné pitné vody.
Musí se dbát na to, že teplota akumulačního
zásobníku musí jako u kombinovaných zásobníků ležet kolem teplotního rozdílu tepelných
výměníků nad požadovanou teplotou TV.

Moduly čerstvé vody mají také tu
výhodu, že lépe splňují hygienu
pitné vody. Není třeba přehřívat
velké objemy jako u systémů
s předzásobením.

D.2 Sekundární okruh

D.2.2 Topný provoz

D.2.2.1 Požadavky na hydrauliku topení
Pro zajištění bezporuchového provozu kompresoru je důležitá minimální doba chodu
tepelného čerpadla. Proto se musí např.
u kompresorů Scroll zajistit řádné mazání
z olejové vany. Minimální doba chodu
kompresorů je uložena v regulaci tepelného
čerpadla. Během minimální doby chodu se
musí zabezpečit, aby se dalo teplo vyrobené
tepelným čerpadlem odvádět do systému topení, protože jinak může docházet k poruchám
způsobeným vysokým tlakem.
Z minimální doby chodu vyplývají potřebné
objemy vody i minimální objemový tok. Ten
je vždy uveden v dokumentaci výrobce
a tyto hodnoty by se měly přísně dodržovat.
Minimální potřebný objem vody v rozdělovacích potrubích se řídí maximálním topným
výkonem tepelného čerpadla. U tepelných
čerpadel Viessmann dělá minimální potřebný
objem 3 l/kW topného výkonu.

Upozornění

Minimální objem vody
v potrubí (např. při zapojení s přepouštěcím
ventilem) musí být
dostatečně velký, aby se
dal zajistit minimální objemový tok. Viessmann
doporučuje minimální
objem 3 l/kW topného
výkonu.

U tepelných čerpadel vzduch/voda se musí
vždy za maximální topný výkon tepelného
čerpadla pokládat letní období. Nestačí-li
objem vody v topném okruhu, aby na stanovenou dobu zaručil minimální objemový tok,
použijí se akumulační zásobníky topné vody.
U zařízení s velkými objemy vody, jako je např.
podlahové nebo plošné topení, je možný
i provoz bez akumulačního zásobníku.
V tomto případě se musí pro dodržení minimálního objemového toku zabudovat tlakový
přepouštěcí ventil nebo hydraulická výhybka.

Obr. D.2.2-1   Paralelně zapojený akumulační zásobník
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Okruh spotřebiče tepla

Paralelně zapojené akumulační zásobníky přebírají také funkci hydraulické výhybky.

V obou případech se však musí dbát na
potřebný objem vody a zohlednit dostatečná
vzdálenost od tepelného čerpadla (objem
potrubí). Při použití hydraulické výhybky se
musí zajistit, aby byl objemový tok tepelného
čerpadla na sekundární straně větší než
součet objemových toků na straně topného
okruhu.

D.2.2.2 Akumulační zásobník
Akumulační zásobníky v zařízeních s tepelnými
čerpadly mohou převzít nejméně dvě hlavní
funkce:
n	Slouží k hydraulickému zabezpečení a optimalizaci doby chodu zařízení s tepelným
čerpadlem.
n Překlenují doby blokování ze strany 		
dodavatelů elektřiny.
n Umožňují kombinace tepelného čerpadla
s dalšími zdroji (OZE…).
Akumulační zásobníky lze zapojit sériově nebo
paralelně.

Paralelní akumulační zásobníky
Paralelně zapojené akumulační zásobníky
odpojují tepelné čerpadlo od topného okruhu
a plní tak i funkci hydraulické výhybky. Hydraulické odpojení je vždy důležité při použití
několika topných okruhů.
Toto zapojení je nejjistější metodou, jak
zabránit hydraulickým závadám. Paralelním
provozem se dá zajistit potřebný minimální
objemový tok pro tepelné čerpadlo, nezávisle
na objemovém toku v topném okruhu. Pro
dimenzování spojovacích potrubí i oběhových
čerpadel se stanoví maximální možný topný
výkon tepelného čerpadla a teplotní rozpětí
5–7 K (výpočet viz. D.3, projekční pomůcky).
Objemový tok v okruhu tepelného čerpadla
(sekundár) musí být větší, než je součet objemových toků na straně topného okruhu.
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Akumulační teplota se reguluje zadáním
požadované hodnoty přes požadované
nejvyšší teploty topného okruhu.
Výhody:
n	robustní hydraulický systém,
n	hydraulické odpojení topného okruhu
od sekundárního okruhu TČ topení,
n	několik topných okruhů může pracovat
paralelně.

Nevýhody:
n	pro okruh topení je potřebné dodatečné
oběhové čerpadlo (dodatečná hnací energie),
n protože topný okruh s nejvyšší úrovní
teploty určuje cílovou teplotu v akumulačním zásobníku, pracuje tepelné 		
čerpadlo v průměru s o něco vyššími
výstupními teplotami. To může způsobovat
o něco vyšší ztráty sáláním než u sériově
zapojených akumulačních zásobníků na
vstupu (viz D 2.2.2.).

Obr. D.2.2-2   Akumulační zásobník zapojený sériově (výstup)

Sériově zapojený akumulační zásobník
Z energetického hlediska výhodnější, ale hydraulicky náročnější jsou akumulační zásobníky
zapojené v sérii. Slouží pro zvětšení objemu
topného systému. Podle umístění v systému
se rozlišuje mezi akumulačními zásobníky na
výstupu a na vstupu (zpátečce).
Protože se tyto akumulační zásobníky zapojují
hydraulicky sériově, je důležitý přepouštěcí
ventil, který zajišťuje minimální objemový
průtok. Tento ventil se nastaví tak, aby při
uzavírání všech topných okruhů zebezpečil
potřebný minimální objemový tok. Tyto systémy se doporučují u zařízení pouze s jediným
topným okruhem. Zabudování akumulačního
zásobníku na výstupu má tu výhodu, že lze do
zásobníku integrovat topnou vložku jako druhý
zdroj tepla.
Instalací na vstupu dochází k menším ztrátám
sáláním u zásobníku, zásobník se však nedá
dodatečně ohřát. Akumulační zásobníky na
vstupu se používají pouze ke zvětšení objemu
zařízení a k prodloužení doby chodu kompresoru.
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Obr. D.2.2-3   Akumulační zásobník zapojený sériově (zpátečka)
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Vyžadují však přepouštěcí ventil k zajištění miminálního objemového toku.
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D.2 Sekundární okruh

Dimenzování akumulačních zásobníků
Akumulační zásobníky se dimenzují vždy podle požadované funkce buď pro překlenutí dob
blokování, nebo k zajištění minimálního objemového toku v rozdělovacím potrubí.
Pokud se akumulační zásobník dimenzuje pro
překlenutí dob blokování, vychází tak velký
objem, aby byly zabezpečeny ostatní funkce.
Akumulační zásobníky k zajištění
minimálního objemu
Minimální objem pro bezpečný provoz tepelného čerpadla dělá 3 l/kW. Tento objem musí
být k dispozici v topných okruzích se statickými topnými plochami i bez odebírání tepla,
tedy v případě, že jsou uzavřeny termostatické
ventily. U plošného vytápění je rozhodující
objem potrubí mezi topným zařízením
a rozdělovačem nebo systémovým dělením
k plošnému vytápění (případ podlahového
vytápění s potrubím bez kyslíkové bariéry).

Pokud je k dispozici minimální objem, nepotřebují plošná topení další zásobník k optimalizaci
doby chodu tepelného čerpadla, protože kapacita v topných plochách je dostatečně velká.
U statických topných ploch (např. topných těles)
mohou vést delší přestávky provozu tepelného
čerpadla k citelnému ochlazení topných ploch
(malé rozměry, malý objem vody). Tady se
doporučuje objem akumulačního zásobníku
minimálně 20 l / kW topného výkonu.

VHP = QWP · VHP min.
V HP

objem akumulačního zásobníku topné
vody v litrech
QWP
jmenovitý tepelný výkon tepelného
čerpadla absolutní v kW
V HP min. min. doporučený objem na kW topného
výkonu u statických topných ploch
v litrech

Příklad

Akumulační zásobníky k optimalizaci
doby chodu
Pro optimalizaci chodu a doby odstávky
(odpočinku) tepelného čerpadla se použije
akumulační nádoba s potřebným objemem.
Parametry pro tento způsob provozu (zpoždění
rozběhu) se zadají v regulaci tepelného
čerpadla.

Výpočet potřebného objemu akumulačního zásobníku na topnou vodu pro tepelné čerpadlo s výkonem
15 kW a statickými topnými plochami:
QWP = 15 kW
V HP min. = 20 l
V HP = 15 kW · 20 l/kW
Akumulační zásobník na topnou vodu má objem 300 l.

K zajištění minimálního objemového
toku musí být dodržený minimální
objem v připojovacímu potrubí.

Obr. D.2.2-4   Minimální objem v topném okruhu
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Akumulační zásobníky k překlenutí dob
blokování
U tarifů pro tepelné čerpadlo se předpokládá,
že dodavatel energie může zařízení v určitou
dobu vypnout (viz kapitola B). Zpravidla se zde
nepřekročí dvě hodiny. Smluvně upravené
doby blokování není nutné zohlednit pouze
při dimenzování výkonu tepelného čerpadla,
ale vyžadují v této době i možnost akumulace. U podlahového topení, které je uloženo
v mazanině, je akumulované množství za normálních okolností dost velké, aby bylo možné
tyto doby překlenout.
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Běžná otopná tělesa (statické topné plochy)
nebo plošné topení se suchou instalací vyžadují akumulační zásobník. Je důležité, aby
se dimenzoval na celé maximální potřebné
množství energie během doby blokování.
V obytných budovách s maximální dobou
blokování 2 hodiny se osvědčila hodnota 60 l
objemu akumulačního zásobníku na kW
topného výkonu.

Příklad

Výpočet potřebného objemu akumulačního zásobníku topné vody pro tepelné čerpadlo o výkonu 15 kW
a maximální dobou blokování 2 hodiny.
QWP = 15 kW
V HP Sperr = 60 l
V HP = 15 kW · 60 l/kW
Akumulační zásobník topné vody má objem 900 l.

VHP = QWP · VHP Sperr
V HP				objem akumulačního zásobníku
					topné vody v potrubí
QWP				jmenovitý tepelný výkon TČ
					absolutní v kW
V HP Sperr		minimální doporučený objem
					v litrech na kW topného výkonu
					pro max. 2 hodiny blokování

Při projektování zařízení platí zásada, že systémové teploty se stanoví co nejmenší. Snížení
výstupní teploty o 1 K může zlepšit COP až
o 2,5 %. Proto se musí projektování topných
ploch věnovat zvláštní pozornost – při uvedení
do provozu a nastavení se musí topné charakteristiky, a tím i výstupní teploty optimálně
sladit se systémem.
Aby se dosáhlo nízkých teplot, lze kromě
plošného topení použít i radiátory podporované použitím ventilátoru (příp. konvektory).
Teplotní rozpětí by mělo být u plošného topení
7 K, u topných ploch 10 K a u radiátorů podporovaných použitím ventilátoru mezi 5 a 10 K.
V novostavbě lze těchto hodnot zpravidla bez
problémů dosáhnout, protože topné plochy,
které se mají zabudovat, jsou od počátku známy. Ale i při rekonstrukci spojené s modernizací by se mělo usilovat o udržení systémových teplot na co nejnižších hodnotách
(viz také kapitola D.1).
Tepelná čerpadla sice mohou dosahovat
výstupních teplot nad 70 °C, tyto teploty by
se však měly používat pouze pro ohřev TV. Při
monovalentním způsobu provozu by se mělo
vyvarovat systémovým teplotám nad 55 °C.
Ve stávající budově s vyššími systémovými
teplotami existují pro projektování zařízení
s tepelným čerpadlem různé přístupy.

Obr. D.2.2-5   Výstupní teplota topného okruhu a efektivita
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Při stejné teplotě zdroje výrazně
klesá výkonové číslo při vyšších
výstupních teplotách v topném
okruhu.

Pokud je modernizace topného zařízení spojena i s větší sanací obálky budovy, je možné, že
stávající topné plochy budou schopné pokrýt
takto sníženou potřebu s nižšími výstupními
teplotami. Pokud není možné potřebu snížit
nebo se sníží nedostatečně, musí se topné
plochy pro monovalentní provoz tepelného
čerpadla vyměnit nebo doplnit.

D.2 Sekundární okruh

Plošná topení

Ventilační konvektor

Plošná topení jsou vzhledem k potřebným
nízkým teplotám vhodná pro vytápění tepelnými čerpadly. Používají se v podstatě jako
podlahové a stěnové topení. Navíc lze ohřívat
celé části stavby – jako tak zvaná aktivační
část stavby. Poměrně malé povrchové teploty vytvářejí prostřednictvím sálavého tepla
příjemné ovzduší v místnosti. Speciálně pro
případy rekonstrukce, které jsou spojené
s modernizací topného zařízení, byly vyvinuty
systémy podlahového topení s velmi malými
montážními výškami, které lze umístit na stávající podlahy.

Běžné radiátory předávají své teplo do
místnosti sáláním a přirozenou konvekcí.
U ventilačních konvektorů se přenos tepla
konvekcí výrazně zvýší pomocí nuceného
oběhu, kterým lze zase výrazně snížit výstupní
teploty. Nuceného oběhu se dosahuje integrovanými elektrickými ventilátory. Vždy podle
provedení lze ventilační konvektory použít jak
k vytápění, tak k chlazení. Pro chladicí provoz
je zapotřebí odvod kondenzátu.

Obr. D.2.2-7a   Nízkoteplotní radiátor

D.2.2-6   Plošná topení

Podlahové topení umožňuje pro tepelné čerpadlo
výhodně nízké teploty v topném okruhu

I ventilační konvektory umožňují na základě
zvýšeného předávání tepla nízké výstupní teploty.

(viz Viessmann Vitoset).

Obr. D.2.2-7b   Nízkoteplotní radiátor

Vysoce výkonný designový ventilační konvektor.
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D.2.3 Chlazení

Obr. D.2.3-1   Klimatizování místnosti
100

Při klimatizování místnosti se musí dbát na to,
že požadovaná hodnota teploty vzduchu
v místnosti se nastavuje v závislosti na venkovní teplotě. Teplota vzduchu v místnosti by
neměla být níže než 5 K pod venkovní teplotou. Vetší teplotní rozdíly mohou vést
k problémům s aklimatizací. Klima v místnosti ovlivňují tyto faktory: teplota vzduchu
v místnosti, vlhkost vzduchu, pohyb vzduchu,
povrchová teplota stěn, stupeň aktivity a druh
oblečení osob, které se nacházejí v místnosti
stejně jako čistota ovzduší.

80
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Prostorové klimatizační jednotky mohou
splňovat velmi rozdílné požadavky na klima
v místnosti. Nejdůležitější úkol splňuje takový
přístroj, kterým se vytváří tak zvaná pohoda
prostředí se zřetelem na pokojovou teplotu
a vlhkost vzduchu. Pohoda prostředí popisuje
klima v místnosti, ve kterém se člověk cítí
na jedné straně příjemně, a na druhé straně
je nejaktivnější.
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Základem pro výpočet chladicího zatížení je
EN ISO 13790, zjednodušenou metodou je
VDI 2067. Pro přibližný výpočet existují jednoduché početní programy pro jednotlivé místnosti (viz kapitola D.3.2). V tomto případě se
chladicí zátěž vypočítá pomocí geometrických

Nepříjemné

Empirické hodnoty pro přibližný výpočet chladicího zatížení pro Střední Evropu

Typ místnosti                          

Chladicí zatížení vztaženo na objem místnosti

Obytné prostory
Kancelářské prostory

30–40 W/m3
50 W/m3

Prodejní prostory

50–60 W/m3

Skleněné přístavky

až 200 W/m3

údajů místnosti, nasměrování okenních ploch,
jednoduchých stavebně-fyzikálních údajů
a údajů o vnitřních zatíženích. Pro první
odhad chladicí zátěže jednotlivých místností
lze použít jako základní (obecně praxí ověřené)
hodnoty.

Rosný bod

n	vnější faktory jako sluneční záření
a transmise (přestup tepla obálkou),
n	vnitřní faktory jako osoby, osvětlení,
elektrické přístroje,
n	případně toky látek (např. podíly
venkovního vzduchu).

Ještě příjemné

C

Obr. D.2.3-2   Chladicí zatížení

Chladicí zátěž
Chladicí zátěží se myslí tepelný proud, který
se musí odvést, aby se udržel požadovaný
stav vzduchu v místnosti. Na chladicí zátěž
mají vliv následující faktory:
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Příjemné
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Teplota vzduchu v místnosti (°C)

D.2.3.1 Základy
Aby se vzduch v místnosti přenesl do pohody
prostředí, dochází k ochlazení a odvlhčení
vzduchu v místnosti. Pro plánování a projektování chladicích systémů se musí vypočítat
chladicí zátěž a zohlednit rosný bod (viz níže).

26

A

Jako teplota rosného bodu se označuje bod,
při jehož podkročení dochází ke kondenzací
vodní páry. V rosném bodě dělá relativní
vlhkost vzduchu 100 %. Je-li povrchová
teplota objektů nižší než teplota rosného
bodu okolního vzduchu, kondenzuje vodní
pára (pocení).
Ve vzduchotechnice má teplota rosného bodu
zvláštní význam: podkročí-li se teplota rosného bodu na chladicích plochách, objeví se na
těchto plochách kondenzát. Vzduch v místnosti se tak odvlhčuje.

D.2 Sekundární okruh

D.2.3.2 Typy zařízení
U typů zařízení se rozlišuje, zda chlazení
probíhá s využitím hnací energie pro kompresor (aktivní chlazení), nebo se využívá
pouze primární zdroj země nebo voda
s použitím jen práce primárního a příp.
oběhového čerpadla (Natural Cooling
– přirozené chlazení).

Pasivní chlazení
Natural Cooling se realizuje přes tyto systémy:
Pasivní chlazení se nazývá též Natural Cooling.
Při něm se místnosti odebírá teplo a odevzdává se do primárního okruhu. Kompresor tepelného čerpadla přitom není v provozu. Systémové dělení probíhá přes přídavný výměník
tepla. U Natural Cooling se zařízeními země/
voda je chlazení velmi efektivní, protože musí
být v provozu pouze dvě oběhová čerpadla.
Tepelné čerpadlo se u Natural Cooling zapíná
pouze k ohřevu TV. Ohřátá teplonosná kapalina zvyšuje primární teplotu, což vede ke
zlepšení pracovního čísla během přípravy TV.
U tepelných čerpadel Viessmann se používají
již hotové moduly předvyrobené pro Natural
Cooling (tzv. NC-Box).

n	podlahová topení,
n	ventilátorové konvektory (Fan Coil),
n	chladicí stropy,
n aktivace středního betonového jádra.

Odvlhčení vzduchu v místnosti ve spojení
s Natural Cooling je možné pouze s ventilátorovými konvektory – to vyžaduje odvod kondenzátu. Při chlazení přes jiné topné plochy
(např. stěnou, stropem, ale i podlahou)
se zařízení reguluje tak, aby se zabránilo
kondenzaci, tedy podkročení rosného bodu
na topných plochách (nutné teplotní čidlo).

Obr. D.2.3-3   Chladicí provoz
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Upozornění

Aktivní chlazení
U aktivního chlazení (Aktive Cooling) v procesu
tepelného čerpadla je v provozu kompresor.
Přitom se přes přepínací ventil vyměňují
funkce výparníku a kondenzátoru. Tepelné
čerpadlo ochlazuje budovu chladicím výkonem, který je k dispozici. Chladicí výkon, který
je přitom stále k dispozici, je závislý na výkonu
tepelného čerpadla. Chladicí výkon u aktivního
chlazení je výrazně vyšší než u pasivního
(Natural Cooling).
Mezi topným a chladicím provozem lze přepínat
buď mimo tepelné čerpadlo nebo přes 4cestný
přepínací ventil v chladicím okruhu.
Tepelná čerpadla země/voda a voda/voda
U tepelných čerpadel země/voda se mezi topným a chladicím provozem zpravidla přepíná
pomocí hydraulické periférie. V zásadě každé
tepelné čerpadlo země/voda a voda/voda
dokáže s určitým vystrojením chladit. U aktivního chlazení pracuje chladicí primární okruh
tepelného čerpadla – ne však k vytápění.
Interní (AC-box jako příslušenství), případně
externí příslušenství (elektroventily atd.) řízení
otočí funkčnost výstupů a vstupů a odvádí
nyní aktivně teplo z budovy podle priority
do TV, příp. bazénu a dále do zemní sondy

Při chladicím provozu
se odvádí teplo do
zemních kolektorů nebo
sond. Stále se diskutuje
o tom, jestli se může
toto teplo „uschovat“
pro topný provoz v zemi, aby se tak zlepšilo
COP zařízení nebo bylo
dokonce možné snížit
náklady na technickou
přípravu pozemku pro
zařízení (kratší sondy).
To není u malých
zařízení možné – pouze
u hodně velkých polí
sond může být vhodná
regenerace přes chladicí
provoz. K tomu je však
vždy důležitý geologický
posudek. Případně
může pomoci TRT test.

(primárního okruhu). V topném okruhu samotném nyní teče ochlazená topná voda. Další
možností je použití samostatného chladicího
okruhu např. Fan coily. Výhodou chlazení
pomocí tepelného čerpadla oproti běžné
klimatizaci je to, že teplo, které se takto
odvede z místností, se může přímo využít
například pro ohřev TV nebo k vyhřívání
bazénu, velmi často se také odvedením do
primárního okruhu následně zvyšuje COP
díky částečné revitalizaci primárního okruhu.
Tepelná čerpadla vzduch/voda
U zařízení vzduch/voda se mezi topným a chladicím provozem přepíná pomocí 4cestného
přepínacího ventilu přímo v chladicím okruhu.
Kompresor pracuje beze změny, ventil otáčí
směr toku chladiva (reverze).
V topném provozu přebírá tepelný výměník
vzduch-chladivo úlohu výparníku a výměník
tepla chladivo-voda úlohu kondenzátoru.
V chladicím provozu obrací 4cestný ventil
funkci těchto dvou výměníků tepla – výměník
tepla vzduch-chladivo se stává kondenzátorem
a výměník tepla chladivo-voda výparníkem.
Tím se vychlazuje proudící voda v topném
okruhu.

Obr. D.2.3-4   Aktivní chlazení
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D.2 Sekundární okruh

D.2.3.3 Odevzdání chladu

Chlazení pomocí ventilátorových konvektorů

Chlad se do místnosti předává různými systémy.
Při projektování a výběru systémů se musí zohlednit stavební předpoklady (podlahové topení)
i požadavky kladené na stav vzduchu v místnosti
(odvlhčení, teplota vzduchu v místnosti).

Aby se dosáhlo větší pohody, může se pomocí ventilátorových konvektorů chladit a odvlhčovat vzduch v místnosti. Do ventilátorového
konvektoru proudí studená voda o teplotě
pod rosným bodem (běžně o spádu 6/12 °C)
a vede se žebrovým trubkovým výměníkem
tepla. Přes tento výměník tepla se vzduch
v místnosti vede pomocí ventilátoru. Vzduch
v místnosti se tím vychlazuje, proudící voda
se ohřívá. Na povrchu výměníku tepla vzniká
vzdušný kondenzát, který se musí odvést
do kanalizace. Důležité je, že připojovací potrubí k ventilátorovému konvektoru musí být
izolováno jako proti difúzi par, aby na něm nevznikal kondenzát.

Plošné chlazení

Upozornění

Pozor na vnímání pocitu
chladu z podlahy, ne
každému je tento systém příjemný. Oproti
stropním, stěnovým,
ale i ventilátorem
poháněným chladicím
systémům (Fan coil)
bude vždy u země chladno a okolo hlavy bude
tepleji.
Výhodu ale chlazení
podlahou lze najít např.
v místech s přímým
osluněním podlahové
plochy, od které se pak
ohřívá vzduch v místnosti.

U plošného chlazení se chladí plochami, které
obklopují místnost (stropy, podlaha nebo
stěny). Systémy, které se zde používají, jsou
chladicí stropy, aktivace betonového jádra
nebo chlazení pomocí podlahového topení.
U všech systémů plošného vytápění se nesmí
podkročit teplota rosného bodu na povrchu,
aby nedocházelo ke tvorbě kondenzátu. Systémy plošného chlazení neumožňují odvlhčit
vzduch v místnosti a pokud se to požaduje,
používají se pomocné systémy.
Pokud se vzduch v místnosti neodvlhčí,
zvyšuje se poměrná vlhkost vzduchu při
klesající pokojové teplotě – což může vést
k narušení pohody. Systémy plošného chlazení se také označují za „tiché chlazení“,
protože se často realizují bez podpory ventilátoru. Existují však i systémy s podporou ventilátoru, které umožňují vyšší chladicí výkon.
V menších budovách se používá podlahové
topení častěji také jako chladicí systém.
Přitom se čerpá studená voda trubkami podlahového topení tak, aby se podlaha ochladila
a místnost tak temperovala. U tohoto systému
lze přenést až 25 W/m2 – to odpovídá vždy
podle konkrétního případu chlazení cca čtvrtině
až polovině celého chladicího zatížení.

Ventilátorové konvektory mohou být provedeny se 2 nebo 4 trubkami. Ve 2trubkovém systému proudí v případě chlazení studená voda,
v případě topení teplá voda stejným výměníkem tepla. U 4trubkového systému má ventilátorový konvektor dva oddělené výměníky
tepla – jeden pro studenou vodu v případě
chlazení a jeden pro teplou vodu v případě
topení.
Při dimenzování ventilátorových konvektorů
je velmi důležitá požadovaná pokojová teplota
a vstupní teplota studené vody. Čím větší je
rozdíl mezi těmito dvěma teplotami, tím více
chladicího výkonu odevzdává ventilátorový
konvektor. Opačně platí: u velkého rozdílu
mezi vstupní teplotou studené vody a pokojovou teplotou se může většinou použít konvektor s menším výkonem.

Obr. D.2.3.3 -1   Ventilátorový konvektor Vitoclima 200-C
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Chlazení pomocí větrání (VZT)
Možné je i chlazení pomocí větracího zařízení.
Dosažitelný chladicí výkon pro místnost však
omezuje teplota vzduchu vháněného do místnosti. Teplota vzduchu vháněného do místnosti by neměla podkročit 14 °C, aby se zabránilo
nepříjemným projevům průvanu.
Ten může odvést cca 5 W chladicího výkonu
na 1 m3 /h dopraveného objemového toku
vzduchu. Pokud se požaduje odvlhčení
okolního vzduchu, je povrchová teplota
chladicího registru pod rosným bodem
– tím kondenzuje voda z pronikajícího vzduchu. Toto použití navíc vyžaduje odlučovač
kapek a případně registr dohřevu v centrálním
ventilátoru. Kromě toho jsou zvýšené hygienické požadavky na údržbu přístrojů.
U větracích zařízení pro kontrolované větrání
obytných prostor se proto upouští od funkce
odvlhčení.

D.3 Zjištění výkonu a projekční pomůcky

Zjištění výkonu a projekční pomůcky
Potřebný výkon zařízení s tepelným čerpadlem se zjišťuje stejným způsobem jako
u každého jiného topného zařízení. V monovalentním nebo monoenergetickém provozu
se musí tepelné čerpadlo jako samostatné topné zařízení dimenzovat podle ČSN EN
12831.

Zvláštností při dimenzování zařízení s tepelnými čerpadly je zohlednění dob blokování, které
se objevují v souvislosti se zvláštními tarify za
elektrickou energii.
Jako pomůcky při plánování jsou k dispozici
nástroje pro dimenzování systému tepelného
čerpadla a prohlížeč schémat Viessmann
(VITODESK Schemen eBrowser).

Tímto způsobem lze bezpečně krok za krokem plánovat efektivní zařízení s tepelnými
čerpadly.
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D.3.1 Stanovení výkonu tepelného
čerpadla
Jak se vypočítá potřeba TV a jaké jsou
požadavky v souvislosti s předáváním tepla
do místností, které se mají vyhřívat, bylo již
popsáno v kapitole D.2.
Aby bylo možné zjistit nyní požadovaný výkon tepelného čerpadla, musí se dodatečně
k topné zátěži a potřebě TV zohlednit případné doby blokování ze strany dodavatele
elektrické energie.
V případě, že dodavatel energie v ČR poskytne
zvláštní tarif pro tepelná čerpadla, má
právo přerušit dodávku elektrické energie
v nízkém tarifu a to na dobu 1 x 2 h (čas
celkem) – doby těchto odstávek se musí
započítat do denní bilance budovy.

Velikost tepelného čerpadla u monovalentních
zařízení se zjišťuje ve dvou krocích:
1. krok: určí se denní potřeba tepla ve stavu
při dimenzování,
2. krok: denní potřeba tepla se vydělí počtem
skutečně možných topných hodin.
Příklad

Topná zátěž budovy činí 12 kW.
Doba blokování zahrnuje 1 x 2 hodiny.
Skutečně možné topné hodiny:
24 h – 2 h blokování = 22 h
Denní potřeba tepla na vytápění budovy:
12 kW · 24 h = 288 kWh
Topný výkon tepelného čerpadla:

Například v Německu je možná doba blokování až 3 x 2 h v jednom dni.

288 kWh / 22 h = 13 kW

Příprava TV se při dimenzování tepelného
čerpadla zohlední jako přirážka jen tehdy, když
je požadovaný výkon na ohřev TV během dob
nahřívání (srov. Kapitola D.2.1) vyšší než 20 %
topné zátěže.

Příklad

Topná zátěž budovy činí 12 kW. Výkon pro přípravu
TV činí 2 kW.
20 % topné zátěže je 12 kW · 0,2 = 2,4 kW
2 kW < 2,4 kW
Není potřeba žádná přirážka pro přípravu TV.

Upozornění

Při klimatických podmínkách, které panují jak
v Německu, tak v ČR, se
v praxi osvědčilo, aby se
při dobách blokování až
2 hodiny denně nedělaly
žádné přirážky na výkon
tepelného čerpadla.
Dimenzuje se tedy
pouze na základě topné
zátěže budovy. Tak je
sice teoreticky možné,
že nebude možné držet
na výpočtové teplotě
průběžně všechny
místnosti v budově,
při běžném topném
provozu v obytných
budovách je to však velmi nepravděpodobné.
V případě nutnosti je
možné tepelné čerpadlo
provozovat i ve vysokém
tarifu.

D.3 Zjištění výkonu a projekční pomůcky

D.3.2 Pomůcky pro dimenzování zařízení
s tepelnými čerpadly

D.3.2-1   Program pro dimenzování tepelných čerpadel Viessmann

Program pro dimenzování tepelných
čerpadel
Pomocí programu pro dimenzování tepelných
čerpadel lze provést počítačovou simulaci
a dimenzování systémů tepelných čerpadel.
Potřebný výkon se u stávajících budov zjišťuje
na základě hodnot spotřeby a u novostaveb na
základě výpočtů topné zátěže. Program potom
stanoví vhodné tepelné čerpadlo a příslušný
zásobník TV.

D.3.2-2   Příklad programu pro dimenzování tepelného čerpadla

Výsledek lze srovnat s jinými topnými systémy
pomocí sledování energetických nákladů. Navíc je možné provést výpočet hospodárnosti.
Kromě výpočtu ročního pracovního čísla podle
VDI 4650, se vypočítá také podíl obnovitelných energií na celkové přípravě tepla. Tato
hodnota se dá převzít do výpočtů EnEV nebo
se dá použít jako důkaz ke splnění zákonných
ustanovení.
Některé výsledky dimenzování tepelného
čerpadla se v programu zobrazují i graficky
a dají se tak cíleně použít při poradenství.
Program je k dispozici u firmy Viessmann,
licence jsou k dostání na dotaz.
Program je pouze v německém jazyce
a navržený pro podmínky platné v SRN.
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Dimenzování systému tepelného čerpadla

Obr. D.3.2-3   Dimenzování systému tepelného čerpadla

Pomůcka k dimenzování systému tepelného
čerpadla je jednoduchý nástroj ke stanovení
dimenze trubky, k výběru zásobníku a hodnocení intenzity hladiny hluku.
Potrubí se dimenzuje na základě zadaných
teplotních rozdílů 5 K až maximálně 10 K
v sekundárním okruhu (viz Kapitola D.2).
Očekávaná tlaková ztráta se dá rovněž
vypočítat.
Nástroj dimenzování systému tepelného
čerpadla tedy slouží jako rychlá pomůcka pro
výpočet stanovení dimenze potrubí systému.
Pomocí něho se dá zjistit také hladina akustického tlaku (viz. Kapitola C.3.3 ) v závislosti
na vzdálenosti k místu instalace.
Poměrně rychle se tak dají zjistit očekávané
emise hluku, zejména u TČ na vzduch/voda.
Dimenzování systému tepelného čerpadla je
jako program k dispozici on-line pro PC nebo
Smart Phone (Android) jako flash program
nebo ho lze získat u obchodních zástupců
firmy Viessmann formou posuvného pravítka.

Obr. D.3.2-4   příklad: Přepočet hladiny akustického tlaku

D.3 Zjištění výkonu a projekční pomůcky

Obr. D.3.2-5   Viessmann Vitodesk Browser

Prohlížeč schémat Vitodesk Browser
Prohlížeč schémat Viessmann poskytuje pro
všechna topná zařízení a pro jejich nejčastější
kombinace kompletní hydraulická schémata,
schémata zapojení a popisy funkcí. Jednoduché vedení obsluhy umožňuje najít v několika
krocích vhodné hydraulické schéma. Schémata jsou k dispozici jako soubory dwg nebo pdf.
(s filtrem podle druhu a kombinace zdrojů –
např. plynový kotel, solární ohřev bazénu atd.)
V hydraulických schématech jsou zobrazeny
všechny hlavní komponenty systému. Pro
konkrétní projekt se musí naplánovat pouze
uzavírací, odvzdušňovací nebo bezpečnostní
zařízení. Schémata jsou zpravidla nedimenzovaná, tzn. nezohledňují potom výkonové
hranice jednotlivých výrobků. Proto se musí
při výběru zkontrolovat, zda jsou všechny
komponenty vhodné pro požadované výkony,
například zásobníky s interními výměníky tepla. Podle okolností se musí zvolit jiné schéma,
například s nabíjecím systémem zásobníku.
Program je ke stažení na www.viessmann.cz
– Login Partner, případně na vyžádání. Jazyk
menu je německý a anglický a vlastní náplň je
jen v německém jazyce.

Obr. D.3.2-6   Příklad schématu zapojení
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Dodatek
Jako doplnění technických informací, které jsou důležité pro projektování, se v dodatku
uvádí pokyny, které jsou vhodné a užitečné z hlediska praktické realizace.

Ve stručném přehledu jsou zachyceny
nejdůležitější a nutné kroky úspěšného projektování a instalace. Navíc jsou shrnuty body,
které se musí při projektování vždy zohlednit.

Tento dokument se tak stává užitečnou
příručkou pro odborníky z topenářské branže.

Aby se splnila očekávání a požadavky na tepelné čerpadlo, doporučuje se jeho pravidelná
prohlídka a optimalizace. Pokyny k prohlídce
a optimalizaci ukazují, na čem záleží. V heslovém rejstříku jsou znovu uvedeny všechny
podstatné pojmy.

124 Cesta k efektivnímu zařízení s tepelným čerpadlem
130 Pokyny k prohlídce a optimalizaci
132 Heslový rejstřík
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Cesta k efektivnímu zařízení s tepelným čerpadlem
Kompetentní zodpovězení všech ekonomických otázek, které jsou kladeny např.
v souvislosti s planovanou instalací tepelného čerpadla nebo i solárního zařízení,
je pro realizaci stejně tak důležité jako technické aspekty.

1. Zjištění stavu a poradenství zákazníkovi

Rozhodnutí se pro zařízení s tepelným
čerpadlem vyžaduje kompetentní a podrobné
poradenství – to platí zejména u rekonstrukcí
spojených s modernizací topného zařízení.
Potřebná investice do zařízení s tepelným
čerpadlem je zpravidla vyšší než při výměně
za běžná topná zařízení, podle toho vypadají
i očekávání potenciálních investorů co se
týče v otázce hospodárnosti plánovaného
zařízení. V poradenském rozhovoru se proto
musí věnovat dostatek času tomu, aby se
tato očekávání podrobně probrala a přitom
bylo možné pojmenovat hranice technologie.
Potenciál úspory u tepelných čerpadel závisí
ve velké míře na provozních podmínkách. Čím
dříve a přesněji zná zájemce důležité rámcové
podmínky své investice, tím spíš se může vyhnout zklamání z nepřiměřeného očekávání.

Aby bylo možné uskutečnit seriózní poradenství, je potřeba obsáhlé zjištění stavu
budovy, která má projít rekonstrukcí. Kromě
stavebních daností se musí probrat i podoba
stávajícího topného systému. Musí se zohlednit zejména stavající velikosti topných ploch,
výstupní teploty a dimenze potrubí. Pomocí
průměrné roční spotřeby energie si můžete
udělat hrubou představu o vhodné variantě
systému, očekávaných nákladech a možných
úsporách.

Podrobné informace ke sledování hospodárnosti najdete v kapitole B.3.
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2. Výpočet topné zátěže

Projektování zařízení začíná výpočtem topné
zátěže. Tento údaj je důležitý pro optimální
dimenzování systému tepelného čerpadla a to
jak v novostavbě tak při rekonstrukci spojené
s modernizací topného zařízení.
Základem výpočtu topné zátěže je ČSN EN
12831. Výsledek představuje maximální tepelnou zátěž budovy, kterou musí pokrýt tepelný
výkon topného zařízení.

V novostavbě, u které nejsou z předchozích
let známy referenční spotřeby, slouží potřeba
koncové energie z energetického průkazu jako
základ pro plánování. S ním lze při projektování
zemních tepelných čerpadel určit jak chladící
výkon tak množství tepla, které se má odebírat.

Topnou zátěž nelze odvodit z průkazu o energetické náročnosti budovy (v SRN podle EnEV).
V energetickém průkazu se mimo jiné vykazuje potřeba koncové energie. Tu lze srovnat
s výsledky projektování sond při dimenzování
tepelného čerpadla.

3. Stanovení systémové teploty v topném okruhu

Čím nižší je systémová teplota, tím efektivnější je topné zařízení. Každé zvýšení výstupní teploty o 1 K zhoršuje COP tepelného
čerpadla o 2,5 %. Plánuje-li se zařízení
s tepelným čerpadlem v novostavbě, používají
se zpravidla plošné topné systémy, aby se
dosáhlo co nejnižších systémových teplot
a tím i vysoké energetické efektivity.
Stávající statické topné plochy zhoršují COP
a tím i roční pracovní číslo, protože požadavky
na jejich výstupní teploty jsou vyšší než
u plošných topení.

Aby se při rekonstrukci spojené s modernizací
dosáhlo co nejvyšší efektivity, jsou nutná
následující opatření, aby se v topném systému
spolehlivě udržely výstupní teploty pod 55 °C:
n Obecně by se měly přepočítat topné plochy.
n Potřebné výstupní teploty jednotlivých
topných ploch musí být vyrovnané.
n Jednotlivé topné plochy s vysokými 		
požadavky na teplotu (malé radiátory,
trubkové registry) se musí vyměnit.
Součástí nabídky pro modernizaci by měl
být každopádně výpočet topného okruhu
a hydraulické vyvážení soustavy. Znalost
topné zátěže, roční potřeby energie a systémových teplot je neodmyslitelným základem
pro další postup.
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4. Kontrola a stanovení zdroje tepla

Před stanovením vhodného zdroje tepla se
musí zkontrolovat jeho specifické rámcové
podmínky s ohledem na daný projekt.

U zařízení se sondami je potřeba schválení
vodohospodářského úřadu (zpravidla
u vrtů do 100 m) nebo báňského úřadu.
Je nutné zkontrolovat, jestli se mohou také
zachovat případně stávající podklady. Protože
zpřístupnění zdroje tepla vyžaduje těžké
přístroje, musí se během projektování zkontrolovat, jestli je k dispozici dostatek místa
a jestli je zabezpečena přístupnost.

Vzduch
Možnost použití tepelného čerpadla vzduch/
voda je závislá na místě instalace. Musí se
dodržet požadavky k ochraně proti hluku tak,
aby se zabránilo obtěžování hlukem.
U tepelných čerpadel s vnitřní instalací se
musí místo zvolit tak, aby bylo možné připravit
dostatečné množství vzduchu pomocí co
nejkratšího kanálového systému.

Voda
Pro využití spodní vody jako zdroje tepla se
musí zkontrolovat, zda je k dispozici voda
v dostatečném množství a kvalitě. U rodinných
domů by měla být hloubka spodní vody nad
15 m, aby se udržela spotřeba energie
(čerpací práce) ze studny v rozumných mezích.

Země
Základem projektování zemních zařízení jsou
chladicí výkony a množství tepla, které se má
odebírat.

Podrobné informace k výběru zdroje tepla
najdete v kapitole C.

V tomto případě je nutná odborná výpomoc
zkušených firem zaměřených na primární okruhy
(např. firma GEROtop a další) nebo přímo
provádějících vrtné práce. Primární zdroj země
se musí přesně vypočítat, ne pouze odhadnout.
Musí se vypočítat vzdálenost od sondového
zařízení nebo zemního kolektoru k tepelnému
čerpadlu. Čím větší je vzdálenost, tím vyšší je
potřebný čerpací výkon primárního čerpadla
solanky (nemrznoucí kapaliny).

Volba tepelného čerpadla

Stanovení zdroje energie (primární)

Voda

Země

Sonda

(vystrojený vrt)

Vzduch

Plošný
kolektor

Monoblok

Split

126/127

5. Stanovení přípravy teplé vody

Pro stanovení způsobu přípravy teplé vody je
v podstatě rozhodující potřeba.
V obytné zóně určuje rozhodnutí o systému
odběrné množství, odběrní špička a hygienické
předpisy. Nejčastějším závadám se zamezí,
pokud se plochy výměníku tepla správně sladí
s teplotním rozpětím a výkonem tepelného
čerpadla.

potřebě by se neměla teplá voda akumulovat,
protože akumulační ztráty a ztráty způsobené
cirkulací vedou ke zbytečnému dobíjení zásobníku. Zohledňuje se srovnatelně horší COP
tepelných čerpadel při přípravě TV, v takových případech může být necentrální systém
efektivnějším řešením malé (např. elektrické
ohřívače TV nebo Vitocal 160-A – samostatné
TČ pro ohřev TV).

V případě užitkových budov, např. kancelářských
budov se musí pečlivě zkontrolovat, jestli se
zřízení centrální přípravy TV vyplatí. Při malé

Podrobné informace k přípravě TV najdete
v kapitole D.2.

6. Plánování zařízení
Důležité body při návrhu systému

Objem přívodného a vratného
potrubí v sestavách bez
akumulačního zásobníku

Teplosměnná plocha zásobníku
(ohřívače TV)

min. 3 l/kW

min. 0,25 m 2 / kW

Pokud je stanoven výkon a druh primárního
zdroje, rozhodují o monovalentním nebo bivalentním způsobu provozu systémové teploty.
Protože bivalentní provoz znamená buď
dodatečné investice nebo (v případě elektrického přídavného topení) negativně ovlivňuje
účinnost, je možné učinit správné rozhodnutí
pouze na základě simulace zařízení. Bivalentní
bod by měl ležet ideálně mezi –3 °C a –7 °C.
U monoenergetických zařízení by měl být
podíl přímého elektrického přídavného topení
co nejmenší, tzn. bivalentní bod by měl být co
nejnižší.

Objem akumulačního zásobníku
20 l/kW (optimalizace doby provozu)
60 l/kW (překlenutí doby dodávky)

Všechna ostatní plánování otopné soustavy
podléhají stejným pravidlům jako běžná topná
zařízení. To platí i pro vypracování obsáhlé projektové dokumentace.
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7. Instalace a uvedení do provozu

Pokud nejsou potřeba práce v chladicím okruhu
(varianta Split), jsou požadavky na odborné
provedení instalace tepelného čerpadla stejné
jako při instalaci jiných topných zařízení. Instalace chladicích potrubí u tepelných čerpadel
v provedení Split vyžaduje odborný personál
vyškolený podle platných norem a předpisů
s oprávněním k pracím v chladicích okruzích
("chlaďařské zkoušky").
Efektivita zařízení se dokazuje v každodenním
provozu. Proto je při uvedení do provozu
s kontrolou funkce všech projektovaných
vlastností nezbytně nutné:

n	Hydraulické vyrovnání primárního a sekundárního okruhu s kontrolou plánovaných
objemových toků.
n	Přezkoušení stanovené teploty TV.
n	Nastavení topných charakteristik podle naprojektované systémové teploty.
n	Nastavení parametrů regulace stávající
hydrauliky.
n	Kontrola provozních prostředků jako např.
koncentrace nemrznoucí kapaliny u tepelného čerpadla země/voda.

8. Instruktáž

Provoz moderních tepelných čerpadel je
bezpečný a obsluha není o nic náročnější,
než je tomu u běžných topných zařízení. Co
nejefektivnější provoz však vyžaduje obsluhu,
u které je nutná s ohledem na systémové
teploty jistá dávka zkušeností a pečlivý
přístup. Uživateli se musí vysvětit, že změny
jednotlivých provozních parametrů mohou mít
vliv na efektivitu. Je vhodné nastavit parametry, jako jsou požadované teploty nebo doby
blokování na regulaci, společně s uživatelem.
Souvislost s dalšími komponenty v topném
systému se musí podrobně vysvětlit. K tomu
patří i to, že k zachování efektivního provozu se
celý systém u bivalentních zařízení reguluje:

n	Přes regulaci tepelného čerpadla.
n Jako podružná regulace slouží regulátor
místnosti i termostaty.
n Spínací časy ohřevu TV se musí nastavit
v závislosti na spotřebě.
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Pokyny k prohlídce a optimalizaci
K jeho zajištění efektivity tepelného čerpadla patří kromě pravidelné údržby i kontrola
jeho chování. Dále najdete pokyny k optimalizaci zařízení.

Požadavky na prohlídku a údržbu jsou u tepelných čerpadel v podstatě srovnatelné s běžnými topnými zařízeními, pokud množství
chadiva v celém zařízení nepřekročí 3 kg
(u plně hermetických okruhů do 6 kg). Po
každé topné sezóně by měl zařízení prohlédnout odborník, a pokud možno jej optimalizovat. U novostaveb je tato optimalizace nutná,
protože vlhkost stavby (v první topné sezóně)
vyžaduje zvýšenou potřebu energie.
U tepelných čerpadel se zdrojem tepla země
se musí během fáze vysoušení stavby pravidelně kontrolovat odběr tepelné energie.
Pokud je odebrané množství tepla příliš velké,
klesne zdrojová teplota na kritické hodnoty
a může dojít k podchlazení (vymrznutí) sondy/
plošného kolektoru.
Jsou-li energetické náklady na vysušení stavby příliš vysoké, musí se pro tuto dodatečnou
potřebu zapojit druhý zdroj tepla. Jako pomocný
prostředek k inspekci a optimalizaci nabízí
regulace tepelného čerpadla Viessmann
provozní deník, ve kterém jsou zaznamenány
energetické bilance a třídy zatížení.

Zobrazení doby chodu kompresoru

Přiřazení provozních hodin ke třídám zatížení
vede k závěru, které teplotní úrovně se
v budově skutečně nastavily a zda za těchto
okolností ještě existují potenciály optimalizace. Provozní hodiny lze zjistit pro každou třídu
zatížení zvlášť. Třídy zobrazují teplotní rozdíly
mezi výparnou a kondenzační teplotou (ΔT V/K ).

Třída zatížení              provozní hodiny při  ∆T V/K
1

∆T V/K < 25 K

2

25 K < ∆T V/K < 32 K

3

32 K < ∆T V/K < 41 K

4

41 K < ∆T V/K < 50 K

5

∆T V/K > 50 K

Čím delší jsou doby chodu při nízkých teplotních rozdílech, tím efektivněji pracuje tepelné
čerpadlo.
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Zobrazení provozního deníku

Zobrazení energetické bilance
Z údaje ke spotřebovanému
množství elektrické energie
a předané topné energie
vychází týdenní stupeň využití.

Další možnost analýzy pro provoz tepelného
čerpadla poskytuje provozní deník. Zde se
připravují informace v časovém průběhu. Pro
každý kalendářní týden (CW = calender week)
lze zjistit tyto hodnoty:

Střední teploty
T.vstup

Vstup do tepelného čerpadla

T.výstup

Výstup do tepelného čerpadla
Provozní hodiny

HP1

Tepelné čerpadlo 1. stupeň

HP2

Tepelné čerpadlo 2. stupeň

AC

Aktivní chlazení „Active Cooling“

NC

Chladící funkce „Natural Cooling“

U zařízení s elektronickým expanzním ventilem (EEV) lze dodatečně pro jednotlivé
kalendářní týdny vypracovat „Energetickou
bilanci topení“. Ta ukazuje poměr spotřebovaného množství elektrické energie a předané
topné energie, zjišťuje tedy týdenní stupeň
využití. U tepelných čerpadel se zdrojem tepla
vzduch tak lze provést analýzu provozního
chování tepelných čerpadel při různých venkovních teplotách. Na základě těchto údajů lze
zkontrolovat, zda byly doby chodu kompresoru
a teplotní průběhy nastaveny podle plánovaných provozních podmínek. Údaje z kontroly
topného okruhu (Je zařízení správně sladěno?
Existují příliš malé topné plochy, které celý
systém „zvedají“?) a nastavených teplot TV
a dob dohřevu slouží jako vodítko pro optimalizaci. U systémů s několika topnými zařízeními
je přizpůsobení bivalentního bodu ze zkušenosti další možností, jak zvýšit efektivitu.

Příloha – heslový rejstřík

Heslový rejstřík

Absorpce
43
Absorpční tepelné čerpadlo
43
Active cooling
113
Adsorpce
43
Adsorpční tepelné čerpadlo
45
Amortizace
61
BDH Informační list č. 43
67
Biomasa
91
Bivalentní bod
87
Bod bivalence
87
Bod tání
111
Carnot
17
COP		
21
Číslo nákladů přístroje
58
ČSN EN 15450
94
Denní zatížení
52
Desorpce
45
Dimenzování systému tepelného čerpadla 119
DIN 4701-10
88
Doby odstávky
52
Doby odstávky
109
DVGW pracovní list W551
93
EEV
28
EEWärmeG (en. zákon v SRN)
59
Elekronický expanzní ventil EEV
28
Elektrický pohon
48
Energetické hodnocení
50
Energetický průkaz
57
Energetický zákon
59
EnEV (vyhláška v SRN)
57
Entalpie
20
Entalpie tuhnutí
40
Entalpie vypaření
19
EPBD (Energy Performance
of Buildings Directive)
59
ErP (Energy related Products)
59
Ethylenglykol
69
EVI (Enhanced Vapourized Injection)
27
Expanze
20
Expanzní ventil
28

Fixspeed kompresor
Fluór – uhlovodíky
Garance odběru výkonu
Hladina akustického tlaku LP
Hladina akustického výkonu LW
Hlubokoteplotní topné těleso
Hospodárnost
Hygiena TV
Chlazení – tiché
Informační list BDH č. 43
Instruktáž
JAZ
Komprese
Kompresor
Kompresor Scroll
Kondenzátor
Konečná spotřeba energie
Kvalita vody
Meziokruh
Mix energií
Modul čerstvé vody
Nabíjecí čerpadlo zásobníku
Nabíjecí zásobníkový systém
Nádrž v nádrži
Navrhování
Navrhování chladicí voda
Navrhování plošného kolektoru
Navrhování primárního zdroje
Navrhování spodní voda
Navrhování venkovní vzduch
Navrhování zemního kolektoru
Navrhování zemního vrtu
Návrhový program
Nemrznoucí kapalina
Objemový tok (primární okruh)
Odběrová perioda
Odběrové špičky
Odběrový profil
Odvlhčení

77
31
35
79
79
110
60
93
114
67
128
22
20
25
25
30
57
37
72
49
105
104
103
104
82
75
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82
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82
65
65
118
33
70
97
52
97
112
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Ohřev TV
Parní stroj
Plánování zvukotechniky
Plošné chlazení
Plošné vytápění
Podíl krytí
Podlahové vytápění
Prohlížeč schémat
Projektování zařízení
Provoz alternativní
Provoz bivalentní
Provoz částečně paralelní
Provoz monovalentní
Provoz na okolní vzduch
Provoz paralelní
Provozní deník
Předávání tepla
Předehřívací stupeň
Překlenutí doby odstávky
Přepouštěcí ventil
Příprava TV
Příprava TV – bivalentní
Příprava TV – monoenergetická
Příprava TV – monovalentní
Roční pracovní číslo
Sací studna
Scroll kompresor
Sekundární okruh
Schémata elektrického zapojení
Schémata zapojení
Schemen browser
Smart Metering
Solanka
Solární absorbér
Solární systém
Sorpce
SPF		
Spotřeba el. proudu
Standard Dimension Ratio (SDR číslo)
Stanovení spotřeby TV
Stupeň využití

93
16
79
114
110
88
110
120
85
88
87
88
87
101
88
131
110
93
108
107
100
100
100
100
22               
37
25
91
120
120
120
53
33
33
90
43
22
49
65
94
21

Systémové teploty
Systémy čerstvé vody
Tank-in-Tank
Tepelné čerpadlo pro přípravu TV
Tepelné čerpadlo voda / voda
Tepelné čerpadlo voda / voda – navrhování
Tepelné čerpadlo země / voda
Tepelné čerpadlo země / voda – navrhování
Teplonosná kapalina
Teplota vháněného vzduchu
Termické stlačení ( komprese)
Termostatický ventil
Thermal Response Test (TRT)
Tiché chlazení
Tlaková ztráta (prim. okruh)
Topný faktor
Třídy zatížení
VDI 4640
VDI 4650
Ventil pro uvolnění tlaku
Vrtání
Vrtné práce
Vsakovací studna
Vstřikování páry
Výkonové číslo
Výkony primárního okruhu
Výměník nasávaného plynu
Výměník tepla
Výměník tepla – deskový
Výměník tepla – koaxiální
Výměník tepla – lamelový
Výměník tepla s funkcí Booster
Výparník
Vypaření
Vysoušení stavby
Výstupní teplota
Zajištění dodávek
Zamrznutí
Zásobníkový ohřívač TV
Zdroj tepla

109
105
104
101
37
72
33
64
69
115
44
28
36
114
70
21
130
66
88
26
35
35
37
27
21
34
30
29
29
29
29
105
29
19
130
109
51
29
102
33

Příloha – heslový rejstřík

Zdroj tepla – odpadní teplo
Zdroj tepla – solárně podpořený absorbér
Zdroj tepla – spodní voda
Zdroj tepla – země (půda)
Zdroj tepla – venkovní vzduch
Zemní kolektor
Zemní sonda
Zeolith
Zkapalnění
Způsoby provozu
Způsoby provozu – alternativní
Způsoby provozu – bivalentní
Způsoby provozu – částečně paralelní
Způsoby provozu – monovalentní
Způsoby provozu – paralelní

38
39
37
33
37
33
35
45
19
86
88
87
87
87
87
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Kompletní program firmy Viessmann

Olejové nízkoteplotní
a kondenzační kotle

Plynové nízkoteplotní
a kondenzační kotle

13–20 000 kW

1,9–20 000 kW

Solární termické
systémy a fotovoltaika

Rodinné domy

Bytové domy

Průmyslové
objekty

Centrální
zásobování
teplem

Individuální řešení s efektivními systémy
Perspektivní topné systémy pro všechny zdroje energie a oblasti použití.

Kompletní program Viessmann
Kompletní program firmy Viessmann nabízí
pro všechny oblasti použití a všechny zdroje
energií individuální řešení s efektivními systémy. Jako ekologický průkopník dodává naše
společnost už po celé desetiletí jak účinné
a topné systémy s nízkými emisemi na olej
a plyn, tak také solární systémy, topné systémy pro obnovitelné zdroje a dále tepelná
čerpadla.
Kompletní program firmy Viessmann nabízí
špičkové technologie a udává trend pro celé
odvětví. S vysokou energetickou efektivitou
pomáhá šetřit náklady na vytápění a představuje správnou volbu i z ekologického
hlediska.

Individuální hospodárné řešení
Viessmann má pro každé použití ten správný
topný systém, závěsný nebo stacionární,
individuálně kombinovaný, ale také perspektivní a hospodárný. Ať už je určen pro rodinné
domy (pro jednu nebo dvě rodiny), velké obytné budovy, firmy a průmysl a nebo místní sítě
dálkového vytápění. Přitom je nepodstatné,
zda je zařízení určené pro modernizaci nebo
novostavbu.
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Zařízení na vytápění dřevem,
kogenerační jednotky
a zařízení na bioplyn
4–13 000 kW

Tepelná čerpadla
země/voda, voda/voda
a vzduch/voda
1,5–1 500 kW

Klimatizační technika

Systémové komponenty

Kompletní program firmy Viessmann:
individuální řešení s efektivními systémy pro všechny
zdroje energií a oblasti použití.

Inovátor
Skupina Viessmann udává krok v technologii
vytápění. Za ním stojí značka Viessmann
a značky dceřiných společností, které jsou
formované ve stejném duchu a stejně silnou
inovací.
Spektrum působnosti zahrnuje:










Topnou techniku pro olej a plyn.
Solární systémy.
Tepelná čerpadla.
Zařízení pro vytápění dřevem.
Kogenerační jednotky.
Zařízení na bioplyn.
Klimatizační jednotky.
Systémové komponenty.
Služby.

Ve všech těchto segmentech na trhu je
Viessmann vysoce specializovaný, zároveň má
ale oproti ostatním specializovaným prodejcům
rozhodující výhodu: Viessmann rozumí topné
technice jako systematickému celku a nabízí
otevřené poradenství po technologické stránce.
To garantuje u každé činnosti to nejlepší řešení.

Skupina Viessmann

Kompletní nabídka firmy Viessmann

Rodinné domy

Bytové domy

Průmyslové objekty

Centrální zásobování teplem

Architektonický dům,

Bytový komplex

Ameco A380 Hangar,

Evropský parlament,

Bad Füssing, Německo

Garden" Xi´an, Čína

Peking, Čína

Straßburg, Francie

Rodinný dům v Kevelaer,

Bytový dům "Bytová oáza",

Porsche Lipsko,

Evropský parlament,

Německo

Regensburg, Německo

Německo

Brussel, Belgie

Heliotrop Freiburg,

Hafen City Hamburg,

City of tomorrow, Malmö,

The Palm Jumeirah,

Německo

Německo

Švédsko

Dubaj

Rodinný dům Wiesloch,

Hotel Lagorai Cavalese,

Kongresové centrum

Klášter Svaté Otýlie,

Německo

Itálie

Brunstad, Norsko

Německo

Zemská zahradní výstava

Ateliérové byty Brandenburg,

Univerzitní knihovna Bamberg,

Sídliště Pfäffikon,

Lofcube, Německo

Německo

Německo

Švýcarsko

Olejová nízkoteplotní
a kondenzační technika
13–20 000 kW

Plynová nízkoteplotní
a kondenzační technika
1,9–20 000 kW

Solární systémy
a fotovoltaika

Zařízení na vytápění
dřevem, kogenerační
zařízení a zařízení
na bioplyn
4–13 000 kW

Tepelná čerpadla
země, voda a vzduch
1,5–2 000 kW

Kompletní program firmy Viessmann: individuální řešení s efektivními
systémy pro všechny nosiče energie a všechny oblasti použití.
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Progresivní topná technika,
která splňuje všechny požadavky

Světová spotřeba energie se od roku 1970
zdvojnásobila a do roku 2030 se ztrojnásobí.
Následek: fosilních paliv oleje a plynu ubývá
a ceny energie rostou. Kromě toho ovlivňují
vysoké hodnoty emisí CO2 naše klima. S ohledem na budoucnost dnes usilujeme o účinné
využití energie.

Viessmann se přitom se svými inovačními
řešeními úspěšně staví výzvám k využití efektivní topné techniky – od historických památek
až po velkoplošné obytné a průmyslové areály.

Téměř ve všech průmyslových státech má
výroba tepla pro obytné a nebytové prostory
největší podíl na spotřebě energie – proto
představuje i největší potenciál úspory.
Moderní energeticky efektivní topné systémy
Viessmann se používají na celém světě
nejen v mnoha domácnostech, ale i v mnoha
velkých mezinárodních objektech, a významně
tak přispívají k úspornému zacházení s energetickými zdroji.

City of tomorrow, Malmö, Švédsko.

Společnost
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Viessmann – climate of innovation

Příslib značky Viessmann přenáší v koncentrované formě nároky firmy na její výkony.
Jedná se o ústřední poselství a spolu s naší
značkou celosvětově charakteristický znak.
„Climate of innovation“ znamená příslib ve
třech aspektech: je to víra v kulturu inovací, je
to příslib vysokého využití výrobku a zároveň
závazek k ochraně klimatu.

Efektivita Plus
S projektem trvalé udržitelnosti Efektivita Plus
ukázala firma Viessmann v obci Allendorf,
že energetické a klimatické cíle pro rok 2020
mohou být splněny díky dostupné technice
již dnes. Ve výsledku se zvýšila energetická
efektivnost o 22 %, podíl obnovitelné energie
o 18 % a emise CO2 klesly o třetinu.

Kompletní program pro všechny nosiče
energií
Viessmann je jedním z vedoucích výrobců
topných systémů v mezinárodním měřítku
a se svým kompletním programem nabízí pro
všechny oblasti použití a všechny energetické
nosiče individuální řešení s efektivními systémy. Firma už po desetiletí dodává obzvlášť
efektivní topné systémy s nízkými emisemi.

Projekt se zaměřuje na:

Efektivita

 Ochranu klimatu.
 Efektivitu zdrojů.
 Zajištění zaměstnanosti.
Výsledkem má být úspora 40 % fosilní energie a snížení produkce emisí CO2 o třetinu.

Za své angažmá na poli ochrany
klimatu a efektivního využívání
zdrojů byla společnost Viessmann
v letech 2009 a 2011 vyznamenána
Německou cenou za trvalou

Trvale obchodovat
Převzetí zodpovědnosti znamená pro firmu
Viessmann víru v udržitelné podnikání.
To znamená: udržet ekologii, ekonomiku
a sociální aspekty v souladu tak, aby byly
uspokojené požadavky bez ohrožení budoucí
generace.

udržitelnost.

Viessmann byl v roce 2010 oceněn
za obzvlášť efektivní využívání
energie díky inovativní centrále

Informace o podnikání:
 Rok založení: 1917
 Počet zaměstnanců: 9400
 Obrat skupiny: 1,7 miliard eur
 Podíl exportu: 56 %
 Výrobní a dodavatelské společnosti
		 v 10 zemích s 22 výrobními závody
		 v Německu, Francii, USA, Itálii, Holandsku,
		 Kanadě, Polsku, Maďarsku, Rakousku,
		 Švýcarsku a v Číně
 Prodejní organizace v 74 zemích
		 s 32 vlastními společnostmi
 120 prodejních poboček po světě
 3 společnosti poskytující služby

Výkonové spektrum










Topná technika pro olej a plyn
Solární systémy
Tepelná čerpadla
Zařízení pro vytápění dřevem
Kogenerační jednotky
Zařízení na bioplyn
Klimatizační jednotky
Systémové komponenty
Služby

Kompletní program pokrývá celé
spektrum s výkonem od 2 kW do 120 MW.

na zpětné získávání tepla se sídlem
v Allendorfu / Ederu cenou Energy
Efficiency Awards.
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