
Schéma TČ s kondenzátorem, který je součástí PAST®

Tepelné !erpadlo trochu jinak

Tepelné !erpadlo (T") jako zdroj tepla
se prosazuje jako investi!ní nástroj
vhodn# ke sní$ení plateb za nakupova-
nou energii pro vytáp%ní a p&ípravu
teplé vody. V#voj pokro!il natolik, $e
p&i instalaci je nutné zpravidla pouze
napojit rozvody otopné soustavy, roz-
vod teplé vody a elektrickou p&ípojku.
V'e pot&ebné je skryto. P&esto není na
'kodu nahlédnout pod jejich plá'(. Im-
puls k tomu p&i'el do redakce Topená&-
ství instalace od karlovarské spole!-
nosti Techtrans PT, od Ing. Václava P&e-
cha a Jind&icha Tolara.

Efektivitu T" negativn% ovliv)uje po$a-
davek vy''í v#stupní teploty. Nep&ízni-
vá situace vzniká p&i p&íprav% teplé
vody, která by z hygienick#ch d*vod*
nem%la mít teplotu ni$'í ne$ 55 a$ 60 °C
a tuto teplotu &ada T" neumí zajistit
bez p&ímotopného elektrického doh&e-
vu. Proto ve spole!nosti Techtrans PT
za!ali instalovat &e'ení, které doh&ev
omezuje vyu$itím efektu vy''ích teplot
z p&eh&át#ch par chladiva.

Na obr. 1 je základní schéma okruhu te-
pelného !erpadla, kter# se skládá
z kompresoru, kondenzátoru par chla-
diva, expanzního ventilu a v#parníku.
Za kompresorem je chladivov#m potru-
bím vedeno chladivo ve form% p&eh&á-
t#ch par. V kondenzátoru se, podle kon-
krétních pom%r*, p&eh&áté páry ochla-
zují na nasycené, které kondenzují a ji$
kapalné chladivo se m*$e je't% !áste!-
n% podchladit.

Kondenzátor se obvykle &e'í formou
deskového v#m%níku. Teplo parám
chladiva odnímá protékající topná
voda, která se vyu$ívá jak k vytáp%ní,
tak p&íprav% teplé vody. Pr*tok topné

vody a její teplotní spád na deskovém
v#m%níku musí b#t takov#, aby ke kon-
denzaci par chladiva ve v#m%níku sku-
te!n% docházelo a v okruhu chladiva se
udr$ovaly p&ípustné tlakové a teplotní
pom%ry. Proto v#robci doporu!ují kon-
stantní pr*tok a teplotní spád na topné
vod% okolo 5 stup)* K.

Tato konstrukce neumo$)uje odd%len%
vyu$ít teplotní potenciál vypl#vající
z vy''ích teplot par chladiva.

Spole!nost Techtrans PT za!ala pou$í-
vat &e'ením, jeho$ schéma je na obr. 2.
Kondenzátor je &e'en jako trubkov# v#-
m%ník rozta$en# po celé v#'ce velkoob-
jemového akumula!ního zásobníku
PAST. Tato konfigurace umo$)uje vrst-
ven%, podle teploty, p&edávat teplo
z chladiva do otopné vody. Podmínkou
správné !innosti je dostate!ná velikost
teplosm%nné plochy zaji'(ující p&estup
tepla z chladiva do otopné vody.

Popis funkce – vytáp!ní
Nabíjení zásobníku pro vytáp%ní probí-
há v závislosti na ekvitermní k&ivce.
"ást par chladiva kondenzuje v horní
!ásti kondenzátoru a p&ispívá tak
k tomu, aby zde byla teplota vy''í ne$
ekvitermní.

Popis funkce – p"íprava teplé vody
V#m%ník pro pr*tokovou p&ípravu tep-
lé vody prochází zásobníkem po celé
jeho v#'ce. Zespodu natékající studená
pitná voda se nejprve nah&ívá na teplo-
tu blízkou ekvitermní a v horní !ásti v#-
m%níku se doh&ívá na po$adovanou
teplotu. Na tomto doh&ívání se podílí
p&edev'ím teplo získané z p&eh&át#ch

par chladiva a pokud není, tak p&ímo-
topn# elektrick# doh&ev.

P&íklad praktického provedení je na
obr. 3. Jind&ich Tolar za Techtrans PT
vysv%tluje: „Vyu$ili jsme tepelné !erpa-
dlo Mitshubishi Electric Zubadan typu
vzduch – voda s garantovanou maxi-
mální v#stupní teplotou 55 °C. Umo$ni-
la nám to konstrukce tohoto T", které
je ve splitovém provedení. Venkovní
jednotka obsahuje v'e a$ na kondenzá-
tor. Místo na tovární kondenzátor s des-
kov#m v#m%níkem jsme napojili chladi-
vové potrubí na na'i jednotku PAST.“

Ing. Václav P&ech zd*raz)uje dvojí zp*-
sob oh&evu vody: „P&ínos, kter# na'e
&e'ení má, vypl#vá z uplatn%ní p&írod-
ního principu vrstveného nabíjení zá-
sobníku. Specifikum spo!ívá v tom, $e
si pr*b%$n% vznikající vysokoteplotní
teplo akumulujeme a vyu$íváme je od-
d%len% pouze pro p&ípravu teplé vody.“

+e'ení popsané Jind&ichem Tolarem je
uplatn%no ve vícebytovém objektu
v obci Lípa v Kru'n#ch Horách ve v#'-
ce tém%& 700 m n.m. P&edstavu o pro-
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Obr. 1 Základní schéma tepelného !erpadla
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Obr. 2 Schéma T" s kondenzátorem, kter# je sou!ástí zásobníku otopné vody

Obr. 3 Schéma akumula!ní nádoby PAST s kon-
denza!ním v#m$níkem tepelného !erpadla.


