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ABSTRAKT 

 Diploﾏo┗á práIe je zaﾏěřeﾐa ﾐa tepelﾐá čerpadla jako zařízeﾐí ┗┞uží┗ajíIí zdroje 
ﾐízkopoteﾐIiálﾐího tepla pro ┗┞tápěﾐí oHjektů. Jsou zde Iharakterizo┗áﾐ┞ jedﾐotli┗é druh┞ 
těIhto zařízeﾐí podle priﾐIipu čiﾐﾐosti a ┗┞uží┗aﾐýIh ﾏédií. Hla┗ﾐí ﾐáplﾐí práIe je ﾐá┗rh 
koﾏpaktﾐího tepelﾐého čerpadla t┞pu ┗zduIh-┗oda pro společﾐost P)P HEATING a.s. 
zahrﾐujíIí ﾐá┗rh Ihladi┗o┗ého oHěhu a jedﾐotli┗ýIh koﾏpoﾐeﾐt tohoto oHěhu. V zá┗ěru 
práIe je u┗edeﾐ ﾐá┗rh skříﾐě tepelﾐého čerpadla. 
 

Klíčová slova: ﾐá┗rh tepelﾐého čerpadla, tepelﾐé čerpadlo, zdroj tepla, zdroj 

ﾐízkopoteﾐIiálﾐího tepla, ┗┞tápěﾐí, ﾐá┗rh, konstrukce 

 

ABSTRACT 

 The master's thesis is focused on heat pumps as a device using sources of a low-

potential heat for building's heating. There are individual types of these devices 

characterized by a principle of operation and used media. Main focus of this thesis is 

a design of a compact air-water heat pump for the company PZP HEATING a.s. consisting of 

a Iooliﾐg IirIulatioﾐ’s desigﾐ aﾐd iﾐdi┗idual Ioﾏpoﾐeﾐts of this circulation. Finally there is 

a proposal of the heat puﾏp’s Iase preseﾐted at the eﾐd of this ┘ork. 
 

Key words: heat pump design, heat pump, heat source, source of low-potential heat, 

heating, design, construction 
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1 ÚVOD 

 V současﾐé doHě je s┗ět zá┗islý ﾐa přísuﾐu dostatečﾐého ﾏﾐožst┗í eﾐergie do růzﾐýIh 
od┗ět┗í lidské čiﾐﾐosti. Může se jedﾐat o elektriIkou eﾐergii do teIhﾐologiIkýIh proIesů, 
ﾏeIhaﾐiIkou eﾐergii ┗┞uží┗aﾐou pro pohoﾐ autoﾏoHilů ﾐeHo tepelﾐou eﾐergii zajišťujíIí 
tepelnou pohodu v Hudo┗áIh. 
 Přes deﾐ lze pro zajištěﾐí tepelﾐé pohod┞ ┗┞užít sluﾐečﾐího zářeﾐí. V doHě ﾐoIi ┗šak 

H┞l člo┗ěk ﾐuIeﾐ užít oheň. Prá┗ě udržo┗aﾐý oheň lze prohlásit za pr┗ﾐí, ﾏaﾐuálﾐě 
regulo┗atelﾐý zdroj tepla, který člo┗ěk oHje┗il. 
 Od o┗ládﾐutí ohﾐě upl┞ﾐula dlouhá řada let a zdroje tepla se ┗┞┗íjely s dobou. 

V současﾐosti je ﾐa trhu ┗elká škála zdrojů tepla, dík┞ kterýﾏ lze tepelﾐou pohodu zajistit. 
Jsou to ﾐapříklad kotle ﾐa tuhá, kapalﾐá či pl┞ﾐﾐá pali┗a, elektriIké kotle, krHo┗á kaﾏﾐa, 

tepelﾐá čerpadla aj. 

 U zdrojů tepla ﾐás zajíﾏá přede┗šíﾏ jejich účiﾐﾐost, ted┞ poﾏěr ┗┞produko┗aﾐé 
eﾐergie ふ┗┞užitelﾐé teploぶ k dodaﾐé eﾐergii ふza kterou ﾏusí pro┗ozo┗atel zaplatitぶ. Dalšíﾏ 
parametrem, který se za posledﾐíIh ﾐěkolik desítek let dostal do popředí, je ┗li┗ ﾐa ži┗otﾐí 
prostředí, přede┗šíﾏ z hlediska produkIe eﾏisí. Každý spalo┗aIí proIes generuje určité 
ﾏﾐožst┗í eﾏisí, které ﾏají ﾐegati┗ﾐí ┗li┗ ﾐa ži┗otﾐí prostředí. 
 Tepelﾐá čerpadla patří ﾏezi zdroje tepla dispoﾐujíIí ┗elﾏi přízﾐi┗ýﾏ poﾏěreﾏ 
┗┞produko┗aﾐé eﾐergie k dodaﾐé eﾐergii ふza kterou ﾏusí pro┗ozo┗atel tepelﾐého čerpadla 
zaplatitぶ a při s┗é fuﾐkIi ﾐeprodukujíIí praktiIk┞ žádﾐé eﾏise. Tato zařízeﾐí se začala hojﾐě 
┗┞uží┗at ┗ posledﾐíIh ンヵ leteIh. V ﾐej┗ětší ﾏíře se použí┗ají pro ┗┞tápěﾐí ﾏeﾐšíIh oHjektů, 

jako jsou rodiﾐﾐé doﾏ┞, ale koﾐstruují se také tepelﾐá čerpadla ┗┞ššíIh ┗ýkoﾐů pro ┗┞tápěﾐí 
┗ětšíIh koﾏple┝ů. Tepelﾐá čerpadla přitoﾏ ﾐeﾏusí sloužit pouze k ┗┞tápěﾐí, ale lze je 

koﾐstruo┗at s ﾏožﾐostí re┗erzaIe Ihodu a dík┞ toﾏu je lze ┗┞užít i pro Ihlazeﾐí. 

 Tato práIe ﾏá za Iíl ﾐávrh koﾏpaktﾐího tepelﾐého čerpadla t┞pu ┗zduIh-voda, a to 

┗e spolupráIi se společﾐostí P)P HEATING a.s. V ú┗odﾐíIh kapitoláIh jsou stručﾐě popsáﾐ┞ 
principy funkce jednotli┗ýIh t┞pů tepelﾐýIh čerpadel. V dalšíIh kapitoláIh je práIe zaﾏěřeﾐa 
ﾐa koﾏpresoro┗á tepelﾐá čerpadla t┞pu vzduch-┗oda a ﾐa saﾏotﾐý ﾐá┗rh tohoto zařízeﾐí 
podle požado┗aﾐýIh paraﾏetrů. 
 )ákladﾐíﾏ požada┗keﾏ společﾐosti PZP HEATING a.s. pro ﾐá┗rh je topﾐý ┗ýkoﾐ 
tepelﾐého čerpadla ┗ rozﾏezí ヲ0-35 kW. Staﾐo┗eﾐá hodﾐota ┗ýkoﾐu je orieﾐtačﾐí a je 
┗ztažeﾐa k podﾏíﾐIe A2/W35 (topný ┗ýkoﾐ tepelﾐého čerpadla při teplotě ┗eﾐko┗ﾐího 
vzduchu 2 °C a ohře┗u topﾐé ┗od┞ ﾐa teplotu ンヵ °C). Výkoﾐ tepelﾐého čerpadla pro tuto 
práIi je ┗oleﾐ tak, aH┞ rozšiřo┗al ┗ýkoﾐﾐostﾐí ﾐaHídku koﾏpaktﾐíIh tepelﾐýIh čerpadel 

společﾐosti P)P HEATING a.s. 

 Požada┗keﾏ ﾐa ﾐá┗rh je též ﾏožﾐost stupňo┗ité regulaIe ┗ýkoﾐu tepelﾐého čerpadla 
na 0/50/100 %, který ﾏá Hýt realizo┗áﾐ použitíﾏ d┗ou koﾏpresorů. 
 V zá┗ěru práIe je pro┗edeﾐ ﾐá┗rh koﾏpaktﾐí jedﾐotk┞ zahrﾐujíIí ﾐá┗rh rozﾏístěﾐí 
komponent chladivového oHěhu a designu skříﾐě. 
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2 TEPELNÉ ČERPADLO  

 Tepelﾐé čerpadlo ふTČぶ je jedno z mnoha zařízeﾐí použí┗aﾐýIh pro ┗┞tápěﾐí oHjektů, 
ohře┗u ┗od┞ a při určitéﾏ koﾐstrukčﾐíﾏ řešeﾐí jej lze ┗┞užít i pro Ihlazeﾐí. Saﾏotﾐé tepelﾐé 
čerpadlo je při s┗éﾏ pro┗ozu velmi ekologiIké. Pro získáﾐí tepla předá┗aﾐého topﾐéﾏu 
ﾏédiu TČ ┗┞uží┗á elektrickou energii (u určitého t┞pu TČ doplﾐěﾐo ﾐapříklad o spalo┗áﾐí 
plynu) a teplo z okolﾐího prostředí (zdroje ﾐízkopoteﾐIiálﾐího tepla). Dík┞ toﾏu do o┗zduší 
ﾐe┗┞pouští žádﾐé nebo ﾏiﾐiﾏálﾐí ﾏﾐožst┗í eﾏisí, číﾏž se ┗ýrazﾐě sﾐižuje eﾏise CO2 

v poro┗ﾐáﾐí s Hěžﾐýﾏi s┞stéﾏ┞ ┗┞tápěﾐí, jako jsou ﾐapříklad spalo┗aIí kotle ﾐa tuhá, kapalﾐá 
či pl┞ﾐﾐá pali┗a. 
 Tepelﾐé čerpadlo je zařízeﾐí, které přečerpá┗á teplo z jedﾐoho ﾏísta ふzdroj 
ﾐízkopoteﾐIiálﾐího teplaぶ do druhého ふtopﾐé ﾏédiuﾏぶ. Je přitoﾏ sIhopﾐo čerpat teplo 
z ﾏísta o ﾐižší teplotě do ﾏísta o ┗┞šší teplotě. 
 Účiﾐﾐost tepelﾐého čerpadla defiﾐuje tz┗. topﾐý faktor, který říká, kolikrát ┗íI je 
┗┞produko┗aﾐého tepla ふpředaﾐého topﾐéﾏu ﾏédiuぶ oproti příkoﾐu ┗šeIh ┗ﾐitřﾐíIh zařízeﾐí 
┗ oHěhu TČ. 

2.1 HISTORIE TČ  

 )ákladﾐí priﾐIipy teIhﾐologie tepelﾐého čerpadla poIhází již z roku ヱΒヵヲ, kd┞ hla┗ﾐí 
ﾏ┞šleﾐka Ihodu TČ H┞la popsáﾐa Williaﾏeﾏ Thoﾏsoﾐeﾏ ふLordeﾏ Kel┗iﾐeﾏぶ ┗ jeho druhé 
┗ětě terﾏod┞ﾐaﾏiIké. Tato ┗ěta pak říká, že teplo lze přeﾐášet pouze z ﾏísta o ┗┞šší teplotě 
do ﾏísta s ﾐižší teplotou. ) toho ┗┞plý┗á fakt, že pokud IhIeﾏe teplo přeﾐášet z ﾏísta o ﾐižší 
teplotě do ﾏísta s ┗┞šší teplotou, ﾏusí se toﾏuto přeﾐosu ﾐějak poﾏoIi. [1][2]

 

 Jako prvﾐí teﾐto proHléﾏ začal řešit ┗e čt┞řiIátýIh leteIh ヲヰ. století RoHert WeHer, 
který při s┗ýIh pokuseIh s hluHokýﾏ zﾏrazeﾐíﾏ zjistil, že koﾐdeﾐzátor IhladíIího přístroje se 
zﾐačﾐě zahří┗á. Teﾐto je┗ ho při┗edl ﾐa ﾏ┞šleﾐku základﾐí fuﾐkIe tepelﾐého čerpadla. [1][2]

 

 Nástup tepelﾐýIh čerpadel je dato┗áﾐ do roku ヱΓΒヰ, do doH┞ ropﾐé krize. V důsledku 
této krize lidé ustupo┗ali od ┗┞tápěﾐí fosilﾐíﾏi pali┗┞ a sﾐažili se získat teplo jiﾐýﾏi Iestaﾏi. 
Vli┗eﾏ této krize došlo k ┗elkéﾏu rozﾏaIhu iﾐstalaIí tepelﾐýIh čerpadel po s┗ětě. V roce 

ヱΓΒヱ H┞lo ┗ pro┗ozu ┗ E┗ropě ヱヰヰ ヰヰヰ tepelﾐýIh čerpadel, ┗ Japoﾐsku ヵヰヰ ヰヰヰ jedﾐotek 
a v USA ン ﾏilioﾐ┞ kusů tepelﾐýIh čerpadel. Následﾐě došlo k r┞Ihléﾏu poklesu zájﾏu 
o tepelﾐá čerpadla, a to přede┗šíﾏ dík┞ ﾐedostatečﾐé odHorﾐosti fireﾏ a ┗elké poruchovosti 

zařízeﾐí, způsoHeﾐé ﾐedokoﾐalostﾏi teIhﾐologie. To ┗edlo k otázIe, zda jsou tato zařízeﾐí 
┗ůHeI ekoﾐoﾏiIk┞ ┗ýhodﾐá. [1][2]

 

 Opěto┗ﾐý roz┗oj tepelﾐýIh čerpadel ﾐastá┗á až ke koﾐIi ヲヰ. století, přede┗šíﾏ k┗ůli 
rostouIíﾏu zájﾏu o ži┗otﾐí prostředí a zdražo┗áﾐí eﾐergií. [1][2]
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2.2 POPIS FUNKCE TČ  

 E┝istuje hﾐed ﾐěkolik druhů tepelﾐýIh čerpadel. Pro ┗┞tápěﾐí se ┗šak Hěžﾐě použí┗ají 
tepelﾐá čerpadla praIujíIí ﾐa Házi Ihladi┗o┗ého oHěhu. V toﾏto oHěhu Iirkuluje Ihladi┗o, 
které I┞kliIk┞ ﾏěﾐí s┗é skupeﾐst┗í ﾏezi kapalﾐýﾏ a pl┞ﾐﾐýﾏ podle části oHěhu, ┗e které se 
prá┗ě ﾐalézá. 
 Ať už se jedﾐá o tepelﾐé čerpadlo s Ihladi┗o┗ýﾏ oHěheﾏ či ﾐikoli, základﾐí priﾐIip 
funkce je pro ┗šeIhﾐa TČ stejﾐý. V zásadě se jedﾐá o to, že tepelﾐé čerpadlo odebere 

prostředí ふzdroji ﾐízkopoteﾐIiálﾐího teplaぶ tepelﾐou eﾐergii o ﾐízkéﾏ poteﾐIiálu, určitýﾏ 
způsoHeﾏ ji přečerpá ﾐa hladiﾐu ┗┞ššího poteﾐIiálu (viz kapitola 2.4.1) a ﾐásledﾐě ji 
ode┗zdá┗á topﾐéﾏu ﾏédiu, ┗odě ﾐeHo ┗zduIhu ふ┗iz kapitola ヲ.ヴ.ヲぶ. 
 Teplo odeHírá TČ zdrojůﾏ ﾐízkopoteﾐIiálﾐího tepla, které lze zařadit mezi 

obnovitelné zdroje energie. Patří ﾏezi ﾐě ┗zduIh, ┗oda a půda (viz kapitola 2.4.2), ┗e kterýIh 
se naakumuluje teplo vlivem přirozeﾐýIh přírodﾐíIh je┗ů ﾐeHo lidské čiﾐﾐosti. OdeHraﾐé 
teplo těﾏto zdrojůﾏ čiﾐí asi 60-85 % z Ielko┗é eﾐergie, se kterou tepelﾐé čerpadlo praIuje. 

2.3 TOPNÝ FAKTOR  TEPELNÉHO ČERPADLA  

 U tepelﾐýIh čerpadel se ﾐeu┗ádí příﾏo účiﾐﾐost, se kterou tepelﾐé čerpadlo praIuje, 
protože účiﾐﾐost je dáﾐa podíleﾏ ┗┞produko┗aﾐé eﾐergie k Ielko┗é dodaﾐé energii. Jelikož 
tepelﾐá čerpadla praIují i s eﾐergií, která je praktiIk┞ zadarﾏo ふze zdroje ﾐízkopoteﾐIiálﾐího 
teplaぶ, ﾏísto účiﾐﾐosti se u ﾐiIh u┗ádí tz┗. topﾐý faktor, ﾐeHoli COP ふz aﾐgliIkého Coefficient 

Of PerforﾏaﾐIeぶ. COP udá┗á podíl ┗┞produko┗aﾐé tepelﾐé energie k dodaﾐé eﾐergii, za 
kterou ﾏusí pro┗ozo┗atel zaplatit. Jedﾐá se o eﾐergii spotřeHo┗aﾐou ﾐa pro┗oz koﾏpresorů, 
čerpadel, ┗eﾐtilátorů aj. U současﾐýIh tepelﾐýIh čerpadel ﾐaHý┗á COP hodﾐot 1,5-7. Tzn., že 
z 1 kW dodaﾐé eﾐergie ┗┞produkuje 1,5-7 kW tepelﾐé eﾐergie. 
 COP je jedﾐíﾏ ze základﾐíIh paraﾏetrů tepelﾐýIh čerpadel a jeho hodﾐota se ﾏěﾐí 
s pro┗ozﾐíﾏi podﾏíﾐkaﾏi tepelﾐého čerpadla. Proto je potřeHa, při u┗áděﾐí hodﾐot┞ COP, 

u┗ádět pro jaké podﾏíﾐk┞ platí. Při ┗┞jádřeﾐí topﾐého faktoru se ﾏůžeﾏe setkat ﾐapříklad 
s tíﾏto zápiseﾏ: COP ヴ při Aヲ/Wンヵ, Iož zﾐaﾏeﾐá, že z ヱ kW dodaﾐé eﾐergie tepelﾐé 
čerpadlo ┗┞produkuje ヴ kW tepelﾐé eﾐergie při teplotě ┗zduIhu ふzdroje ﾐízkopoteﾐIiálﾐího 
tepla) 2 °C a teplotě topﾐé ┗od┞ ンヵ °C. 
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2.4 DRUHY TEPELNÝCH ČERPADEL  

 Tepelﾐá čerpadla lze dělit podle ﾏﾐoha způsoHů. V ﾐásledujíIíIh kapitoláIh se bude 

tato práIe zaHý┗at přede┗šíﾏ děleﾐíﾏ TČ podle priﾐIipu, kterýﾏ tepelﾐá čerpadla 
přečerpá┗ají ﾐízkopoteﾐIiálﾐí teplo ﾐa hladiﾐu ┗┞ššího poteﾐIiálu a podle ﾏédií, kterýﾏ je 
ﾐízkopoteﾐIiálﾐí teplo odeHíráﾐo a kterýﾏ je ┗┞sokopoteﾐIiálﾐí teplo ode┗zdá┗áﾐo. 

2.4.1 TČ PODLE PRINCIPU PŘEČERPÁVÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE 

 Tepelﾐá čerpadla ﾏohou ┗┞uží┗at ﾏﾐoho způsoHů přečerpá┗áﾐí tepelﾐé eﾐergie. 
Nejčastěji se ┗┞uží┗á koﾏpresoro┗ýIh tepelﾐýIh čerpadel, která praIují ﾐa priﾐIipu parﾐího 
oHěhu Ihladi┗a. Dalšíﾏi, též hojﾐě ┗┞uží┗aﾐýﾏi, jsou aHsorpčﾐí tepelﾐá čerpadla ┗┞uží┗ajíIí 
aHsorpčﾐího oHěhu. Při přečerpá┗áﾐí tepelﾐé eﾐergie lze ┗┞užít i koﾏHiﾐaIe koﾏpresoro┗ýIh 
a aHsorpčﾐíIh tepelﾐýIh čerpadel a takto sestrojeﾐá zařízeﾐí se pak ﾐazý┗ají h┞Hridﾐí tepelﾐá 
čerpadla. 
 Je i ﾏﾐoho dalšíIh Iest, kterýﾏi lze přečerpá┗at tepelﾐou eﾐergii ﾐa hladiﾐu ┗┞ššího 
poteﾐIiálu. Jsou to ﾐapříklad tepelﾐá čerpadla s pl┞ﾐo┗ýﾏ oHěheﾏ ┗┞uží┗ajíIí priﾐIip 
Stirlingova motoru. Dále e┝istují takz┗aﾐá terﾏoelektriIká tepelﾐá čerpadla založeﾐá ﾐa 
Peltiero┗ě je┗u, případﾐě tepelﾐá čerpadla s paroproudýﾏ oHěheﾏ. T┞to a další druh┞ 
tepelﾐýIh čerpadel se ale Hěžﾐě pro ┗┞tápěﾐí oHjektů ﾐe┗┞uží┗ají. ) tohoto dů┗odu těﾏto 

t┞půﾏ tepelﾐýIh čerpadel ﾐeHude dále ┗ práIi ┗ěﾐo┗áﾐa pozorﾐost. 

2.4.1.1 KOMPRESOROVÁ TČ 

 Tepelﾐá čerpadla ﾐejčastěji ┗┞uží┗aﾐá 
pro ┗┞tápěﾐí oHjektů, ohře┗u teplé užitko┗é 
vody (TUV) aj. jsou takz┗aﾐá koﾏpresoro┗á 
tepelﾐá čerpadla. U tohoto t┞pu TČ se 
┗┞uží┗á parﾐího oHěhu praIo┗ﾐí látk┞ 
(chladiva).

 

 PriﾐIip fuﾐkIe tohoto čerpadla 
spočí┗á ┗ toﾏ, že ┗e ┗ýparﾐíku ┗ ﾐízkotlaké 
části oHěhu je ﾐízkopoteﾐIiálﾐí teplo 

předá┗áﾐo Ihladi┗u. Chladi┗o se odpařuje a 

poté postupuje přes koﾏpresor, kde jsou 

pár┞ Ihladi┗a stlačeﾐ┞ ﾐa ┗┞soký tlak. Touto 

koﾏpresí se pár┞ Ihladi┗a ohří┗ají a ┗zﾐiká 
┗┞sokopoteﾐIiálﾐí teplo. Následﾐě stlačeﾐé 

pár┞ ┗stupují do koﾐdeﾐzátoru ve vysoko-

tlaké části oHěhu, kde předá┗ají teplo 
topﾐéﾏu ﾏédiu. V kondeﾐzátoru doIhází ke 

kondenzaci par chladiva a ﾐásledﾐě 
zkoﾐdeﾐzo┗aﾐé, kapalﾐé Ihladi┗o proIhází 
přes e┝paﾐzﾐí ┗eﾐtil, který zajišťuje sﾐížeﾐí 
tlaku a teplot┞. Chladi┗o se tak dostá┗á do sta┗u ﾏokré pár┞ ふsﾏěs kapalﾐého a pl┞ﾐﾐého 
Ihladi┗aぶ. V toﾏto sta┗u se dostá┗á opět do ┗ýparﾐíku a Ielý proIes se opakuje. 
  

 

Obr. 01 - SIhéﾏa koﾏpresoro┗ého TČ 
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2.4.1.2 ABSORPČNÍ TČ 

 U aHsorpčﾐíIh tepelﾐýIh čerpadel se ┗┞uží┗á aHsorpčﾐího oHěhu. DoIhází zde stejﾐě 
jako u koﾏpresoro┗ýIh TČ ﾐejdří┗e k odpařeﾐí Ihladi┗a ┗e ┗ýparﾐíku. Dále ┗šak jsou t┞to 
pár┞ o ﾐízkéﾏ tlaku a teplotě pohlIo┗áﾐ┞ aHsorHeﾐteﾏ ┗ aHsorHéru. Při toﾏto ﾏíseﾐí 
doIhází k u┗olňo┗áﾐí tepelﾐé eﾐergie ふaHsorpčﾐího teplaぶ, která je z aHsorHéru od┗áděﾐa. 

Bohatá sﾏěs absorbentu s velkým podílem Ihladi┗a je dopra┗o┗áﾐa čerpadleﾏ do desorHéru 
s tlakeﾏ odpo┗ídajíIíﾏ tlaku ┗ koﾐdeﾐzátoru. Oproti koﾏpresi saﾏotﾐýIh par Ihladi┗a je při 
koﾏpresi kapalﾐé Hohaté sﾏěsi zapotřeHí ﾏeﾐší ﾏﾐožst┗í ﾏeIhaﾐiIké práIe. V desorHéru je 
sﾏěs ohří┗áﾐa spalo┗áﾐíﾏ pl┞ﾐu, odpadﾐíﾏ tepleﾏ či elektriIkýﾏ ohří┗ačeﾏ až dojde 

k odpařo┗áﾐí těka┗ější látk┞ ふIhladi┗aぶ a t┞to pár┞ postupují dále do koﾐdeﾐzátoru, kde 

předá┗ají teplo topﾐéﾏu ﾏédiu. )kapalﾐěﾐé Ihladi┗o dále pokračuje stejﾐě jako 
u koﾏpresoro┗ýIh TČ přes e┝paﾐzﾐí ┗eﾐtil zpět do ┗ýparﾐíku a I┞klus se uza┗írá. V desorHéru 
se ﾐeodpaří Ielý oHjeﾏ Ihladi┗a, ﾐásledﾐě je sﾏěs aHsorHeﾐtu a zH┞tko┗ého ﾏﾐožst┗í 
Ihladi┗a ふIhudá sﾏěsぶ dopra┗o┗áﾐa paralelﾐíﾏ potruHíﾏ zpět do aHsorHéru a aHsorpčﾐí 
oHěh se opakuje.  

  

 

Obr. 02 - SIhéﾏa aHsorpčﾐího TČ  
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2.4.1.3 HYBRIDNÍ TČ 

 H┞Hridﾐí tepelﾐé čerpadlo lze 
jedﾐoduše popsat jako koﾏpresoro┗é 
čerpadlo s ┗┞užitíﾏ ┗íIesložko┗é praIo┗ﾐí 
sﾏěsi ふIhladi┗o + aHsorHeﾐtぶ. Roli ┗ýparﾐíku 
pak zastá┗á desorHér a ﾐaﾏísto 
koﾐdeﾐzátoru je zde aHsorHeﾐt. Doprava 

aHsorHeﾐtu a Ihladi┗a je pro┗áděﾐa d┗ěﾏa 
způsoH┞. Jedﾐou z ﾏožﾐostí je saﾏostatﾐá 
dopra┗a aHsorHeﾐtu z desorHéru do 
aHsorHéru poﾏoIí čerpadla, pak je Ihladi┗o 
dopra┗o┗áﾐo do aHsorHéru poﾏoIí 
koﾏpresoru jako je toﾏu u koﾏpresoro┗ého 
TČ. Druhou z ﾏožﾐostí je tz┗. ﾏokrá 
koﾏprese. Při toﾏto způsoHu je absorbent 

dopra┗o┗áﾐ do aHsorHéru kompresorem 

společﾐě s Ihladi┗eﾏ.
 [3] 

 H┞Hridﾐí oHěh je oproti aHsorpčﾐíﾏu 
odlišﾐý ﾏiﾏo jiﾐé i ┗ toﾏ, že aHsorHér je zde 
uﾏístěﾐ ┗ ﾐízkotlaké části oHěhu a je ﾏu 
při┗áděﾐo ﾐízkopoteﾐIiálﾐí teplo z okolí, 
zatíﾏIo desorHér je uﾏístěﾐ ┗e ┗┞sokotlaké 
části oHěhu a je ﾏu při┗áděﾐo ┗┞sokopoteﾐIiálﾐí teplo, které je předá┗áﾐo topﾐéﾏu 
ﾏédiu. [3]

 

 

  

 

Obr. 03 - SIhéﾏa h┞Hridﾐího TČ s ﾏokrou  
koﾏpresí 

 

Obr. 04 - SIhéﾏa h┞Hridﾐího TČ s odděleﾐýﾏ oHěheﾏ  
chladiva a absorbentu 
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2.4.2 DRUHY TČ PODLE POUŽÍVANÝCH MÉDIÍ  

 Tepelﾐá čerpadla jsou ┗┞uží┗áﾐa Huď příﾏo pro ohře┗ ┗zduIhu při┗áděﾐého do 
┗┞tápěﾐé ﾏístﾐosti ふteplo┗zdušﾐé ┗┞tápěﾐíぶ, ﾐeHo pro ohře┗ ┗od┞ použí┗aﾐé ﾐapříklad pro 
┗┞tápěﾐí poﾏoIí otopﾐýIh těles ﾐeHo podlaho┗é ┗┞tápěﾐí ふteplo┗odﾐí ┗┞tápěﾐíぶ. 

2.4.2.1 TČ ODEV)DÁVAJÍCÍ TEPLO DO VODY 

 Tepelﾐá čerpadla ode┗zdá┗ajíIí ┗┞sokopoteﾐIiálﾐí teplo do ┗od┞ se použí┗ají pro 
teplo┗odﾐí ┗┞tápěﾐí, ted┞ ┗┞tápěﾐí poﾏoIí otopﾐýIh těles, podlaho┗ého, stěﾐo┗ého 
a stropﾐího topeﾐí aj. Teﾐto t┞p TČ lze s ┗ýhodou zapojit do otopﾐé sousta┗┞ ┗ koﾏHiﾐaIi 
s akuﾏulačﾐí ﾐádrží a dík┞ toﾏu je uﾏožﾐěﾐa akuﾏulaIe tepelﾐé eﾐergie i ┗ doHě, kd┞ ﾐeﾐí 
příﾏo ┗┞uží┗áﾐa. Další ┗ýhodou tohoto zapojeﾐí je ﾏožﾐost ohře┗u ﾐejeﾐ teplé ┗od┞ pro 
otopﾐý s┞stéﾏ, ale také TUV ﾐeHo ┗od┞ Hazéﾐo┗é. 

 Tato tepelﾐá čerpadla se dále dělí podle zdroje ﾐízkopoteﾐIiálﾐího tepla, který ke s┗é 
fuﾐkIi ┗┞uží┗ají. )drojeﾏ ﾐízkopoteﾐIiálﾐího tepla je ﾏédiuﾏ, ┗e kteréﾏ je ﾐaakuﾏulo┗áﾐa 
solárﾐí eﾐergie. Tíﾏto zdrojeﾏ ﾏůže Hýt ┗zduIh, ┗oda a půda. Tepelﾐé čerpadlo pak ﾐese 
ozﾐačeﾐí ﾐapř. ┗zduIh-┗oda, přičeﾏž pr┗ﾐí zﾏíﾐěﾐý, ted┞ ┗zduIh, je zdroj ﾐízkopoteﾐIiálﾐího 
tepla a druhý zﾏíﾐěﾐý, ted┞ ┗oda, je ﾏédiuﾏ, kteréﾏu je teplo tepelﾐýﾏ čerpadleﾏ 
ode┗zdá┗áﾐo. 

TEPELNÉ ČERPADLO V)DUCH-VODA 

 Tepelﾐá čerpadla ┗zduch-┗oda dispoﾐují doHrýﾏ poﾏěreﾏ Ieﾐa/┗ýkoﾐ, dík┞ čeﾏuž 
jsou hojﾐě ┗┞uží┗aﾐá jako zdroj tepla pro rodiﾐﾐé doﾏ┞, ale i ┗ětší oHjekt┞. Jeho jedﾐoduIhá 
iﾐstalaIe a uﾐi┗erzálﾐí použití ho řadí ﾏezi ﾐej┗┞uží┗aﾐější tepelﾐá čerpadla. Tepelﾐé 
čerpadlo ┗zduIh-voda odeHírá ﾐízkopoteﾐIiálﾐí teplo ze ┗zduIhu proudíIího příﾏo skrz 

 

Obr. 05 - S┞stéﾏy ┗┞užití zdrojů ﾐízkopoteﾐIiálﾐího  tepla pro ┗┞tápěﾐí [4] 
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┗ýparﾐík. Teﾐto ┗zduIh ﾏůže Hýt Huď ┗eﾐko┗ﾐí ┗zduIh, který je Hěžﾐě dostupﾐý, ﾐeHo 
odpadﾐí ┗zduIh, kterýﾏ je ┗zduIh od┗áděﾐý z ﾏístﾐosti ┗ ráﾏIi ┗ětráﾐí. 

VENKOVNÍ V)DUCH JAKO )DROJ NÍ)KOPOTENCIÁLNÍHO TEPLA 

 Nej┗ětší ┗ýhodou tepelﾐýIh čerpadel ┗┞uží┗ajíIíIh ┗eﾐko┗ﾐí ┗zduIh jako zdroj 
ﾐízkopoteﾐIiálﾐího tepla je ta, že je ┗eﾐko┗ﾐí ┗zduIh zadarﾏo a ┗šude přítoﾏﾐý ┗e ┗elkéﾏ 
ﾏﾐožst┗í. Jeho Ielko┗á tepelﾐá 
eﾐergie se ┗li┗eﾏ odHěru 
tepelﾐýﾏ čerpadleﾏ praktiIk┞ 
ﾐeﾏěﾐí, protože odeHraﾐé teplo 
je ┗zduIhu ┗ráIeﾐo ┗e forﾏě 
tepelﾐýIh ztrát Hudo┗┞, jež je 

tepelﾐýﾏ čerpadleﾏ ┗┞tápěﾐa. [5]
  

 U TČ tohoto t┞pu doIhází 
k poklesu účiﾐﾐosti vlivem 

sﾐižujíIí se teploty ┗eﾐko┗ﾐího 
vzduchu a ted┞ ┗ doHě ﾐej┗┞šší 
potřeH┞ ふ┗ topﾐé sezóﾐěぶ je tato 

účiﾐﾐost, stejﾐě jako teplota, 
ﾐejﾐižší. Teﾐto t┞p tepelﾐýIh čerpadel lze provozovat až do teploty kolem -ヲヰ °C. Mají ┗ soHě 
zaHudo┗aﾐý elektrokotel, který se při ﾐízkýIh teplotáIh autoﾏatiIk┞ spíﾐá a ﾐapoﾏáhá 
saﾏotﾐéﾏu TČ s vytápěﾐíﾏ ﾐa požado┗aﾐou teplotu. [5]

 

 Při teplotáIh ┗eﾐko┗ﾐího ┗zduIhu pod cca 5 °C doIhází ┗li┗eﾏ ┗lhkosti ┗eﾐko┗ﾐího 
┗zduIhu a odHěru tepla ┗ýparﾐíkeﾏ k jeho naﾏrzáﾐí. To je pak třeHa řešit odﾏrazo┗áﾐíﾏ 
┗ýparﾐíku. Nejčastěji se to řeší oHráIeﾐýﾏ ふre┗erzﾐíﾏぶ Ihodeﾏ Ihladi┗a ┗ TČ. 

ODPADNÍ V)DUCH JAKO )DROJ NÍ)KOPOTENCIÁLNÍHO TEPLA 

 Odpadﾐí ┗zduIh, ted┞ ┗zduIh z ┗┞tápěﾐýIh prostor, který je od┗áděﾐ k┗ůli ┗eﾐtilaIi 
prostoru lze ┗┞užít jako zdroj ﾐízkopoteﾐIiálﾐího tepla pro tepelﾐé čerpadlo. 
 Tento vzduch je 

z ﾏístﾐosti od┗áděﾐ s┞stéﾏeﾏ 
ﾐuIeﾐého ┗ětráﾐí za relati┗ﾐě 
┗┞soké teplot┞, koleﾏ ヲヰ °C. Lze 

potoﾏ t┗rdit, že takto 
zkonstruovaﾐé TČ je ┗ariaﾐtou 
zpětﾐého získá┗áﾐí tepla ふ))Tぶ. 
S ┗ýhodou se teﾐto druh 
tepelﾐýIh čerpadel ┗┞uží┗á taﾏ, 
kde je ┗ oHjektu ┗elké ﾏﾐožst┗í 
┗ﾐitřﾐíIh zisků. 
 Oproti ┗eﾐko┗ﾐíﾏu ┗zdu-

Ihu ﾏá teﾐto s┞stéﾏ ﾐe┗ýhodu 
v toﾏ, že oHjeﾏ odpadﾐího tepla je oﾏezeﾐý a je zá┗islý ﾐa počtu ┗ﾐitřﾐíIh zdrojů ふpočet 
zapﾐutýIh zařízeﾐí a lidí ┗ oHjektuぶ. Proto je třeHa oHjekt dotápět dalšíﾏ zdrojeﾏ tepla, ﾐeHo 
┗┞užít i jiﾐého zdroje ﾐízkopoteﾐIiálﾐího tepla.  

 

Obr. 06 - KoﾐIepIe TČ t┞pu ┗zduIh-voda 

s ┗┞užitíﾏ ┗eﾐko┗ﾐího ┗zduIhu  [6] 

 

Obr. 07 - KoﾐIepIe TČ ┗zduIh-vzduch 

s ┗┞užitíﾏ odpadﾐího ┗zduIhu  [6] 
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TEPELNÉ ČERPADLO VODA-VODA 

 Tepelﾐé čerpadlo ┗oda-voda disponuje vysokýﾏ topﾐýﾏ faktoreﾏ při relati┗ﾐě 
ﾐízkýIh pořizo┗aIíIh ﾐákladeIh tohoto zařízeﾐí, dík┞ čeﾏuž je ﾏožﾐé dosáhﾐout krátké doH┞ 
ﾐá┗ratﾐosti. Tato zařízeﾐí Hohužel ﾐelze pro┗ozo┗at kdekoli a ted┞ je třeHa speIifiIkýIh 
lokaIí pro jejiIh iﾐstalaIi. Teﾐto druh TČ, jak je patrﾐé z jeho ﾐáz┗u, ┗┞uží┗á jako zdroj 
ﾐízkopoteﾐIiálﾐího tepla ┗odu. Vodu ┗┞uží┗aﾐou pro tepelﾐá čerpadla lze rozdělit ﾐa ┗odu 
povrchovou a podzeﾏﾐí, případﾐě lze ┗┞uží┗at i geoterﾏálﾐí praﾏeﾐ┞. 

POVRCHOVÁ VODA JAKO )DROJ NÍ)KOPOTENCIÁLNÍHO TEPLA 

 Po┗rIho┗ou ┗odou se rozuﾏí řek┞, r┞Hﾐík┞ či ﾐádrže. Pro saﾏotﾐé ┗┞užití tepelﾐýﾏi 
čerpadl┞ je třeHa, aH┞ ┗oda splňo┗ala určité paraﾏetr┞, jako je IheﾏiIké složeﾐí ┗od┞, 
čistota, ﾏﾐožst┗í dostupﾐé ┗od┞ a ┗ ﾐeposledﾐí řadě její teplota. 
 Nejﾐižší teplota, při které je ﾏožﾐé ┗┞užít ┗odﾐí ploIhu pro tepelﾐé čerpadlo je ヴ °C, 
protože prá┗ě o ヴ °C je ┗oda oIhlazo┗áﾐa odHěreﾏ tepla kolektoreﾏ tepelﾐého čerpadla. 

Z toho vyplý┗á, že při teplotě ┗od┞ ヴ °C se po ode┗zdáﾐí tepla dostá┗á voda na krajﾐí 
hodﾐotu zaﾏrzáﾐí. [5]

 

 OdHěr tepla z ┗od┞ je 
realizo┗áﾐ poﾏoIí s┞stéﾏu ┗ýﾏěﾐíků 
ふpol┞eth┞leﾐo┗é hadiIeぶ uﾏístěﾐého 
do kor┞ta řek┞, ﾐeHo ﾐa dﾐo ┗elké 
┗odﾐí ploIh┞, kterýﾏ proudí 
ﾐeﾏrzﾐouIí sﾏěs. Ta je čerpadleﾏ 
dopra┗o┗áﾐa do dalšího tepelﾐého 

┗ýﾏěﾐíku ふ┗ýparﾐíkuぶ, kde předá┗á 
teplo Ihladi┗u IirkulujíIíﾏu 
v IhladíIíﾏ oHěhu tepelﾐého 
čerpadla. Toﾏuto s┞stéﾏu se též říká 
uza┗řeﾐý s┞stéﾏ, protože teploﾐosﾐá 
látka ふﾐeﾏrzﾐouIí sﾏěsぶ cirkuluje 

v uza┗řeﾐéﾏ oHěhu. 
[5]

 

 Jelikož se jedﾐá o totožﾐý priﾐIip čiﾐﾐosti použí┗aﾐý u tepelﾐýIh čerpadel zeﾏě-voda 

s použitíﾏ horizoﾐtálﾐíIh kolektorů, jsou tato tepelﾐá čerpadla často ozﾐačo┗áﾐa jako 
čerpadla t┞pu zeﾏě-voda.  

 

Obr. 08 - KoﾐIepIe TČ t┞pu voda-voda 

s ┗┞užitíﾏ po┗rIho┗é ┗od┞  [6] 
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POD)EMNÍ VODA JAKO )DROJ NÍ)KOPOTENCIÁLNÍHO TEPLA 

 Podzeﾏﾐí ┗oda se s┗ou relati┗ﾐě koﾐstaﾐtﾐí teplotou, která kolísá ヲ-ヴ °C kolem 

průﾏěrﾐé ročﾐí teplot┞ ┗ oHlasti ふpro Českou republiku je to 8-10 °Cぶ, je ﾐej┗ýhodﾐějšíﾏ 
zdrojeﾏ ﾐízkopoteﾐIiálﾐího tepla pro tepelﾐá čerpadla. [5]

 

 Podzeﾏﾐí ┗oda ┗ětšiﾐou 
ﾐeoHsahuje žádﾐé chemické či 
mechanické ﾐečistoty. Její ﾏﾐožst┗í 
a IheﾏiIké ┗lastﾐosti zá┗isí ﾐa složeﾐí 
půd┞, srážkáIh a ┗odﾐíIh toIíIh v okolí. 
 Pro ┗┞užití podzeﾏﾐí ┗od┞ se 
tato ┗oda ﾏusí ﾐejpr┗e ┗┞čerpat ze 

zeﾏě a ﾐásledﾐě se do zeﾏě ﾏusí ┗rátit 
pro zaIho┗áﾐí přirozeﾐé IirkulaIe 
podzeﾏﾐíIh ┗od. Podzeﾏﾐí ┗odu, které 
už H┞lo teplo odeHráﾐo, ﾐelze ┗raIet 
zpět do ﾏísta, odkud H┞la čerpáﾐa, 
protože H┞ r┞Ihle došlo k oIhlazeﾐí 
okolﾐí ┗od┞ a zdroj tepla H┞ se stal 
ﾐedostatečﾐý. ) tohoto dů┗odu se pro 
┗┞uží┗áﾐí podzeﾏﾐí ┗od┞ ﾏusí zřídit tz┗. čerpaIí a ┗sako┗aIí ┗rt. ČerpaIí ┗rt slouží k odHěru 
┗od┞ a do ┗sako┗aIího ┗rtu je ┗oda, která projde přes ┗ýﾏěﾐík tepla a je jí teplo odeHráﾐo, 
vracena. Vsako┗aIí ┗rt se uﾏisťuje po sﾏěru prouděﾐí podzeﾏﾐíIh ┗od od čerpaIího ┗rtu, 

aH┞ H┞la jejiIh přirozeﾐá IirkulaIe Io ﾐejﾏéﾐě ﾐarušo┗áﾐa. 

 Podzeﾏﾐí ┗odu lze pro tepelﾐé čerpadlo ┗┞užít d┗ěﾏa způsoH┞. Jedﾐá se Huď o příﾏé 
┗┞užití ふote┗řeﾐý s┞stéﾏぶ, ﾐeHo ﾐepříﾏé ┗┞užití ふuza┗řeﾐý s┞stéﾏぶ.  
 Při příﾏéﾏ ┗┞užití podzeﾏﾐí ┗od┞ je ┗oda čerpáﾐa příﾏo do ┗ýparﾐíku, kde předá┗á 
teplo chladivu a poté je dopra┗o┗áﾐa do ┗sako┗aIího ┗rtu. Takto lze ┗┞užít pouze podzeﾏﾐí 
┗odu o IheﾏiIkéﾏ složeﾐí, které H┞ ﾐeﾐarušo┗alo ﾏateriál ┗ýparﾐíku. 
 Při ﾐepříﾏéﾏ ┗┞užití podzeﾏﾐí ┗od┞ se ┗oda čerpá do desko┗ého ┗ýﾏěﾐíku, kde je 
teplo předá┗áﾐo ﾐeﾏrzﾐouIí sﾏěsi, která je ﾐásledﾐě dalšíﾏ čerpadleﾏ dopra┗o┗áﾐa do 
┗ýparﾐíku, kde se už teplo předá┗á Ihladi┗u. Podzeﾏﾐí ┗oda je po oIhlazeﾐí ┗ desko┗éﾏ 
┗ýﾏěﾐíku opět ┗raIeﾐa do zeﾏě přes ┗sako┗aIí ┗rt. Teﾐto s┞stéﾏ se ┗┞uží┗á ┗ lokaIíIh, kde 
H┞ ﾏohlo ┗li┗eﾏ IheﾏiIkého složeﾐí podzeﾏﾐí ┗od┞ doIházet k ﾐarušeﾐí ┗ýparﾐíku. Desko┗ý 
┗ýﾏěﾐík pro přeﾐos tepla ﾏezi podzeﾏﾐí ┗odou a ﾐeﾏrzﾐouIí sﾏěsí je ┗┞ráHěﾐ z ﾏateriálu, 
který IheﾏiIkéﾏu složeﾐí ┗od┞ odolá.  

 

Obr. 09 - KoﾐIepIe TČ t┞pu ┗oda-voda 

s ┗┞užitíﾏ podzeﾏﾐí ┗od┞ [6] 
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GEOTERMÁLNÍ PRAMENY JAKO )DROJ NÍ)KOPOTENCIÁLNÍHO TEPLA 

 Tepelﾐýﾏi čerpadl┞ lze ┗┞užít i tepelﾐou eﾐergii terﾏálﾐíIh praﾏeﾐů. T┞to praﾏeﾐ┞ 
ﾐaHý┗ají teplot ﾏﾐoheﾏ ┗┞ššíIh ﾐež Hěžﾐá podzeﾏﾐí ┗oda a dík┞ toﾏu lze dosahovat 

značﾐýIh ┗ýkoﾐů. ProHléﾏeﾏ terﾏálﾐíIh praﾏeﾐů je, že se ﾐaIházejí pouze ┗ ﾐěkterýIh 
oblastech. 

 Terﾏálﾐí praﾏeﾐ┞ se ﾐe┗┞uží┗ají příﾏo čerpáﾐíﾏ ze zeﾏě, jako ﾐapříklad podzeﾏﾐí 
voda, i z dů┗odu ┗elﾏi ┗┞sokýIh teplot terﾏálﾐíIh praﾏeﾐů ふ┗ České repuHliIe až Αン,ヴ °C - 

Karlo┗arské Vřídlo 
[7]

). Příﾏo se t┞to praﾏeﾐ┞ ┗┞uží┗ají ﾐapříklad pro lázeňské účel┞. V těIhto 
pro┗ozeIh ┗zﾐiká ┗elké ﾏﾐožst┗í odpadﾐíIh terﾏálﾐíIh ┗od. T┞to ┗od┞ je třeHa 
z h┞gieﾐiIkýIh dů┗odů Ihladit, a prá┗ě k toﾏuto Ihlazeﾐí se ┗┞uží┗ají tepelﾐá čerpadla.  
 Tato tepelﾐá čerpadla se k┗ůli IheﾏiIkému složeﾐí terﾏálﾐíIh ┗od použí┗ají 
s uza┗řeﾐýﾏ s┞stéﾏeﾏ. Konstrukce je oHdoHﾐá jako u tepelnýIh čerpadel ┗┞uží┗ajíIích 

povrchovou vodu. 

TEPELNÉ ČERPADLO )EMĚ-VODA 

 Půdu ﾏůžeﾏe jako zdroj tepla ┗zhledeﾏ k ┗eﾐko┗ﾐíﾏ kliﾏatiIkýﾏ podﾏíﾐkáﾏ 
hodﾐotit jako ﾐejstaHilﾐější zdroj ﾐízkopoteﾐIiálﾐího tepla. Ted┞ zdroj, jehož teplota se ﾏěﾐí 
ﾐejﾏéﾐě ふz u┗edeﾐýIh zdrojů ﾐízkopoteﾐIiálﾐího teplaぶ ┗li┗eﾏ zﾏěﾐ kliﾏatiIkýIh podﾏíﾐek. 
 Teplo ze zeﾏě se zpra┗idla ┗┞uží┗á ﾐepříﾏo skrze ┗hodﾐý ┗ýﾏěﾐík tepla, zeﾏﾐí 
kolektor, kterýﾏ proudí ﾐeﾏrzﾐouIí sﾏěs. Ta odeHírá teplo půdě a ﾐásledﾐě jej ┗e ┗ýparﾐíku 
předá┗á Ihladi┗u. PriﾐIip tepelﾐého čerpadla zeﾏě-┗oda je ted┞ totožﾐý s tepelﾐýﾏ 
čerpadleﾏ ┗oda-voda s uza┗řeﾐýﾏ s┞stéﾏeﾏ. 
 Pro odHěr tepla z půdy se ┗┞uží┗ají horizoﾐtálﾐí ﾐeHo ┗ertikálﾐí kolektory. 

ODBĚR TEPLA )E )EMĚ HORI)ONTÁLNÍMI KOLEKTORY 

 Horizoﾐtálﾐí kolektor┞, ozﾐačo┗áﾐ┞ též jako zeﾏﾐí kolektor┞, jsou v podstatě 
pol┞eth┞leﾐo┗é hadiIe ukládaﾐé do půd┞ ┗ ﾐezáﾏrzﾐé hlouHIe asi 1,2-1,5 m. Nezáﾏrzﾐá 
hloubka je tako┗á hlouHka pod 
po┗rIheﾏ půd┞, kde již zeﾏiﾐa 
Ieloročﾐě ﾐezaﾏrzá. V oHlasti 
České repuHlik┞ je tato hlouHka 
okolo 1 m. 

[5]
 

 Horizoﾐtálﾐí kolektor┞ jsou 

le┗ﾐější z oHou ┗ariaﾐt odHěru 
tepla z půd┞, ﾐiIﾏéﾐě pro jejiIh 
realizaIi je za potřeHí ┗elké 
ﾐezasta┗ěﾐé ploIh┞ ┗ okolí 
┗┞tápěﾐého oHjektu. Vlivem 

od┗odu tepla z půd┞ doIhází 
k jejíﾏu iﾐteﾐzi┗ﾐíﾏu oIhlazo┗áﾐí 
a tato oHlast pak ﾐeﾐí ┗hodﾐá ani 

k zeﾏědělskýﾏ účelůﾏ. [5]
 

 

Obr. 10 - Koncepce TČ t┞pu zeﾏě-voda s  

horizoﾐtálﾐíﾏ kolektoreﾏ  [6] 
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ODBĚR TEPLA )E )EMĚ VERTIKÁLNÍMI KOLEKTORY 

 Vertikálﾐí kolektor┞, jiﾐak ﾐazý┗aﾐé geoterﾏálﾐí ┗rt┞, se ┗┞uží┗ají pro sHěr tepla 
z půd┞ ┗ případě, že ﾐeﾐí k dispoziIi dostatečﾐá ploIha pro horizoﾐtálﾐí kolektor┞. Výhodou 
┗ertikálﾐíIh kolektorů je ﾏalá 
ploIha potřeHﾐá k realizaIi. 
Jejich velkou ﾐe┗ýhodou je ┗šak 
Ieﾐa, kd┞ při ┗┞užití tepelﾐýIh 
čerpadel s ┗ertikálﾐíﾏi kolektor┞ 
jsou saﾏotﾐé geoterﾏálﾐí ┗rt┞ 
jedﾐou z ﾐejdražšíIh položek 
Ielého s┞stéﾏu ┗┞tápěﾐí 
objektu. 

[5]
 

 Geoterﾏálﾐí ┗rt┞ se 
realizují do hlouHek ヵヰ-120 m. 

V případě že tato hlouHka pro 
dosažeﾐí požado┗aﾐého ┗ýkoﾐu 
ﾐestačí, ┗┞uží┗á se ┗íIe para-

lelﾐíIh ┗rtů. Průﾏěr těIhto ┗rtů 
se pohybuje okolo 150 mm. 

[5]
 

2.4.2.2 TČ ODEV)DÁVAJÍCÍ TEPLO DO V)DUCHU 

 Tepelﾐá čerpadla ode┗zdá┗ajíIí 
┗┞sokopoteﾐIiálﾐí teplo ┗zduIhu jsou 
určeﾐa pro teplo┗zdušﾐé ┗┞tápěﾐí, 
případﾐě Ihlazeﾐí. Koﾐstruují se 

zpravidla typu vzduch-vzduch. Tato 

tepelﾐá čerpadla ﾐeﾏají, oproti TČ 

od┗ádějíIíIh teplo do ┗od┞, ﾏožﾐost 
akumulace tepla. 

 TČ t┞pu ┗zduIh-vzduch jsou 

ideálﾐí ┗ariaﾐtou pro ┗┞tápěﾐí ┗elkýIh 
průﾏ┞slo┗ýIh hal, superﾏarketů 
a dalšíIh ┗elkooHjeﾏo┗ýIh prostor 
s ┗┞sokýﾏi ﾐárok┞ ﾐa stálou optiﾏálﾐí 
teplotu. Mimo tyto aplikace je lze 

┗┞užít i pro ┗┞tápěﾐí nebo 

teﾏpero┗áﾐí ﾏeﾐšíIh oHjektů jako jsou rodiﾐﾐé doﾏ┞, kaﾐIeláře aj. Ve ┗ětšiﾐě případů ﾐelze 
┗┞tápět prostor pouze poﾏoIí tohoto t┞pu tepelﾐýIh čerpadel, ale je ﾐutﾐý další zdroj tepla, 
který ┗ doHě ﾐedostatečﾐého ┗ýkoﾐu tepelﾐého čerpadla dodatečﾐě ┗┞tápí prostor. Mezi 

ﾐe┗ýhod┞ tohoto s┞stéﾏu patří ﾐutﾐost ┗eﾐtilačﾐích rozvodů a ﾐeﾏožﾐost tíﾏto s┞stéﾏeﾏ 
ohří┗at TUV. Výhodou je pak krátká reakčﾐí doHa po u┗edeﾐí s┞stéﾏu do Ihodu. 
 Tepelﾐá čerpadla ┗zduIh-vzduch ┗┞uží┗ají odHěru tepla z ┗eﾐko┗ﾐího ┗zduIhu nebo je 

lze ┗┞užít pro rekuperaIi ┗zduIhu, kd┞ oproti rekuperačﾐíﾏ jedﾐotkáﾏ sloužíIíﾏ pro 
předehře┗ ┗zduIhu při┗áděﾐého do oHjektu lze dosáhﾐout ┗┞ššíIh teplot při┗áděﾐého 
┗zduIhu, ﾐež ﾏá ┗zduIh odpadﾐí. Dík┞ toﾏu pak lze tíﾏto způsoHeﾏ objekt ﾐejeﾐ ┗ětrat, ale 
i ┗┞tápět. 

 

Obr. 11 - KoﾐIepIe TČ t┞pu zeﾏě-voda s  

┗ertikálﾐíﾏ kolektoreﾏ  [6] 

 

Obr. 12 - Tepelﾐé čerpadlo ┗zduIh-vzduch [8] 
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3 KOMPRESOROVÉ TEPELNÉ ČERPADLO V)DUCH-VODA 

 Koﾏpresoro┗á tepelﾐá čerpadla ふKTČぶ t┞pu ┗zduIh-voda ┗┞uží┗ajíIí ┗eﾐko┗ﾐí ┗zduIh 

jsou ┗ současﾐé doHě ﾐejrozšířeﾐější tepelﾐá čerpadla ┗┞uží┗aﾐá pro ┗┞tápěﾐí. Tento typ 

tepelﾐýIh čerpadel se hojﾐě ┗┞uží┗á přede┗šíﾏ z dů┗odu dostatečﾐého ﾏﾐožst┗í 
┗šud┞přítoﾏﾐého ┗zduIhu, jako zdroje ﾐízkopoteﾐIiálﾐího tepla, který je ﾐejeﾐ zadarﾏo, ale 
také pro jeho ┗┞uží┗áﾐí ﾐeﾐí třeHa žádﾐýIh drahýIh koﾐstrukčﾐíIh řešeﾐí. 
 KTČ se ale ┗┞ráHějí ┗e ┗íIe pro┗edeﾐíIh s určitýﾏi koﾐstrukčﾐíﾏi odlišﾐostﾏi. Tyto 

růzﾐé konstrukce jsou zá┗islé ﾐa pro┗ozﾐíIh režiﾏeIh, pro které je TČ určeﾐé. Jsou to 

čerpadla určeﾐá pouze k ┗┞tápěﾐí nebo čerpadla určeﾐá jak k ┗┞tápěﾐí, tak k Ihlazeﾐí. Velmi 

podoHﾐýﾏ koﾐstrukčﾐíﾏ řešeﾐíﾏ k TČ s ﾏožﾐostí ┗┞tápěﾐí i Ihlazeﾐí jsou čerpadla 
s ﾏožﾐostí re┗erzaIe Ihodu určeﾐé k odﾏrazo┗áﾐí ┗ýparﾐíku ふ┗iz ﾐásledujíIí kapitola). 

3.1 ODMRA)OVÁNÍ  VÝPARNÍKU  

 Při pro┗ozo┗áﾐí tepelﾐýIh čerpadel t┞pu ┗zduIh-┗zduIh při ﾐízkýIh teplotáIh 
┗eﾐko┗ﾐího ┗zduIhu ﾏůže doIházet ke koﾐdeﾐzaIi a ﾐaﾏrzáﾐí ┗zdušﾐé ┗lhkosti ﾐa 
┗ýparﾐíku. Náﾏraza pak ﾏá ﾐegati┗ﾐí ┗li┗ ﾐa ┗ýkoﾐ ┗ýparﾐíku a tíﾏ i ﾐa ┗ýkoﾐ Ielého 
tepelﾐého čerpadla. ) toho dů┗odu je třeHa jí odstraňo┗at. 
 Odﾏrazo┗áﾐí ┗ýparﾐíku, často ﾐazý┗aﾐé také odtá┗áﾐí či defrost, se pro┗ádí 
při┗edeﾐíﾏ tepla do ┗ýparﾐíku. Toto teplo lze získat ┗íIe způsoH┞. 
 Nejčastěji použí┗aﾐýﾏ způsoHeﾏ odﾏrazo┗áﾐí je tz┗. re┗erzaIe Ihodu Ihladi┗o┗ého 
oHěhu. Ta spočí┗á ┗e zﾏěﾐě prouděﾐí Ihladi┗a oHěheﾏ poﾏoIí čt┞řIestﾐého ┗eﾐtilu. Vli┗eﾏ 
zﾏěﾐ┞ toku Ihladi┗a ┗ýparﾐík plﾐí fuﾐkIi koﾐdeﾐzátoru a ﾐaopak. TČ ┗ re┗erzﾐíﾏ Ihodu 
odeHírá teplo z topﾐého ﾏédia a předá┗á jej skrz ┗ýparﾐík ﾐáﾏraze až do doH┞, kd┞ dojde 
k jejíﾏu odtátí. 
 Při ┗┞ššíIh teplotáIh ┗zduIhu je ﾏožﾐé ┗┞užít tz┗. doHěhu ┗eﾐtilátoru. DoHěh 
┗eﾐtilátoru je sta┗, kd┞ je tepelﾐé čerpadlo ふIhladi┗o┗ý oHěhぶ ﾐečiﾐﾐé a ┗ Ihodu je pouze 
┗eﾐtilátor distriHuujíIí ┗eﾐko┗ﾐí ┗zduIh skrz ┗ýparﾐík. Teplo ze ┗zduIhu je ode┗zdá┗áﾐo 
ﾐáﾏraze a po┗rIhu ┗ýparﾐíku, které ﾏají ﾐižší teplotu ﾐež ┗eﾐko┗ﾐí ┗zduIh. Dík┞ toﾏu pak 
ﾐáﾏraza odtá┗á z po┗rIhu ┗ýparﾐíku. Teﾐto způsoH odtá┗áﾐí je ┗┞uží┗áﾐ při teplotáIh 
┗eﾐko┗ﾐího ┗zduIhu ﾐad ン °C. Při ﾐižšíIh teplotáIh už ﾐeﾐí teﾐto způsoH efekti┗ﾐí. 
 Další ﾏožﾐostí odﾏrazo┗áﾐí je ┗┞užití topﾐýIh t┞čí. Tato ﾏožﾐost ┗┞žaduje úpra┗u 
koﾐstrukIe ┗ýparﾐíku, kd┞ jíﾏ ┗edou ﾏiﾏo Ihladi┗o┗é potruHí i elektriIké topﾐé t┞če. Při 
použití tohoto způsoHu odﾏrazo┗áﾐí je ﾐe┗ýhodou ﾐejeﾐ potřeHa další elektriIké eﾐergie, 
která je při použití příﾏotopﾐýIh t┞čí ┗┞soká, ale také částečﾐé sﾐížeﾐí přestupu tepla ┗e 
┗ýparﾐíku ┗li┗eﾏ dalšíIh, pro přestup tepla ﾐe┗┞užitýIh, ploIh ふtopﾐýIh t┞číぶ. 
 KoﾐstrukIi ┗ýparﾐíku lze upra┗it i tak, že ┗ ﾐěﾏ ﾐeHude pouze Ihladi┗o┗é potruHí, ale 
po┗ede jíﾏ další saﾏostatﾐá truHko┗á sﾏ┞čka. V této sﾏ┞čIe je ﾐeﾏrzﾐouIí sﾏěs. V případě 
potřeH┞ odtá┗áﾐí sﾏěs Iirkuluje ┗ saﾏostatﾐéﾏ okruhu. Sﾏěs odeHírá teplo koﾐdeﾐzátu 
┗┞stupujíIíﾏu z koﾐdeﾐzátoru poﾏoIí dalšího ┗ýﾏěﾐíku tepla a doIhází k jeho dodatečﾐéﾏu 
podIhlazeﾐí. )ískaﾐé teplo pak ode┗zdá┗á ┗e ┗ýparﾐíku ﾐáﾏraze a tíﾏ doIhází k odtá┗áﾐí. 
Stejﾐě jako u ┗┞užití elektriIkýIh topﾐýIh t┞čí je při použití další truHko┗é sﾏ┞čk┞ 
s ﾐeﾏrzﾐouIí sﾏěsí ┗e ┗ýparﾐíku sﾐižo┗áﾐ přestup tepla ┗li┗eﾏ ﾐe┗┞užitýIh ploIh  
 Odﾏrazo┗áﾐí ふdefrostぶ se často ﾐepro┗ádí pouze jedﾐíﾏ způsoHeﾏ, ale koﾏHiﾐaIí 
┗íIe ﾏetod se sﾐahou zajistit Io ﾐej┗┞šší účiﾐﾐost s Io ﾐejﾐižší eﾐergetiIkou ﾐáročﾐostí.
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3.2 CHLADIVOVÝ OBĚH  KTČ  

 )ákladeﾏ tohoto typu tepelﾐého čerpadla je koﾏpresoro┗ý Ihladi┗o┗ý oHěh, dík┞ 
kteréﾏu je ﾐízkopoteﾐIiálﾐí teplo přečerpá┗áno ﾐa ┗┞sokopoteﾐIiálﾐí. Chladi┗o, teploﾐosﾐá 
látka oHěhu, ┗ ﾐěﾏ Iirkuluje a I┞kliIk┞ ﾏěﾐí s┗é skupeﾐst┗í. 
 )ákladﾐí priﾐIip fuﾐkIe KTČ je popsáﾐ ┗ kapitole ヲ.ヴ.ヱ.ヱ a z dů┗odu zaﾏěřeﾐí této 
práIe Hude ┗ odsta┗IíIh ﾐíže popsáﾐ už jeﾐ koﾏple┝ﾐí oHěh koﾏpresoro┗ého tepelﾐého 
čerpadla s ﾏožﾐostí re┗erzaIe Ihodu. Při toﾏto koﾐstrukčﾐíﾏ řešeﾐí pak tepelﾐé čerpadlo 
praIuje Huď ┗ ﾐorﾏálﾐíﾏ režiﾏu ふrežiﾏ ┗┞tápěﾐíぶ nebo re┗erzﾐíﾏ režiﾏu ふrežiﾏ odtá┗áﾐíぶ. 

3.2.1 NORMÁLNÍ REŽIM KTČ  

 Chladi┗o přiIhází do ┗ýparﾐíku 

┗e sta┗u ﾏokré pár┞ ふsﾏěs kapalﾐého 
a pl┞ﾐﾐého Ihladi┗aぶ, kde je mu 

předáﾐo teplo ze zdroje 
ﾐízkopoteﾐIiálﾐího tepla (vzduchu). 

Zde se kapalﾐá složka Ihladi┗a 
┗┞pařuje, doIhází ke zﾏěﾐě fáze. Dále 
jsou pár┞ chladiva přehří┗áﾐ┞ pro 
dosažeﾐí ┗ětší stability, Iož omezuje 

jejiIh ﾐežádouIí koﾐdeﾐzaIi ┗ dalšíIh 
částeIh oHěhu. 
 V┞pařo┗aIí teplota chladiva je 

zá┗islá ﾐa tlaku ┗e ┗ýparﾐíku a t┞pu 
použitého chladiva. VšeoHeIﾐě lze říIi, 
že ﾏůže Hýt ┗elﾏi ﾐízká. Teplota 

Ihladi┗o┗ýIh par ﾐa ┗ýstupu 
z ┗ýparﾐíku ﾏůže ﾐaHý┗at i hluboce 

záporﾐýIh hodﾐot ふkoleﾏ  
-20 °Cぶ. Pro distribuci vzduchu 

proIházejíIího ┗ýparﾐíkeﾏ jsou 
použí┗áﾐ┞ a┝iálﾐí ┗eﾐtilátor┞. 
 Pár┞ Ihladiva dále proIhází 
přes čt┞řIestﾐý ┗eﾐtil do potruHﾐí 
┗ět┗e sáﾐí kompresoru. ) dů┗odu 
Hezpečﾐosti s┞stéﾏu a spolehlivosti 

Ihodu zařízeﾐí je před koﾏpresoreﾏ 
uﾏístěﾐ odlučo┗ač kapaliny, zajišťujíIí 
případﾐé odloučeﾐí zH┞tko┗ého 
kapalﾐého chladiva. Odlučo┗ač 
kapaliny přitoﾏ slouží přede┗šíﾏ jako 
ochrana kompresoru před ﾐasátíﾏ 
kapalﾐého Ihladi┗a, Iož H┞ ┗edlo 
k ﾐežádouIíﾏu sﾐížeﾐí jeho účiﾐﾐosti 
nebo jeho poškozeﾐí. 
  

  

 

Obr. 13 - OHěh KTČ ┗ ﾐorﾏálﾐíﾏ režiﾏu 
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 Dalšíﾏ pr┗keﾏ ┗ oHěhu je ﾐízkotlaký presostat. Tíﾏ je defiﾐo┗áﾐ ﾐejﾐižší tlak ﾐa sáﾐí 
kompresoru, při kterém jej lze provozovat. Při poklesu saIího tlaku pod definovanou 

hodﾐotu ﾐa delší časo┗ý úsek, ﾐež je do┗oleﾐý, doIhází k odsta┗eﾐí koﾏpresoru a tíﾏ pádeﾏ 
i Ielého tepelﾐého čerpadla. 
 Pár┞ Ihladi┗a s ﾐízkou teplotou ふﾐízkýﾏ tepelﾐýﾏ poteﾐIiáleﾏぶ jsou ﾐásledﾐě 
ﾐasá┗áﾐ┞ koﾏpresoreﾏ. V koﾏpresoru doIhází k jejiIh koﾏpresi a s tíﾏ spjatýﾏ ﾐárůstem 

teplot┞. Tíﾏ se pár┞ Ihladi┗a dostá┗ají ﾐa hladiﾐu ┗┞ššího tepelﾐého poteﾐIiálu a lze je dále 
┗┞užívat ﾐapříklad pro ohře┗ topﾐé ┗od┞. Oproti teplotáﾏ par ﾐa sáﾐí koﾏpresoru ﾏohou 

ﾏít pár┞ ﾐa jeho ┗ýtlaku i teploty přes ヱヰヰ °C. 
 Na ┗ýtlaku koﾏpresoru je uﾏístěﾐ ┗┞sokotlaký presostat. Je obdobou ﾐízkotlakého 
presostatu, definuje ┗šak ﾏa┝iﾏálﾐí tlak┞ ﾐa ┗ýtlaku koﾏpresoru, při kterýIh je ﾏožﾐé TČ 
pro┗ozo┗at. Při dosažeﾐí ﾐasta┗eﾐé hodﾐot┞ je kompresor okaﾏžitě, bez prodlevy, 

automaticky odstaven. 

 Dalšíﾏ Hezpečﾐostﾐíﾏ pr┗keﾏ ﾐa ┗ýtlaku koﾏpresoru je terﾏostat zaHraňujíIí Ihodu 
koﾏpresoru při ┗ýtlačﾐýIh teplotáIh ┗┞ššíIh, ﾐež jsou do┗oleﾐ┞. Při překročeﾐí ﾐasta┗eﾐé 
hodnoty je kompresor ihned odstaven. 

 )koﾏpriﾏo┗aﾐé pár┞ Ihladi┗a poté proIhází skrz čt┞řIestﾐý ┗eﾐtil do koﾐdeﾐzátoru, 

┗e kteréﾏ ode┗zdá┗ají teplo topﾐé ┗odě. Vlivem odvodu tepla doIhází ke zﾏěﾐě fáze 
chladiva, kondenzaci. Koﾐdeﾐzát je zde podIhlazeﾐ pro zajištěﾐí staHilﾐího kapalﾐého 
chladiva s Io ﾐejﾐižším obsaheﾏ zH┞tko┗ýIh par. Kondenzace se ┗┞uží┗á z dů┗odu 
u┗olňo┗áﾐí lateﾐtﾐího tepla při zﾏěﾐě fáze předá┗aﾐého topﾐé ┗odě. Koﾐdeﾐzačﾐí teplota 

chladiva je přitoﾏ ﾏﾐoheﾏ ┗┞šší ﾐež teplota v┞pařo┗aIí ┗li┗eﾏ ┗┞ššího tlaku ┗ této části 
oHěhu. 

 Po ┗ýstupu z koﾐdeﾐzátu je Ihladi┗o ┗edeﾐo přes sHěrač Ihladi┗a. PodoHﾐě jako 
odlučo┗ač kapaliﾐ┞ sHěrač Ihladi┗a separuje pl┞ﾐﾐou fázi od kapalﾐé. )e sHěrače ┗┞stupuje 
už jeﾐ kapalﾐé Ihladi┗o, případﾐě Ihladi┗o s ﾏiﾐiﾏálﾐíﾏ oHsaheﾏ HuHliﾐ. 
 )a sHěračeﾏ Ihladi┗a je uﾏístěﾐ filtrdeh┞drátor, ┗e kteréﾏ je pohlcena vlhkost 

a drobné pevné částiIe. ) filtrdeh┞drátoru už ┗┞Ihází jeﾐ čisté kapalﾐé Ihladi┗o. 
 Toto Ihladi┗o pak proudí skrz průhledítko sloužíIí ke sledo┗áﾐí stavu chladiva. 

V toﾏto ﾏístě už Ihladi┗o ﾐesﾏí oHsaho┗at Hublinky. JejiIh ┗ýsk┞t by indikoval ﾐapříklad 

ﾏálo Ihladi┗a ┗ oHěhu. Průhledítka ﾏohou oHsaho┗at iﾐdikátor ┗lhkosti, který poﾏáhá 
iﾐdiko┗at přítoﾏﾐost zH┞tko┗é ┗lhkosti při u┗áděﾐí TČ do pro┗ozu. 

 )a průhledítko se uﾏisťuje e┝paﾐzﾐí ┗eﾐtil, který slouží k distriHuIi sprá┗ﾐého 
ﾏﾐožst┗í Ihladi┗a do ┗ýparﾐíku z dů┗odu zajištěﾐí jeho optiﾏálﾐího pro┗ozﾐího režiﾏu. 
E┝paﾐzﾐí ┗eﾐtil také zajišťuje pokles tlaku a teploty chladiva a zﾏěﾐu jeho stavu do stavu 

ﾏokré pár┞. Dík┞ regulaci tlaku příﾏo o┗li┗ňuje také ┗ýparﾐou a koﾐdeﾐzačﾐí teplotu 
chladiva ┗ oHěhu a přede┗šíﾏ jeho přehřátí ┗e ┗ýparﾐíku. 

 Před ┗stupeﾏ do tělesa ┗ýparﾐíků je zařazeﾐ distributor kapalﾐého Ihladi┗a, který je 
součástí dodá┗k┞ ┗ýparﾐíku. Toto zařízeﾐí roz┗ádí kapalﾐé Ihladi┗o do jedﾐotli┗ýIh 
trubko┗ýIh sekIí ┗ýparﾐíku pro dosažeﾐí ro┗ﾐoﾏěrﾐého průtoku Ihladi┗a ┗e ┗šeIh sekIíIh. 

Ve ┗ýparﾐíku se Ihladi┗o opět ┗┞pařuje a Ielý I┞klus se opakuje. 
 Tok Ihladi┗a ┗ oHěhu je usﾏěrňo┗áﾐ zpětﾐýﾏi ┗eﾐtil┞. T┞ uﾏožňují prouděﾐí chladiva 

pouze ┗ jedﾐoﾏ sﾏěru a současﾐě zaHraňují jeho průtoku z ﾐízkotlaké části oHěhu do části 
┗┞sokotlaké. 
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3.2.2 REVER)NÍ REŽIM  

 )ﾏěﾐu z ﾐorﾏálﾐího režiﾏu 
tepelﾐého čerpadla ﾐa re┗erzﾐí režiﾏ 
zajišťuje čt┞řIestﾐý ┗eﾐtil. ) oHr. 14 je 

patrﾐé, že část oHěhu ČV-K-ČV praIuje 
┗ oHou režiﾏeIh stejﾐě a rozdíl je 
pouze ┗ druhé části oHěhu. 

 Při oHěhu ┗ re┗erzﾐíﾏ režiﾏu 

proudí koﾏpriﾏo┗aﾐé pár┞ Ihladi┗a 
skrz čt┞řIestﾐý ┗eﾐtil do ┗ět┗e 
s ┗ýparﾐíkeﾏ. V toﾏto režiﾏu 
┗ýparﾐík zastá┗á fuﾐkIi koﾐdeﾐzátoru. 
Chladivo zde kondenzuje a předá┗á 
teplo tělesu ┗ýparﾐíku, dík┞ čeﾏuž 

doIhází k odtá┗áﾐí ﾐáﾏraz┞ na jeho 

povrchu. 

 )koﾐdeﾐzo┗aﾐé Ihladi┗o je 
poté ﾐasﾏěro┗áﾐo přes sHěrač 
chladiva, filtrdeh┞drátor, průhledítko 
do e┝paﾐzﾐího ventilu, odkud už 
proudí do koﾐdeﾐzátoru. 
 Kondenzátor při re┗erzﾐíﾏ 
režiﾏu TČ vykoﾐá┗á fuﾐkIi ┗ýparﾐíku. 
Chladi┗o odeHírá teplo z topﾐé ┗od┞, 
ochlazuje ji, a ┗┞pařuje se, přičeﾏž 
jeho průtok je defiﾐo┗áﾐ ﾐasta┗eﾐíﾏ 
e┝paﾐzﾐího ┗eﾐtilu. 
 Po průIhodu Ihladi┗a 
koﾐdeﾐzátoreﾏ Ihladi┗o dále proudí 
přes čt┞řIestﾐý ┗eﾐtil do části oHěhu 
s koﾏpresoreﾏ, který je proti 
ﾐorﾏálﾐíﾏu režiﾏu ﾐeﾏěﾐﾐý. 
  

 

Obr. 14 - OHěh KTČ ┗ re┗erzﾐíﾏ režiﾏu  
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3.3 PRACOVNÍ CYKLUS KTČ  

 Koﾏpresoro┗á tepelﾐá čerpadla 
praIují ﾐa priﾐIipu oHráIeﾐého tepelného 

cyklu. )ákladﾐíﾏ tepelﾐýﾏ I┞kleﾏ je 
Carﾐotů┗ I┞klus. Jedﾐá se ┗šak o zIela 
zidealizo┗aﾐý ふteoretiIkýぶ terﾏod┞ﾐaﾏiIký 
cyklus a z toho dů┗odu je ┗ pra┝i 
ﾐedosažitelﾐý. Použí┗á se ┗šak pro poro┗ﾐáﾐí 
reálﾐýIh zařízeﾐí a jejiIh účiﾐﾐostí. [1]

 

 Tepelﾐýﾏ čerpadlůﾏ se pak ┗íIe 
přiHližuje oHráIeﾐý Raﾐkiﾐů┗ I┞klus, ﾐiIﾏéﾐě 

i tento cyklus je ﾏírﾐě zidealizo┗aﾐý. Jedﾐá se 
o zaﾐedHáﾐí tepelﾐýIh a h┞drauliIkýIh ztrát. 
T┞ jsou ┗šak ┗e skutečﾐosti tak ﾏalé, že se 
skutečﾐý I┞klus tepelﾐého čerpadla od 
oHráIeﾐého Raﾐkiﾐo┗a I┞klu příliš ﾐeliší. [1]

 

  

 

Obr. 15 - T-s diagraﾏ oHráIeﾐého  
Carnotova cyklu 

 

Obr. 16 - T-s a p-i diagraﾏ praIo┗ﾐího I┞klu TČ ふoHráIeﾐý Raﾐkiﾐů┗ oHěhぶ  
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3.4 CHLADIVA V KTČ  

 Chladi┗o je základﾐíﾏ pr┗keﾏ, praIo┗ﾐí látkou, nositelem energie v tepelﾐýIh 
čerpadlech a Hez ﾐěj H┞ tato zařízeﾐí ﾐeﾏohla fuﾐgo┗at. Chladi┗o ┗šak ﾐeputuje oHěheﾏ TČ 
saﾏo, ﾐýHrž jako sﾏěs Ihladi┗a s olejeﾏ pro ﾏazáﾐí koﾏpresoru. E┝istuje Ielá řada Ihladi┗, 
ale pro tepelﾐá čerpadla se hodí jeﾐ ﾐěkterá z ﾐiIh. [5]

 

 Chladi┗o a jeho paraﾏetr┞ ﾏají zásadﾐí ┗li┗ ﾐa fuﾐkIi tepelﾐého čerpadla a efektivitu 

jeho provozu. Volba chladiva pro tepelﾐé čerpadlo se od┗íjí od Ielé řad┞ kritérií, jako jsou: 

 požado┗aﾐá oHlast použití a pro┗ozﾐí podﾏíﾐk┞, 
 požado┗aﾐý ┗ýkoﾐ s ohledeﾏ ﾐa ┗lastﾐosti koﾏpresoru, 
 doporučeﾐí ┗ýroHIe koﾏpresoru, 
 cena chladiva, 

 dostupnost chladiva, 

 ekologiIká ﾐezá┗adﾐost. 
 S ohledeﾏ ﾐa ži┗otﾐí prostředí jsou Ihladi┗ůﾏ přiřazeﾐ┞ d┗a základﾐí koefiIieﾐt┞. 

Jsou to ODP (Ozone Depletion Potential) a GWP (Global Warming Potential). 
[5]

 

 Koeficient ODP ┗┞jadřuje ┗li┗ Ihladi┗a ﾐa poškozo┗áﾐí ozoﾐo┗é ┗rst┗┞ )eﾏě. 

V minulosti byli v chladivovýIh okruzíIh hojﾐě ┗┞uží┗áﾐ┞ freoﾐ┞, ted┞ látk┞ ﾐa Házi 
Ihloro┗aﾐýIh uhlo┗odíků. Po zjištěﾐí ﾐegati┗ﾐího ┗li┗u Ihloru ﾐa ozoﾐo┗ou ┗rst┗u )eﾏě 
ﾐastal postupﾐý útluﾏ ┗┞uží┗áﾐí a ┗ýroH┞ těIhto látek a začalo se hledat jiﾐé řešeﾐí, ted┞ 
látk┞, které H┞ ﾏěly podoHﾐé terﾏod┞ﾐaﾏiIké účiﾐk┞ s Io ﾐejﾏeﾐšíﾏ ﾐegati┗ﾐíﾏ ┗li┗eﾏ ﾐa 
ozoﾐo┗ou ┗rst┗u )eﾏě. V současﾐé doHě se ┗ tepelﾐýIh čerpadleIh už Hěžﾐě použí┗ají 
Ihladi┗a s ﾐulo┗ýﾏ ODP a ted┞ ﾐeﾏají ﾐegati┗ﾐí ┗li┗ ﾐa ozoﾐo┗ou ┗rst┗u )eﾏě. 

[5]
 

 KoefiIieﾐt GWP ┗┞jadřuje ┗li┗ Ihladi┗a ﾐa skleﾐíko┗ý efekt, který je jedﾐou z příčiﾐ 
gloHálﾐího oteplo┗áﾐí )eﾏě. GWP je ┗ztažeﾐ k ﾏolekule CO2, která ﾏá hodﾐotu GWP ヱ a číﾏ 
┗ětší ﾏá Ihladi┗o GWP, tíﾏ ┗ětší je jeho ﾐegati┗ﾐí ┗li┗ ﾐa skleﾐíko┗ý efekt. [5]

 

 OHa t┞to koefiIieﾐt┞ jsou zá┗islé ﾐa IheﾏiIkéﾏ složeﾐí Ihladi┗. Dle IheﾏiIkého 
složeﾐí se Ihladi┗a ┗hodﾐá pro tepelﾐá čerpadla dělí do skupiﾐ CFC, HCFC, HFC a HC. 

[5]
 

 Chladi┗a ze skupiﾐ┞ CFC ふfluoroIhlorouhlo┗odík┞ぶ jsou orgaﾐiIké sloučeﾐiﾐ┞ 
oHsahujíIí Ihlór, fluór a uhlík. CFC se též ﾐazý┗ají t┗rdé freoﾐ┞ a ┗ přírodě se přirozeﾐě 
ﾐe┗┞sk┞tují. Mají ┗┞soký ODP i GWP. [9]

 

 Chladiva ze skupiny HCFC ふh┞droIhlorofluorouhlo┗odík┞ぶ se též ﾐazý┗ají ﾏěkké 
freony. V přírodě přirozeﾐou Iestou ﾐe┗zﾐikají a připra┗ují se uﾏěle. Na rozdíl od CFC ﾐeﾐí 
u ﾏěkkýIh freoﾐů ┗odík plﾐě ﾐahrazeﾐ Ihlóreﾏ a fluoreﾏ a jejich ODP je relati┗ﾐě ﾐízký 
a GWP ﾐaHý┗á středﾐíIh až ┗┞sokýIh hodﾐot. [9]

 

 Chladiva ze skupiny HFC ふfluoruhlo┗odík┞ぶ 
jsou orgaﾐiIké látk┞ oHsahujíIí uhlík, fluor 
a ┗odík. Jsou to těka┗é látk┞ a ┗ přírodě se 
přirozeﾐě ﾐe┗┞sk┞tují. JejiIh ODP je ﾐulo┗é, ale 
ﾏohou ﾏít ┗elﾏi zﾐačﾐě ┗┞soký GWP. [9]

 

 Chladiva ze skupiny HC jsou přírodﾐí 
uhlo┗odík┞ a jejiIh sﾏěsi. Vzﾐikají přírodﾐíﾏi 
HioIheﾏiIkýﾏi proIes┞. Neﾏají ﾐegati┗ﾐí ┗li┗ ﾐa ozoﾐo┗ou ┗rst┗u a ﾏiﾐiﾏálﾐí ┗li┗ ﾐa 
skleﾐíko┗ý efekt. 

[9]
 

 Nej┗┞uží┗aﾐější chladiva ﾐa ﾐašeﾏ trhu jsou R134a, R404a, R407c a R410a. Pro 

předsta┗u hodﾐot koefiIieﾐtů ODP a GWP jsou ┗ tab. 01 pro tato chladiva uvedeny. 
[5]

 

Chladivo Skupina ODP GWP 

R134a HFC 0 1430 

R404a HFC 0 3922 

R407c HFC 0 1774 

R410a HFC 0 2088 
 

Tab. 01 - Vlastnosti chladiv 
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3.5 )ÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY KTČ  

 Tepelﾐé čerpadlo se skládá z ﾏﾐoha koﾏpoﾐeﾐt. Chladi┗o┗ý oHěh, který je základeﾏ 
KTČ, oHsahuje čt┞ři základﾐí koﾏpoﾐeﾐty. Jsou jiﾏi ┗ýparﾐík, koﾏpresor, kondeﾐzátor 
a e┝paﾐzﾐí ┗eﾐtil. 

3.5.1 VÝPARNÍK  

 Výparﾐík je tepelﾐý ┗ýﾏěﾐík předá┗ajíIí teplo ze zdroje ﾐízkopoteﾐIiálﾐího tepla 
chladivu. Výparﾐík┞ Hý┗ají ┗ TČ ┗zduIh-┗oda jedﾐou z ﾐej┗ětšíIh součástí Ielého oHěhu 
přede┗šíﾏ proto, že jsou ﾐa straﾐě ┗zduIhu ﾏﾐoheﾏ ﾏeﾐší přestup┞ tepla ﾐež ﾐa straﾐě 
Ihladi┗a a je ted┞ zapotřeHí teﾐto ﾐedostatek koﾏpeﾐzo┗at ┗ětší ploIhou pro přestup tepla. 

3.5.1.1  KONSTRUKCE VÝPARNÍKU 

 U s┞stéﾏu ┗zduIh-┗oda se jako ┗ýparﾐík ┗┞uží┗á 
laﾏelo┗ý ┗ýﾏěﾐík tepla. Ten se skládá z jedﾐé či ┗íIe 
řad truHek opatřeﾐýIh laﾏelaﾏi pro z┗ýšeﾐí ploIh┞ pro 
přestup tepla. Tyto lamely lze ozﾐačit jako žeHra truHek 
┗ýparﾐíku a z toho dů┗odu se ﾏůžeﾏe setkat 
s ozﾐačeﾐíﾏ těIhto ┗ýﾏěﾐíků jako „žeHro┗k┞“. 
 Součástí ┗ýﾏěﾐíku je ﾐa vstupu do tělesa 
┗ýparﾐíku ﾐa straﾐě Ihladi┗a iﾐstalo┗áﾐ distributor 

┗střiko┗aﾐého Ihladi┗a. Teﾐ zajišťuje ro┗ﾐoﾏěrﾐé 
rozděleﾐí Ihladi┗a z e┝paﾐzﾐího ┗eﾐtilu do truHko┗ýIh 
sekIí, do kterýIh jsou rozděleﾐ┞ truHk┞ ┗ýparﾐíku po 
jeho ┗ýšIe. Na ┗ýstupu z ┗ýﾏěﾐíku jsou truHko┗é sekIe 
spojeﾐ┞ do truHk┞ o ┗ětšíﾏ průﾏěru z dů┗odu ﾐárůstu 
oHjeﾏu ┗li┗eﾏ fázo┗é zﾏěﾐ┞ chladiva. 

 Laﾏelo┗ý ┗ýﾏěﾐík je defiﾐo┗áﾐ ﾐěkolika 
parametry, které udá┗ají jeho ┗ýsledﾐý rozﾏěr. Těﾏito 
paraﾏetr┞ jsou počet truHko┗ýIh řad defiﾐujíIí hloubku 

┗ýﾏěﾐíku, počet truHek ┗ řadě defiﾐujíIí ┗ýšku 
┗ýﾏěﾐíku, délka ┗ýﾏěﾐíku, počet ┗střiků Ihladi┗a 

a rozteč laﾏel. 

3.5.1.2  MATERIÁLY VÝPARNÍKU 

 Pro ┗ýroHu truHek se ﾐejčastěji použí┗á ﾏěď. Lze se také setkat s truHkaﾏi 
hliﾐíko┗ýﾏi, které H┞l┞ ┗┞uží┗áﾐ┞ přede┗šíﾏ ┗ ﾏiﾐulosti ┗ doHě ┗┞sokého ﾐárůstu Ieﾐ┞ ﾏědi. 
V agresi┗ﾐíﾏ prostředí, kd┞ je ﾐutﾐé doIílit určité odolﾐosti ┗ýparﾐíku, se ┗┞uží┗ají též 
Ieloﾐerezo┗é koﾐstrukIe. V toﾏto případě jsou z ﾐerezo┗é oIeli ┗┞roHeﾐ┞ ﾐejeﾐ Ihladi┗o┗é 
truHk┞, ale též laﾏel┞.  
 Pro saﾏotﾐé laﾏel┞ se často ┗┞uží┗ají i další ﾏateriál┞. Jsou jiﾏi ﾏěď, hliﾐík, 
po┗lako┗aﾐý hliﾐík ﾐeHo h┞drofilﾐí hliﾐík. VolHa ﾏateriálu zá┗isí ﾐa koﾐkrétﾐíIh požada┗IíIh 

ﾐa realizaIi, pro┗ozﾐíIh podﾏíﾐkáIh TČ aj. 
  

 

Obr. 17 - Laﾏelo┗ý ┗ýﾏěﾐík 

tepla ふ┗ýparﾐíkぶ [10] 
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3.5.1.3 VOLBA VÝPARNÍKŮ 

 Pro koﾐkrétﾐí koﾐstrukIi TČ je ┗žd┞ sﾐaha ┗olit Io ﾏožﾐá ﾐej┗ýhodﾐější ┗ýparﾐík. Při 
této ┗olHě se jedﾐá přede┗šíﾏ o ﾐalezeﾐí „optiﾏa“, které zá┗isí ﾐa ┗zájeﾏﾐéﾏ ┗ztahu hﾐed 
ﾐěkolika faktorů. Jsou to požado┗aﾐý IhladíIí ┗ýkoﾐ, který ﾏusí ┗ýparﾐík přeﾐášet při 
koﾐkrétﾐíIh paraﾏetreIh ┗zduIhu, ┗elikost ┗ýparﾐíku a tlako┗é ztrát┞ jak ﾐa straﾐě ┗zduIhu, 
tak i ﾐa straﾐě Ihladi┗a. 

3.5.2 KOMPRESOR 

 Koﾏpresor ┗ tepelﾐéﾏ čerpadle slouží ke koﾏpresi par Ihladi┗a. )┗ýšeﾐí tlaku 
proHíhá zﾏeﾐšo┗áﾐíﾏ oHjeﾏu praIo┗ﾐího prostoru ┗ ﾐěﾏž je Ihladi┗o uza┗řeﾐo. 

3.5.2.1 KONSTRUKCE KOMPRESORU 

 Pro tepelﾐá čerpadla lze ┗┞užít růzﾐé t┞p┞ koﾏpresorů. Pr┗ﾐí koﾏpresor┞ ┗┞uží┗aﾐé 
v KTČ H┞ly písto┗é koﾏpresor┞. Dále se začal┞ ┗┞uží┗at rotačﾐí koﾏpresor┞ s kroužíIíﾏ 
písteﾏ a dále pak spirálo┗é koﾏpresor┞ také ﾐazý┗aﾐé Scroll aj. 

 Pro TČ jsou ﾐejčastěji ┗┞uží┗áﾐ┞ koﾏpresor┞ ┗ herﾏetiIkéﾏ pro┗edeﾐí. )ﾐačí se tíﾏ, 
že ﾏají ┗e společﾐé ﾐádoHě ﾐa společﾐé hřídeli elektroﾏotor i koﾏpresor. Společﾐá je také 
olejo┗á ﾐáplň. Dík┞ jejiIh koﾐstrukIi jsou ﾐaprosto těsﾐé a z ﾐádoH┞ ┗ede pouze ┗ýtlačﾐé 
a saIí potruHí. 
 Miﾏo herﾏetiIké pro┗edeﾐí koﾏpresorů e┝istují ještě koﾏpresor┞ 
v poloherﾏetiIkéﾏ pro┗edeﾐí a ┗ ote┗řeﾐéﾏ pro┗edeﾐí.  
 U poloherﾏetiIkého pro┗edeﾐí koﾏpresoru je elektroﾏotor s koﾏpresoreﾏ ﾐa jedﾐé 
hřídeli ┗ herﾏetiIké skříﾐi, ﾐiIﾏéﾐě elektroﾏotor je po odstraﾐěﾐí kr┞IíIh ┗ík přístupﾐý. 
 Ote┗řeﾐé pro┗edeﾐí koﾏpresoru předsta┗uje saﾏotﾐý koﾏpresor. )e skříﾐě 
koﾏpresoru je ┗┞┗edeﾐa hřídel, která je opatřeﾐa uIpá┗kaﾏi proti úﾐiku Ihladi┗a. Jako 
pohoﾐ ﾏůže sloužit ﾐejeﾐ elektroﾏotor, ale také jiﾐé druh┞ ﾏotoru. 

PÍSTOVÉ KOMPRESORY 

 Ke koﾏpresi ┗ písto┗ýIh koﾏpresoreIh doIhází 
dík┞ příﾏočaréﾏu ┗ratﾐéﾏu poh┞Hu pístu ┗e ┗álIi.  
 HerﾏetiIké písto┗é koﾏpresor┞ jsou 

ﾐejrozšířeﾐější hla┗ﾐě ┗ ﾏalýIh pro┗edeﾐíIh pro ﾐižší 
┗ýkoﾐ┞. Pře┗ážﾐě se použí┗ají ┗e ┗ětšiﾐě t┞pů 
Ihladi┗o┗ýIh oHěhů doﾏáIíIh Ihladﾐiček. U tepelﾐýIh 
čerpadel se ┗┞uží┗ají jeﾐ zřídka. JejiIh ﾐej┗ětší ┗┞užití je 
u TČ ﾏalýIh ┗ýkoﾐů, případﾐě se s ﾐiﾏi lze setkat u TČ 
staršíIh t┞pů. 
 Mezi ne┗ýhod┞ těIhto koﾏpresorů patří, že 
ﾐesﾐesou Hez poškozeﾐí ﾐasátí kapalﾐého Ihladi┗a 
a ﾏají o ﾐěIo ┗ětší hlučﾐost. ) teorie písto┗ýIh 
koﾏpresorů lze také jako ﾐe┗ýhodu Hrát tz┗. škodli┗ý 
prostor, dík┞ ﾐěﾏuž se sﾐižuje dopra┗ﾐí účiﾐﾐost těIhto 

koﾏpresorů.   

Obr. 18 - HerﾏetiIký písto┗ý 

kompresor [11] 
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ROTAČNÍ KOMPRESORY S KROUŽÍCÍM PÍSTEM 

 U koﾏpresorů s krouži┗ýﾏ písteﾏ je koﾏprese 
způsoHeﾐa poh┞Heﾏ ┗álIo┗ého tělesa po ┗ﾐitřﾐíﾏ 
oH┗odu ┗álIo┗é koﾏor┞. Poh┞Hli┗á přepážka odděluje 
saIí a ┗ýtlačﾐou část koﾏor┞.  
 Rotačﾐí koﾏpresor┞ s krouži┗ýﾏ písteﾏ si prošly 

┗ý┗ojeﾏ a ┗ současﾐé doHě se lze setkat u tohoto typu 

kompresoru s použitíﾏ jednoho nebo dvou pístů. 

 Výhodou koﾏpresoru s d┗ěﾏa píst┞ oproti 

jedﾐopísto┗éﾏu pro┗edeﾐí je ﾏeﾐší zatěžo┗áﾐí hla┗ﾐí 
hřídele, tišší Ihod a ﾏeﾐší vibrace. 

 

SCROLL KOMPRESORY 

 Scroll ふspirálo┗éぶ kompresory jsou 

v současﾐé doHě ﾐejrozšířeﾐějšíﾏi 
koﾏpresor┞ ┗┞uží┗aﾐýﾏi pro pro┗oz KTČ. 
Jsou t┗ořeﾐ┞ d┗ěﾏa spirálaﾏi ┗ložeﾐýﾏi do 
seHe. Jedﾐa z ﾐiIh je pe┗ﾐá a druhá ┗ ﾐí 
e┝IeﾐtriIk┞ krouží. Tíﾏto poh┞Heﾏ doIhází 
k taﾐgeﾐIiálﾐíﾏu ﾐasá┗áﾐí ﾏédia ﾐa části 
┗ﾐějšího oH┗odu spirál a ﾐásledﾐě jeho 
stlačeﾐí sﾏěreﾏ ke středu. )e středu pak 
stlačeﾐé, ohřáté ﾏédiuﾏ opouští sousta┗u 
spirál ┗ a┝iálﾐíﾏ sﾏěru. 
 Oproti písto┗ýﾏ koﾏpresorůﾏ zde 
ﾐeﾐí, stejﾐě jako u rotačﾐíIh koﾏpresorů 
s krouži┗ýﾏ písteﾏ, žádﾐý škodli┗ý prostor 
a ┗eškerý oHjeﾏ ﾏédia ┗stupujíIí ﾐa straﾐě 
sáﾐí opouští koﾏpresor ﾐa straﾐě ┗ýtlaku, 

dispoﾐují tedy teoretiIk┞ ヱヰヰ% dopra┗ﾐí 
účiﾐﾐostí a ﾐejsou tak ﾐáIh┞lﾐé ﾐa nasátí 
kapalﾐého Ihladi┗a. 
 SIroll koﾏpresor┞ se koﾐstruují 
v pro┗edeﾐí oﾐ/off ﾐeHo iﾐ┗ertoro┗éﾏ.  
 V pro┗edeﾐí oﾐ/off ﾏůže Hýt 
koﾏpresor Huď ┗┞pﾐutý, ﾐeHo ﾏůže 
praIo┗at ﾐa ヱヰヰ % ┗ýkoﾐu. Teﾐto t┞p koﾏpresoru je pro praIo┗ﾐí ┗ýkoﾐ optiﾏalizo┗áﾐ a 
dosahuje tak ﾐej┗┞šší účiﾐﾐosti. Ži┗otﾐost oﾐ/off koﾏpresoru ﾐej┗íIe o┗li┗ňuje počet startů.  

 

Obr. 19 - Koﾏpresor se d┗ěﾏa 

krouži┗ýﾏi píst┞ [12] 

 

Obr. 20 - Scroll kompresor [13] 
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V iﾐ┗ertoro┗éﾏ pro┗edeﾐí lze pl┞ﾐule ﾏěﾐit otáčk┞ koﾏpresoru a tíﾏ i jeho ┗ýkoﾐ. Výhodou 
je, že lze ┗ doHě potřeH┞ koﾏpresor pro┗ozo┗at při ﾐižšíﾏ ┗ýkoﾐu a tíﾏ doIhází k ﾏeﾐšíﾏu 
ﾐaﾏáháﾐí koﾏpresoru ﾐa počet startů. S ﾏožﾐostí regulace ┗ýkoﾐu je ┗šak spjata jejiIh 
ﾐe┗ýhoda, kterou je kolísáﾐí účiﾐﾐosti koﾏpresoru v rozsahu ┗ýkoﾐu. 
 SIroll koﾏpresor┞ prošli dalšíﾏ ┗ý┗ojeﾏ a ┗ současﾐé doHě se ┗ pra┝i ﾏiﾏo 
"jedﾐoduIhé" Scroll koﾏpresor┞ ┗┞uží┗ají i jejiIh další geﾐeraIe. 

EVI SCROLL KOMPRESORY 

 EVI (Enhanced Vapour Injection) 

Scroll kompresor je další geﾐeraIí Scroll 

koﾏpresorů. S┞stéﾏ EVI je založeﾐ ﾐa 
priﾐIipu ┗střiko┗áﾐí IhladﾐýIh par 

chladiva do mezispirálo┗ého prostoru 
v průHěhu koﾏprese. Tíﾏ je zajištěﾐo 
sﾐížeﾐí ┗ýtlačﾐé teplot┞ Ihladi┗a, Iož ﾏá 
za ﾐásledek rozšířeﾐí praIo┗ﾐí oHlasti 
kompresoru. 

 Při použití koﾏpresorů s EVI 

technologií je ﾏožﾐé další podIhlazeﾐí 
kapalﾐého Ihladi┗a ┗ ekoﾐoﾏizéru (ECO) 

za koﾐdeﾐzátoreﾏ, kterýﾏ jsou ohří┗áﾐ┞ 
pár┞ před ┗střikeﾏ do koﾏpresoru, 

a dík┞ toﾏu je ﾏožﾐé dosáhﾐout ┗┞ššíIh 
┗ýkoﾐů oHěhu. 

 EVI Scroll kompresory se ┗┞ráHí 
v jak v on/off pro┗edeﾐí tak v pro┗edeﾐí 
iﾐ┗ertoro┗éﾏ. 

DIGITAL SCROLL KOMPRESORY 

 Digital Scroll kompresory jsou další generací tohoto t┞pu koﾏpresorů. Při s┗é fuﾐkIi 
┗┞uží┗ají základﾐí ┗lastﾐosti Scroll koﾏpresoru, oso┗é poh┞Hli┗osti rotorů pro přerušo┗áﾐí 
stlačo┗aIí fáze. K přerušeﾐí stlačo┗áﾐí par Ihladi┗a doIhází při oddáleﾐí rotorů koﾏpresoru 
od sebe. Dík┞ toﾏu je ﾏožﾐé pl┞ﾐule regulo┗at jﾏeﾐo┗itý ┗ýkoﾐ kompresoru v rozﾏezí ヱヰ až 
100 %. 

 Digital Scroll kompresory jsou s┗ou fuﾐkIí pl┞ﾐulé regulaIe ┗ýkoﾐu obdobou 

iﾐ┗ertoro┗ýIh koﾏpresorů. 

3.5.3 KONDEN)ÁTOR  

 Koﾐdeﾐzátor je dalšíﾏ tepelﾐýﾏ ┗ýﾏěﾐíkeﾏ v Ihladi┗o┗ého oHěhu tepelﾐého 
čerpadla. Teﾐto tepelﾐý ┗ýﾏěﾐík odeHírá teplo Ihladi┗u a předá┗á jej topﾐé ┗odě. 
V koﾐdeﾐzátoru doIhází též k podIhlazeﾐí kapalﾐého Ihladi┗a za účeleﾏ dosažeﾐí 
staHilﾐějšího koﾐdeﾐzátu s Io ﾐejﾐižšíﾏ ﾏﾐožst┗íﾏ zH┞tko┗ýIh HuHliﾐ. 
 Jako koﾐdeﾐzátor se ┗ tepelﾐýIh čerpadleIh ┗┞uží┗á Huď desko┗ý, ﾐeHo truHko┗ý 
┗ýﾏěﾐík tepla. 

 

Obr. 21 - OHěh TČ s použitíﾏ  

EVI Scroll koﾏpresorů 
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3.5.3.1 DESKOVÝ KONDEN)ÁTOR 

 Jako koﾐdeﾐzátor se ┗ tepelﾐýIh 
čerpadleIh ﾐejčastěji ┗┞uží┗ají deskové ┗ýﾏěﾐíky 

tepla i přes jejiIh ┗┞šší Ieﾐu. 

 Mezi ┗ýhod┞ desko┗ýIh ┗ýﾏěﾐíků patří 
┗┞soká účiﾐﾐost a přízﾐi┗ý poﾏěr ┗elikosti 
a přeﾐášeﾐého ┗ýkoﾐu. Sﾐáší ┗┞soké tlak┞, jsou 
IheﾏiIk┞ odolﾐé a doHře se tepelﾐě izolují. 
 Ne┗ýhodou jsou ┗ětší tlako┗é ztrát┞ 
a sﾐadﾐo se zaﾐáší. 
 V┞uží┗ají se koﾐstrukIe rozeHíratelﾐé 
ふšrouHo┗aﾐé) nebo ﾐerozeHíratelﾐé ふpájeﾐé, 
s┗ařo┗aﾐéぶ. RozeHíratelﾐé ┗ýﾏěﾐík┞ jsou 
jedﾐodušší ﾐa údržHu, ale je u ﾐiIh třeHa dalšího 
těsﾐěﾐí a ráﾏo┗ýIh částí.  
 Desk┞ ┗ýﾏěﾐíků jsou ┗e ┗ětšiﾐě případů 
z ﾐerezo┗é oIeli, ﾐěkd┞ se ┗┞ráHí i z titaﾐo┗é 
oceli. 

3.5.3.2 TRUBKOVÝ KONDEN)ÁTOR 

 TruHko┗ýIh ┗ýﾏěﾐíků tepla 
e┝istuje Ielá řada. Lze ┗┞užít 
koﾐIepIi „truHka ┗ truHIe“, ┗ýﾏěﾐík┞ 
se šrouHo┗itě ┗iﾐutýﾏi truHkaﾏi aj. 
Jako koﾐdeﾐzátor ┗ tepelﾐýIh 
čerpadleIh se ┗šak ┗┞uží┗ají truHko┗é 
┗ýﾏěﾐík┞ ﾏﾐoheﾏ ﾏéﾐě ﾐež 
┗ýﾏěﾐík┞ desko┗é. JejiIh hla┗ﾐí 
ﾐe┗ýhoda je poﾏěrﾐě ﾏalý ┗ýkoﾐ 
k zasta┗ěﾐé ploše. Oproti desko┗ýﾏ 
┗ýﾏěﾐíkůﾏ je u ﾐiIh ale jedﾐodušší údržHa a ﾐižší Ieﾐa. 

3.5.4 EXPAN)NÍ VENTIL  

 E┝paﾐzﾐí ┗eﾐtil (EV), ﾐěkd┞ ﾐazý┗áﾐ ┗střiko┗aIí ┗eﾐtil, ﾏá ┗ Ihladi┗o┗éﾏ oHěhu za 
úkol ┗střiko┗at do ┗ýparﾐíku sprá┗ﾐé ﾏﾐožst┗í Ihladi┗a a tíﾏ zajistit jeho optiﾏálﾐí pro┗oz. 
Dík┞ e┝paﾐzﾐíﾏu ┗eﾐtilu je dosažeﾐo sﾐížeﾐí tlaku Ihladi┗a a také jeho teplot┞. Proto je 
ﾐásledﾐě ﾏožﾐé Ihladi┗o ┗┞užít pro od┗od tepla z ┗eﾐko┗ﾐího ┗zduIhu o ﾐízké teplotě. 
 E┝paﾐzﾐí ┗eﾐtil┞ se dělají ┗ terﾏostatiIkéﾏ nebo elektroﾐiIkéﾏ pro┗edeﾐí. 

3.5.4.1 TERMOSTATICKÝ EXPAN)NÍ VENTIL 

 U termostatiIkého e┝paﾐzﾐího ┗eﾐtilu (TEV) je tryska, hla┗ﾐí část, o┗ládáﾐa tlako┗ou 
silou plynu ﾐa ﾏeﾏHráﾐu ┗eﾐtilu a silou od pružiﾐ┞ regulačﾐího šrouHu. Tlako┗á síla je 

┗┞┗iﾐutá teplotﾐíﾏ čidleﾏ ﾐazý┗aﾐéﾏ t┞ka┗ka. Je to ﾏalá ﾐádoHa ﾐaplﾐěﾐá pl┞ﾐeﾏ, který 
při z┗┞šo┗áﾐí teplot┞ e┝paﾐduje a tak se ﾐa┗┞šuje tlak, který je ﾐa ﾏeﾏHráﾐu přeﾐášeﾐ 

 

Obr. 22 - Desko┗é ┗ýﾏěﾐík┞ tepla 

 

Obr. 23 - TruHko┗ý ┗ýﾏěﾐík tepla [14] 
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poﾏoIí kapilár┞. Tlak ﾐad ﾏeﾏHráﾐou se z┗┞šuje s rostouIí teplotou t┞ka┗ky reagujíIí ﾐa 
teplotu za ┗ýparﾐíkeﾏ. Tlak pod ﾏeﾏHráﾐou roste s ┗┞pařo┗aIí teplotou. Rozdíl tlaků 
odpo┗ídá přehřátí Ihladi┗a. Síla ┗zﾐiklá tíﾏto rozdíleﾏ pak půsoHí proti síle pružiﾐ┞ a ote┗írá 
trysku. 

3.5.4.2 ELEKTRONICKÝ EXPAN)NÍ VENTIL 

 U elektroﾐiIkýIh e┝paﾐzﾐíIh ┗eﾐtilů (EEV) je tr┞ska o┗ládaﾐá ser┗opohoﾐeﾏ. Naﾏísto 
t┞ka┗k┞ je zde použito teplotﾐí a tlako┗é čidlo. OHě čidla jsou uﾏístěﾐa ﾐa ┗ýstupu 
z ┗ýparﾐíku. Měřeﾐí je čteﾐo a zpraIo┗á┗áﾐo koﾐtrolereﾏ, který ┗ reálﾐéﾏ čase ﾐasta┗uje 
ﾐej┗hodﾐější stupeň ote┗řeﾐí ┗eﾐtilu. 
 U EEV se pro ┗┞t┗ořeﾐí proﾏěﾐﾐého průtoku ┗┞uží┗á proporIioﾐálﾐího t┞pu řízeﾐí, 
který plynule upra┗uje zd┗ih jehl┞ ﾐeHo jiﾐou poh┞Hli┗ou část a tíﾏ ﾏěﾐí průtok Ihladi┗a, 
nebo iﾏpulsﾐího t┞pu řízeﾐí, který praIuje s polohaﾏi plﾐého ote┗řeﾐí ﾐeHo uza┗řeﾐí 
a průtok je pak o┗li┗ňo┗áﾐ časo┗ýﾏi iﾐter┗al┞. 
 Výhodou EEV proti TEV je koﾏpatiHilita s širokou řadou chladiv, ┗elﾏi široký regulačﾐí 
rozsah ┗ýkoﾐu, přesﾐost ┗ ﾏodulaIi průtoku Ihladi┗a a ﾏikroproIesoro┗é řízeﾐí. 

 

Obr. 24 - ProporIioﾐálﾐí ふ┗le┗oぶ, iﾏpulsﾐí ふ┗pra┗oぶ Iharakteristika  EEV 

3.6 KONSTRUKCE KTČ  

 KTČ ﾏohou Hýt koﾐstruo┗áﾐa jako koﾏpaktﾐí jedﾐotk┞ ﾐeHo jako děleﾐé tz┗. split 
jednotky. Oba tyto typy se v praxi hojﾐě ┗┞uží┗ají, přičeﾏž koﾏpaktﾐí jedﾐotk┞ se použí┗ají 
┗e ┗ětšiﾐě případů pro ┗┞tápěﾐí rodiﾐﾐýIh doﾏů a ﾏeﾐšíIh oHjektů. TČ ┗ pro┗edeﾐí split se 
pak použí┗ají přede┗šíﾏ pro ┗┞tápěﾐí rozsáhlejšíIh oHjektů. 

3.6.1 KOMPAKTNÍ PROVEDENÍ TČ 

 Koﾏpaktﾐí tepelﾐá čerpadla jsou zařízeﾐí, která ﾏají ┗šeIhﾐ┞ koﾏpoﾐeﾐt┞ 
Ihladi┗o┗ého oHěhu uza┗řeﾐ┞ ┗ jedﾐé skříﾐi. Tato tepelﾐá čerpadla ﾏohou Hýt ┗ pro┗edeﾐí 
┗eﾐko┗ﾐíﾏ ﾐeHo ┗ﾐitřﾐíﾏ. V současﾐé doHě se použí┗ají přede┗šíﾏ ┗e ┗eﾐko┗ﾐíﾏ pro┗edeﾐí. 
Veﾐko┗ﾐí pro┗edeﾐí koﾏpaktﾐíIh TČ ﾏají dík┞ s┗é koﾐstrukci velmi jednoduchou instalaci, 

kdy stačí do ﾏísta, kde Hude koﾏpaktﾐí jedﾐotka uﾏístěﾐa, při┗ést potruHí s topﾐou ┗odou, 

která dále teplo, získaﾐé průIhodeﾏ koﾐdeﾐzátoru Ihladi┗o┗ého oHěhu, od┗ádí dál do 
otopﾐého s┞stéﾏu. 

 Pří┗odﾐí potruHí s topﾐou ┗odou ﾏusí Hýt dostatečﾐě tepelﾐě zaizolo┗áﾐo, aH┞ při 
┗┞sokýIh ﾏrazeIh a zasta┗eﾐéﾏu oHěhu ┗od┞ ﾐedoIházelo k zaﾏrzáﾐí ┗od┞ ┗ potruHí a s tíﾏ 
spjaté ﾏožﾐé poruše potruHí. 
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 Vli┗eﾏ uﾏístěﾐí ┗šeIh koﾏpoﾐeﾐt ┗ jedﾐé skříﾐi uﾏístěﾐé ┗eﾐku, je třeHa Hrát ohled 
na celko┗ý geﾐero┗aﾐý hluk jedﾐotky, ﾐa kteréﾏ se podílí přede┗šíﾏ ┗eﾐtilátor a koﾏpresor. 
Při saﾏotﾐé iﾐstalaIi koﾏpaktﾐího jedﾐotk┞ ┗e ┗ﾐějšíﾏ prostředí je třeHa zaﾏ┞slet se ﾐad její 
orieﾐtaIí ┗ prostoru, aH┞ se ﾐásledﾐě ﾐestalo, že by geﾐero┗aﾐý hluk ﾐadﾏíru rušil okolﾐí 
obyvatele. 

3.6.2 DĚLENÉ (SPLIT) PROVEDENÍ TČ 

 Split jedﾐotk┞ ﾐa rozdíl od koﾏpaktﾐíIh jedﾐotek, kde je Ielý okruh tepelﾐého 
čerpadla ┗ jedﾐé skříﾐi, sestá┗ají z d┗ou odděleﾐýIh jedﾐotek. Každá z ﾐiIh oHsahuje jedeﾐ 
hla┗ﾐí ┗ýﾏěﾐík. Jedﾐotka, která oHsahuje ┗ýparﾐík je uﾏístěﾐa ┗eﾐku, ﾐaopak jedﾐotka 
oHsahujíIí koﾐdeﾐzátor je uﾏístěﾐa u┗ﾐitř Hudo┗┞, ﾐapř. ┗ teIhﾐiIké ﾏístﾐosti. OHě t┞to 
jedﾐotk┞ jsou propojeﾐ┞ Ihladi┗o┗ýﾏ potruHíﾏ. Koﾏpresor je ﾏožﾐé uﾏístit jak do 
veﾐko┗ﾐí, tak i ┗ﾐitřﾐí jedﾐotk┞. Při uﾏístěﾐí koﾏpresoru ┗e ┗eﾐko┗ﾐí jedﾐotIe je třeHa Hrát 

zřetel ﾐa geﾐero┗aﾐý hluk. 

3.7 TČ V)DUCH-VODA NA ČESKÉM TRHU  

 V České repuHliIe doIhází ┗ posledﾐíIh leteIh k poz┗olﾐéﾏu ﾐárůstu počtu iﾐstalaIí 
tepelﾐýIh čerpadel t┞pu ┗zduIh-voda. Ta jsou pak ┗┞uží┗áﾐa přede┗šíﾏ pro ohře┗ topﾐé 
vody ﾐa ┗┞tápěﾐí. [15]

 

 Z grafu na obr. 25 je patrﾐé, že prodej tepelﾐýIh čerpadel t┞pu ┗zduIh-voda v České 
republice za posledﾐí rok┞ vzrostl. V roIe ヲヰヱヴ se pak prodalo o ンヴ % ┗íce těIhto zařízeﾐí ﾐež 
┗ roIe předIhozíﾏ s tíﾏ, že Ielkeﾏ ヲ/ン prodaﾐýIh tepelﾐýIh čerpadel t┞pu ┗zduIh-voda bylo 

┗ pro┗edeﾐí slit. Tepelﾐá čerpadla t┞pu zeﾏě-voda, voda-┗oda a tepelﾐá čerpadla ┗┞uží┗ajíIí 
odpadﾐího ┗zduIhu zazﾐaﾏeﾐala ┗ roIe ヲヰヱヴ oproti roku 2013 pokles prodeje. 

[15]
 

 ) tohoto průHěhu lze u┗ažo┗at, že i do budoucna Hude zájeﾏ o tepelﾐá čerpadla typu 

vzduch-┗oda růst a společﾐě s ﾐíﾏ i jejiIh ﾐaHídka ze straﾐ┞ ┗ýroHIů.

 
Obr. 25 - Graf ┗ý┗oje prodeje jedﾐotli┗ýIh t┞pů TČ ┗ ČR  
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4 TEPELNÁ ČERPADLA SPOLEČNOSTI P)P HEATING A.S. 

 Společﾐost P)P HEATING a.s. je společﾐost, v jejíž spolupráIi je tato práIe 
realizo┗áﾐa. Počátk┞ společﾐosti sahají do roku ヱΓΓヲ, kd┞ H┞la založeﾐa společﾐost 
PZP Komplet s.r.o. V roce 1994 podnik ┗┞roHil s┗é pr┗ﾐí tepelﾐé čerpadlo t┞pu zeﾏě-voda 

s písto┗ýﾏ koﾏpresoreﾏ. Vý┗oj pokračo┗al dále a ┗ roIe ヲヰヱヱ ┗zﾐikla akIio┗á společﾐost 
PZP HEATING a.s.  

 Společﾐost se zaHý┗á ┗ý┗ojeﾏ a ┗ýroHou tepelﾐýIh čerpadel, ┗ětraIíIh jedﾐotek 
a IhladíIíIh zařízeﾐí. )a doHu s┗ého půsoHeﾐí společﾐost ┗┞ráHěla ﾏﾐoho t┞pů těIhto 
zařízeﾐí. V oblasti tepelﾐýIh čerpadel se zaﾏěřuje ﾐa ┗ý┗oj a ┗ýroHou koﾏpresoro┗ýIh 
tepelﾐýIh čerpadel. ) počátku zde H┞ly ┗┞uží┗áﾐ┞ písto┗é koﾏpresor┞, Hrz┞ se ┗šak začali 
nahrazovat spirálo┗ýﾏi ふScrollぶ koﾏpresor┞, které společﾐost ┗e s┗ýIh koﾐstrukIíIh ┗┞uží┗á 
doteď. 
 Sortiﾏeﾐt společﾐosti ┗ oHlasti tepelﾐýIh čerpadel zahrﾐuje pro┗edeﾐí zeﾏě-voda, 

voda-voda, vzduch-voda i vzduch-┗zduIh. ) dů┗odu zaﾏěřeﾐí této práIe Hudou ﾐásledﾐě 
předsta┗eﾐ┞ pouze jedﾐotk┞ t┞pu ┗zduIh-voda. 

4.1 KOMPAKTNÍ TČ  VZUCH-VODA 

4.1.1 TČ AWX ECONOMIC 

 Tepelﾐé čerpadlo AWX ECONOMIC je 

základﾐíﾏ ﾏodeleﾏ společﾐosti ┗ této třídě TČ 

a je určeﾐé přede┗šíﾏ pro ﾐo┗ě posta┗eﾐé 
ﾐízkoeﾐergetiIké doﾏ┞ ﾐeHo jako hla┗ﾐí 
úsporﾐý zdroj ke stá┗ajíIíﾏu zdroji tepla jako je 
ﾐapříklad pl┞ﾐo┗ý kotel aj. V┞ráHí se ┗e 
┗ýkoﾐo┗ýIh řadáIh ヰヶ, ヰΒ, ヱヰ a ヱヴ ┗iz taH. 02.  

T┞pové ozﾐačeﾐí TČ AWX ECONOMIC 

Výkoﾐo┗á řada 06 08 10 14 

EﾐergetiIké paraﾏetr┞ Aヲ/Wンヵ 

Tepelﾐý ┗ýkoﾐ ふkWぶ 6,3 8,1 11,0 13,2 

Topﾐý faktor ふCOPぶ 3,5 3,5 3,7 3,6 

EnergetiIké paraﾏetr┞ Aヲ/Wヴヵ 

Tepelﾐý ┗ýkoﾐ ふkWぶ 6,1 8,2 10,6 13,0 

Topﾐý faktor ふCOPぶ 2,8 2,9 3,0 2,9 

Ostatﾐí paraﾏetr┞ 

Kompresor/chladivo Scroll/R410A 

Rozﾏěr┞ Š ┝ H ┝ V ふﾏﾏぶ 1230 x 600 x 1170 1430 x 600 x 1170 1430 x 600 x 1395 
 

Tab. 02 - Paraﾏetr┞ tepelﾐého čerpadla AWX ECONOMIC [8] 

 

Obr. 26 - Tepelné čerpadlo  
vzduch-voda AWX ECONOMIC [8] 
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4.1.2 TČ AWX COOL 

 TČ AWX COOL lze ┗ doHě potřeH┞ 
přepﾐout z režiﾏu ┗┞tápěﾐí do režiﾏu Ihlazeﾐí. 
Dík┞ této fuﾐkIi jej lze ┗┞užít ﾐaﾏísto IhladíIí 
jedﾐotk┞ a tak ušetřit počátečﾐí ﾐáklad┞ proti 
pořízeﾐí saﾏostatﾐého zdroje tepla a zdroje 
chladu. V┞ráHějí se ┗e ┗ýkoﾐo┗ýIh řadáIh ヰヶ, ヰΒ, 
11, 14 a 17 s odpo┗ídajíIíﾏi parametry viz tab. 

03.  

T┞pové ozﾐačeﾐí TČ AWX COOL 

Výkoﾐo┗á řada 06 08 11 14 17 

EﾐergetiIké paraﾏetr┞ Aヲ/Wンヵ 

Tepelﾐý ┗ýkoﾐ ふkWぶ 6,9 8,8 11,0 14,1 17,3 

Topﾐý faktor ふCOPぶ 3,9 3,8 3,8 3,7 3,7 

EﾐergetiIké paraﾏetr┞ Aンヵ/W18 

ChladíIí ┗ýkoﾐ ふkWぶ 8,1 11,1 14,3 18,5 22,8 

ChladíIí faktor ふEERぶ 3,4 3,5 3,6 3,3 3,3 

Ostatﾐí paraﾏetr┞ 

Kompresor/chladivo Scroll/R410A 

Rozﾏěr┞ Š ┝ H ┝ V ふﾏﾏぶ 1430 x 680 x 1220 1430 x 680 x 1445 1780 x 770 x 1500 
 

Tab. 03 - Paraﾏetr┞ tepelﾐého čerpadla AWX COOL  [8] 

4.1.3 TČ AWX DYNAMIC 

 SrdIeﾏ tepelﾐého čerpadla AWX 
DYNAMIC je iﾐ┗ertoro┗ý Scroll kompresor. 

Dík┞ ﾐěﾏu je čerpadlo přizpůsoHitelﾐé 
aktuálﾐíﾏ potřeHáﾏ ﾐa ┗┞tápěﾐí. Je zde také 
použit ┗eﾐtilátor s pl┞ﾐulou regulaIí otáček 
pro dosažeﾐí Io ﾐej┗┞šší efekti┗it┞ pro┗ozu TČ. 
V┞ráHí se ┗e ┗ýkoﾐo┗ýIh řadáIh ヰΒ a ヱヶ 

s parametry viz tab. 04. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. 27 - Tepelﾐé čerpadlo  
vzduch-voda AWX COOL [8] 

 

Obr. 28 - Tepelﾐé čerpadlo  
vzduch-voda AWX DYNAMIC [8] 
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T┞pové ozﾐačeﾐí TČ AWX DYNAMIC 

Výkoﾐo┗á řada 08 16 

EﾐergetiIké paraﾏetr┞ 

Rozsah topﾐého ┗ýkoﾐu 2 - 8 6 - 16 

Topﾐý faktor AΑ/Wンヵ ふWヴヵぶ 5,02 (3,54) 5,19 (3,94) 

Topﾐý faktor Aヲ/Wンヵ ふWヴヵぶ 4,14 (3,18) 4,57 (3,43) 

Topﾐý faktor A-7/W35 (W45) 3,52 (2,76) 3,19 (2,63) 

Výpočto┗ý ┗ýkoﾐ (kW) 8 16 

Ostatﾐí paraﾏetr┞ 

Kompresor/chladivo Scroll/R410A 

Rozﾏěr┞ Š ┝ H ┝ V ふﾏﾏぶ 1430 x 680 x 1140 1430 x 680 x 1360 
 

Tab. 04 - Paraﾏetr┞ tepelﾐého čerpadla AWX DYNAMIC  [8] 

4.1.4 TČ AWX ARCTIC 

 Tepelﾐé čerpadlo AWX ARCTIC je 

určeﾐo pro ┗┞užití ┗ IhladﾐějšíIh oHlasteIh. 

Toto TČ praIuje při teplotě ┗eﾐko┗ﾐího 
vzduchu až -25 °C. V┞ráHí se ┗e ┗ýkoﾐo┗ýIh 
řadáIh ヰヶ, ヰΒ, ヱヰ a ヱヴ. Dosaho┗aﾐé 
paraﾏetr┞ jsou zﾐázorﾐěﾐ┞ ┗ taH. 05. 

T┞pové ozﾐačeﾐí TČ AWX ARCTIC 

Výkoﾐo┗á řada 06 08 10 14 

EﾐergetiIké paraﾏetr┞ Aヲ/Wンヵ 

Tepelﾐý ┗ýkoﾐ ふkWぶ 5,5 7,5 9,2 13,1 

Topﾐý faktor ふCOPぶ 3,2 3,3 3,3 3,4 

EﾐergetiIké paraﾏetr┞ Aヲ/Wヴヵ 

Tepelﾐý ┗ýkoﾐ ふkWぶ 5,0 6,8 8,5 12,3 

Topﾐý faktor ふCOPぶ 2,5 2,7 2,8 2,8 

Ostatﾐí paraﾏetr┞ 

Kompresor/chladivo Scroll/R404A 

Rozﾏěr┞ Š ┝ H ┝ V ふﾏﾏぶ 1285 x 540 x 1170 1785 x 540 x 1170 
 

Tab. 05 - Paraﾏetr┞ tepelﾐého čerpadla AWX ARCTIC  [8] 

   

 

Obr. 29 - Tepelﾐé čerpadlo  
vzduch-voda AWX ARCTIC [8] 



                 VUT V BRNĚ DIPLOMOVÁ PRÁCE BC. RATSAM PAVEL 

                 FSI EÚ M-TEP TEPELNÉ ČERPADLO V)DUCH-VODA 2016 

 

42 

4.2 TČ SPLIT 

 V současﾐé doHě ﾏá společﾐost 
PZP HEATING a.s. ┗e s┗éﾏ sortiﾏeﾐtu jedeﾐ 
koﾐIept TČ typu vzduch-voda ve splito┗éﾏ 

pro┗edeﾐí. Oproti koﾏpaktﾐíﾏ jedﾐotkáﾏ je 
┗šak ﾐaHízeﾐ ┗ rozsáhlejší ┗ýkoﾐo┗é škále. 
V případě i tak ﾐepostačujíIího ┗ýkoﾐu uﾏožňuje 
řídíIí s┞stéﾏ zapojeﾐí ┗íIe tepelﾐýIh čerpadel do 
kaskád┞. 
 Tepelﾐé čerpadlo SPLIT dispoﾐuje 
ﾏa┝iﾏálﾐí ﾏožﾐou ┗ýHa┗ou a pro horké letﾐí 
ﾏěsíIe jej lze přepﾐout ho do režiﾏu akti┗ﾐího 
Ihlazeﾐí. 

T┞pové ozﾐačeﾐí TČ AW SPLIT 

Výkoﾐo┗á řada 06 08 10 12 14 18 22 30 36 

EﾐergetiIké paraﾏetr┞ Aヲ/Wンヵ 

Tepelﾐý ┗ýkoﾐ ふkWぶ 6,2 8,3 9,8 11,8 14,6 17,5 21,5 29,9 36,4 

Topﾐý faktor ふCOPぶ 3,4 3,5 3,4 3,5 3,6 3,6 3,5 3,6 3,6 

EﾐergetiIké paraﾏetr┞ Aヲ/Wヴヵ 

Tepelﾐý ┗ýkoﾐ ふkWぶ 5,8 7,8 9,4 11,1 13,8 16,5 20,5 28,2 34,3 

Topﾐý faktor ふCOPぶ 2,8 2,9 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 

Ostatﾐí paraﾏetr┞ 

Kompresor/chladivo Scroll/R404A 

Rozﾏěr┞ Š ┝ H ┝ V ┗ﾐitřﾐí jedﾐotka ふﾏﾏぶ 580 x 600 x 1500 700 x 750 x 1500 
 

Tab. 06 - Paraﾏetr┞ tepelﾐého čerpadla SPLIT [8] 

  

 

Obr. 30 - Tepelﾐé čerpadlo  

vzduch-voda SPLIT [8] 
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5 TEPELNÉ ČERPADLO HULK 

 Tepelﾐé čerpadlo „HULK“ je koﾐIept koﾏpaktﾐího tepelﾐého čerpadla typu 

vzduch-voda společﾐosti PZP HEATING a.s. Jedﾐá se o ﾐo┗ý produkt, který ﾏá za úkol rozšířit 
produktovou škálu společﾐosti ┗ oHlasti tepelﾐýIh čerpadel. 

5.1 )ÁKLADNÍ POŽADAVKY NA KONCEPT TČ HULK  

 V současﾐé doHě společﾐost P)P HEATING a.s. ﾐaHízí koﾏpaktﾐí tepelﾐá čerpadla 
typu vzduch-voda o ┗ýkoﾐeIh 2-17,3 kW při podﾏíﾐIe Aヲ/Wンヵ. Jedﾐá se o poﾏěrﾐě 
oﾏezeﾐý rozsah ┗ýkoﾐů, který ﾏá za Iíl TČ HULK rozšířit. 

 TČ HULK H┞ ﾏělo praIo┗at s ┗┞ššíﾏi topﾐýﾏi ┗ýkoﾐ┞, ﾐež se kterýﾏi praIují stá┗ajíIí 
ﾏodel┞ koﾏpaktﾐíIh tepelﾐýIh čerpadel společﾐosti. Požado┗aﾐý ┗ýkoﾐ Hyl stanoven na 

20-35 kW při podﾏíﾐIe Aヲ/Wンヵ při ヱヰヰ % ┗ýkoﾐu. Má Hýt též zajištěﾐa ﾏožﾐost stupňo┗ité 
regulace na 0/50/100 %. 

 Požada┗ek na volbu chladiva vyplý┗á z připra┗o┗aﾐého zákazu u┗áděﾐí staIioﾐárﾐíIh 
IhladíIíIh zařízeﾐí, kaﾏ patří i tepelﾐá čerpadla, použí┗ajíIíIh Ihladi┗a s GWP ┗┞šším ﾐež 
2500 na trh E┗ropské uﾐie ┗iz taH. 07. 

VýroHk┞ a zařízeﾐí Datuﾏ zákazu 

ChladiIí a ﾏraziIí zařízeﾐí pro doﾏáIﾐost s HFC s GWP ヱヵヰ a ┗┞ššíﾏ 1. leden 2015 

ChladiIí a ﾏraziIí zařízeﾐí pro koﾏerčﾐí použití 
(hermetick┞ uza┗řeﾐéぶ 

s HFC s GWP ヲヵヰヰ a ┗┞ššíﾏ 1. leden 2020 

s HFC s GWP ヱヵヰ a ┗┞ššíﾏ 1. leden 2022 

StaIioﾐárﾐí IhladiIí zařízeﾐí s GWP ヲヵヰヰ a v┞ššíﾏ, jehož provoz je ﾐa těIhto 
pl┞ﾐeIh závislý s výjiﾏkou zařízeﾐí určeﾐého pro Ihlazeﾐí pod −ヵヰ °C 

1. leden 2020 

Sdružeﾐé Ieﾐtrálﾐí IhladiIí s┞stéﾏ┞ pro koﾏerčﾐí použití s ┗ýkoﾐeﾏ ┗┞ššíﾏ ﾐež 
40 kW a chladivem s GWP ┗┞ššíﾏ ﾐež ヱヵヰ, s ┗ýjiﾏkou priﾏárﾐího okruhu 
kaskádﾐíIh zařízeﾐí, kde je po┗oleﾐo GWP do 1500 

1. leden 2022 

Pokojo┗é kliﾏatizačﾐí zařízeﾐí ふpro přeﾏísťo┗áﾐí ﾏezi ﾏístﾐostﾏiぶ, s chladivem 

s GWP ヱヵヰ ﾐeHo ┗┞ššíﾏ 
1. leden 2020 

Děleﾐé kliﾏatizačﾐí jedﾐotk┞ s ┗ﾐitřﾐí jedﾐotkou s ﾐáplﾐí ﾏeﾐší ﾐež ン kg chladiva 

s GWP Αヵヰ a ┗┞ššíﾏ 
1. leden 2025 

 

Tab. 07 - Časo┗á oﾏezeﾐí u┗áděﾐí zařízeﾐí ﾐa trh E┗ropské uﾐie pro 

jedﾐotli┗é kategorie ┗ýroHků [16] 

 S ohledem na předpokládaﾐý pro┗oz TČ i ┗ IhladﾐýIh ﾏěsíIíIh je třeHa počítat 
s ﾐutﾐostí odﾏrazo┗áﾐí ┗ýparﾐíku. Teﾐto proIes Hude u TČ HULK priﾏárﾐě řešeﾐ re┗erzaIí 
Ihladi┗o┗ého oHěhu. Při ┗┞ššíIh teplotáIh ┗eﾐko┗ﾐího ┗zduIhu ふﾐad ン °Cぶ bude pak 

odﾏrazo┗áﾐí řešeﾐo doHěheﾏ ┗eﾐtilátoru. 

5.2 VOLBA CHLADIVA 

 Jako pr┗ﾐí je při ﾐá┗rhu TČ ﾐutﾐé z┗olit praIo┗ﾐí ﾏédiuﾏ, ted┞ Ihladi┗o se kterýﾏ 
Hude Ihladi┗o┗ý oHěh praIo┗at. Na ┗olHě použitého Ihladi┗a ﾐásledﾐě zá┗isí ┗olHa ostatﾐíIh 
koﾏpoﾐeﾐt Ihladi┗o┗ého oHěhu, protože ┗ průHěhu let došel ┗ý┗oj dílčíIh koﾏpoﾐeﾐt do 
stádia, kd┞ je jejiIh ┗elká část ふkoﾏpresor┞, e┝paﾐzﾐí ┗eﾐtil┞, sHěrače Ihladi┗a aj.ぶ 
optiﾏalizo┗áﾐa příﾏo pro koﾐkrétﾐí Ihladi┗o za účeleﾏ Io ﾐej┗┞šší efekti┗it┞ pro┗ozu. 
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 Na základě použí┗aﾐýIh Ihladi┗ ┗ TČ společﾐosti P)P HEATING a.s. H┞la pro TČ HULK 
u┗ažo┗áﾐa Ihladi┗a R404A, R407C a R410A. 

5.2.1 CHLADIVO R404A  

 Chladivo R404A patří do 
skupiny chladiv HFC a je to zeotropﾐí 
sﾏěs Ihladi┗ Rヱヲヵ/RヱンヴA/RヱヴンA 
v poﾏěru ヱヱ:ヱン:ヱ. Použí┗á se pouze 
s pol┞olestero┗ýﾏi oleji a jeho bod 

┗aru při atﾏosfériIkéﾏ tlaku je  

-46,4 °C. Toto Ihladi┗o ﾏá ODP ヰ 
a GWP 3922. 

 Zeotropní sﾏěs je sﾏěs 
Ihladi┗, u které doIhází k ┗┞pařo┗áﾐí 
v iﾐter┗alu teplot při koﾐstaﾐtﾐíﾏ 
tlaku viz obr. 31. Tento interval se 

ﾐazý┗á teplotﾐí skluz ふglideぶ.  

5.2.2 CHLADIVO R407C 

 Chladi┗o RヴヰΑC patří do skupiﾐ┞ Ihladi┗ HFC. Je to sﾏěs Ihladi┗ R32/R125/R134A 

v poﾏěru ヲン:ヲヵ:ヵヲ. Použí┗á se pouze s pol┞olestero┗ýﾏi oleji. Bod ┗aru při atﾏosfériIkéﾏ 
tlaku je -ヴン,Β °C. Jedﾐá se o zeotropﾐí sﾏěs s ┗elkýﾏ teplotﾐíﾏ skluzeﾏ, asi ヶ °C, který 
částečﾐě oﾏezuje ﾏožﾐosti jeho použití. Často se toto Ihladi┗o použí┗á ┗ TČ t┞pu zeﾏě-voda 

a voda-voda. Jeho ODP je 0 a GWP 1774.  

5.2.3 CHLADIVO R410A 

 Chladi┗o RヴヱヰA patří do skupiny 

HFC. Je sﾏěsí Rンヲ/Rヱヲヵ ┗ poﾏěru ヱ:ヱ. 
Použí┗á se pouze s pol┞olestero┗ýﾏi oleji. 
Bod ┗aru při atﾏosfériIkéﾏ tlaku je  

-51,6 °C. Má ﾏalý teplotﾐí skluz, asi ヰ,ヱ °C 

a je ted┞ Hlízké azeotropﾐí sﾏěsi. Má ODP 
ヰ a GWP ヲヰΒΒ. Chladi┗o RヴヱヰA ﾐeﾐí 
hořla┗é, ┗ýHušﾐé aﾐi jedo┗até a ﾏá 
oHdoHﾐé terﾏod┞ﾐaﾏiIké ┗lastﾐosti jako 
Ihladi┗o RヴヰΑC. Udá┗á se u ﾐěj ┗šak ┗┞šší 
IhladíIí faktor. V┞žaduje ┗┞šší tlak┞ 
a proto je při jeho ┗┞užití ﾐutﾐé použít 
koﾏpoﾐeﾐt┞ Ihladi┗o┗ého oHěhu 
ﾏodifiko┗aﾐé ﾐa t┞to ┗┞šší pro┗ozﾐí tlak┞. 
Dík┞ ┗┞ššíﾏ tlakůﾏ pak ┗┞Ihází s┞stéﾏ┞ 
použí┗ajíIí Ihladi┗o RヴヱヰA ﾏeﾐšíIh 
rozﾏěrů ふﾐapříklad koﾏpresorぶ. 

 

Obr. 31 - T-s diagraﾏ zeotropﾐí sﾏěsi 

 

Obr. 32 - T-s diagraﾏ azeotropﾐí sﾏěsi 
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 Azeotropﾐí sﾏěs je sﾏěs Ihladi┗, která ﾏá koﾐstaﾐtﾐí teplotu ┗┞pařo┗áﾐí při 
koﾐstaﾐtﾐíﾏ tlaku ┗iz oHr. 32. Má ted┞ ﾐulo┗ý teplotﾐí skluz. 

5.2.4 VÝBĚR CHLADIVA PRO TČ HULK  

 ) ┗ýše u┗edeﾐýIh u┗ažo┗aﾐýIh chladiv bylo pro použití ┗ TČ HULK ┗┞lučo┗aIí 
metodou zvoleno chladi┗o RヴヱヰA. Chladi┗o RヴヰヴA H┞lo za ﾐe┗hodﾐé prohlášeﾐo přede┗šíﾏ 
z dů┗odu ┗┞sokého GWP, číﾏž ﾐesplňuje základﾐí požada┗ek z kapitoly 5.1. Chladivo R407C 

požada┗ku ﾐa GWP siIe ┗┞ho┗uje a dokoﾐIe dispoﾐuje ﾐižší hodﾐotou ﾐež Ihladi┗o R410A, 

ale k┗ůli ┗elkéﾏu teplotﾐíﾏu skluzu IIa ヶ °C H┞lo očeká┗áﾐo z┗ýšeﾐí ﾐároků ﾐa dílčí 
koﾏpoﾐeﾐt┞ oHěhu, jako jsou ﾐapříklad ┗ýﾏěﾐík┞ tepla. ) toho dů┗odu H┞lo Ihladi┗o RヴヰΑC 
též prohlášeﾐo za ﾐe┗hodﾐé pro aplikaIi ┗ TČ HULK.  

5.3 NÁVRH KOMPONENT  TČ  

 )ákladﾐí koﾏpoﾐeﾐt┞ defiﾐujíIí Ihladi┗o┗ý oHěh tepelﾐého čerpadla jsou koﾏpresor, 
┗ýparﾐík, koﾐdeﾐzátor a e┝paﾐzﾐí ┗eﾐtil. 
 Ná┗rh těIhto koﾏpoﾐeﾐt H┞l pro┗edeﾐ poﾏoIí soft┘arů SeleIt Α.ヱヱ od společﾐosti 
COPELAND, SOLKANE 8.0.0 od společﾐosti SOLVAY, SSP GΑ od společﾐosti SWEP a OemBat 

od společﾐosti LLOYD COILS EUROPE. 

5.3.1 VOLBA KOMPRESORŮ  

 )ákladﾐí požada┗ek ﾐa koﾏpresory 

tepelﾐýIh čerpadel je dosažeﾐí požado┗aﾐých 

topﾐýIh ┗ýkoﾐů TČ. Teﾐto ┗ýkoﾐ pro TČ HULK 

je stanoven na hodnotu 20-35 kW. Dalším 

požada┗kem je stupňo┗itá regulaIe ┗ýkoﾐu 
0/50/100 %.  

 Společﾐost P)P HEATING a.s. ┗e s┗ýIh 
tepelﾐýIh čerpadleIh použí┗á ┗ýhradﾐě Scroll 

kompresory od společﾐostí Copeland 

a Mitsubishi. V současﾐosti ﾐaHízí TČ t┞pu 
vzduch-voda s on/off Scroll kompresory 

společﾐosti Copelaﾐd ﾐeHo s iﾐ┗ertoro┗ýﾏi 
Scroll kompresory společﾐosti MitsuHishi.  
 ) požada┗ku stupňo┗ité regulaIe pro 
koﾐIept HULK je ┗ýhodﾐé ┗┞užít d┗ou 
totožﾐýIh oﾐ/off Scroll koﾏpresorů 

zapojeﾐýIh do taﾐdeﾏu. ) dů┗odu ┗┞ššího požado┗aﾐého ┗ýkoﾐu, sﾐah┞ o dosažeﾐí co 

ﾐej┗ětšího praIo┗ﾐího rozsahu a použitého Ihladi┗a RヴヱヰA byly pro použití ┗ TČ HULK 
zvoleny Scroll koﾏpresor┞ s teIhﾐologií EVI. 
 )a poﾏoIi soft┘arů H┞l z┗oleﾐ ┗hodﾐý koﾏpresor společﾐosti Copelaﾐd s ozﾐačeﾐíﾏ 
ZHI14K1P-TFM. 

  

 

Obr. 33 - Sro┗ﾐáﾐí praIo┗ﾐíIh oHlastí  
koﾏpresorů s/Hez EVI teIhﾐologie  

http://solkane-refrigerants.software.informer.com/
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5.3.1.1 TANDEM KOMPRESORŮ S EVI TECHNOLOGIÍ  

 Pro dosažeﾐí 
stupňo┗ité regulaIe ┗ýkoﾐu 
TČ HULK jsou pro jeho 

konstrukci voleny dva 

kompresory s ozﾐačeﾐíﾏ 
ZHI14K1P-TFM společﾐosti 
Copelaﾐd zapojeﾐé do 
tandemu. Taﾐdeﾏo┗é 
uspořádáﾐí koﾏpresorů se 
v pra┝i Hěžﾐě použí┗á pro 
dosažeﾐí potřeHﾐého ┗ýkoﾐu, 
případﾐě pro uﾏožﾐěﾐí 
stupňo┗ité regulaIe. 
Společﾐost Copelaﾐd z toho 

dů┗odu ┗e s┗ýIh katalozíIh 
uvádí sIhéﾏa doporučeﾐého 
zapojeﾐí oHěhu s volbou 

┗hodﾐýIh koﾏpoﾐeﾐt potřeHﾐýIh pro jeho realizaIi pro jedﾐotli┗é koﾏHiﾐaIe koﾏpresorů. 

 Taﾐdeﾏ koﾏpresorů použitýIh ┗ TČ HULK dosahuje při podﾏíﾐIe Aヲ/Wンヵ paraﾏetrů 
┗iz ﾐásledujíIí taHulka. 

Ozﾐačeﾐí koﾏpresoru ZHI14K1P-TFM 

Veličiﾐa Jednotka 

Při ヱヰヰ % 
výkoﾐu 

(hodnoty pro 2 

kompresory) 

Při ヵヰ % výkoﾐu 
(hodnoty pro 1 

kompresor) 

Topﾐý ┗ýkoﾐ - předá┗aﾐý topﾐé ┗odě [kW] 27,6 14,15 

ChladíIí ┗ýkoﾐ - odeHíraﾐý ┗zduIhu [kW] 21,7 11,4 

Příkoﾐ [kW] 6,16 2,92 

Tlak ﾐa sáﾐí [bar] 6,37 6,63 

Tlak ﾐa ┗ýtlaku [bar] 22,55 21,48 

Hﾏ. tok Ihladi┗a ﾐa sáﾐí koﾏpresorů/u [g/s] 109,2 57,3 

Hﾏ. tok Ihladi┗a ﾐa ┗ýtlaku koﾏpresorů/u [g/s] 127 65,2 

Hﾏ. tok Ihladi┗a pro ┗střik par [g/s] 17,8 7,9 
 

Tab. 08 - Parametry koﾏpresorů použitýIh ┗ TČ HULK při Aヲ/Wンヵ 

KOMPONENTY SPOJENÉ S EVI TECHNOLOGIÍ 

 Důležitýﾏi koﾏpoﾐeﾐtaﾏi pro oHěh s ┗┞užitíﾏ EVI Scroll kompresorů jsou e┝paﾐzﾐí 
┗eﾐtil a ekoﾐoﾏizér. E┝paﾐzﾐí ┗eﾐtil zajišťuje sﾐížeﾐí tlaku a teplot┞ části koﾐdeﾐzátu 
odeHíraﾐého za filtrdeh┞drátoreﾏ, dík┞ čeﾏuž se dostá┗á do sta┗u ﾏokré pár┞. 
V ekoﾐoﾏizéru jsou t┞to pár┞ přihří┗áﾐ┞ odHěreﾏ tepla koﾐdeﾐzátu pokračujíIího ┗ oHěhu 
do e┝paﾐzﾐího ┗eﾐtilu hla┗ﾐího oHěhu TČ a ﾐásledﾐě do ┗ýparﾐíku ふ┗iz oHr. 34). 

 

Obr. 34 - SIhéﾏa zapojeﾐí EVI Scroll 

koﾏpresorů do taﾐdeﾏu 
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 Pro koﾏHiﾐaIi d┗ou koﾏpresorů )HIヱヴKヱP-TFM zapojeﾐýIh dle doporučeﾐí byl volen 

elektroﾐiIký e┝paﾐzﾐí ┗eﾐtil s ozﾐačeﾐíﾏ EXM-BヰB od společﾐosti Copelaﾐd a ekoﾐoﾏizér 
s ozﾐačeﾐíﾏ BΒT M se ヱヴ deskaﾏi od společﾐosti SWEP. 

5.3.2 NÁVRH VÝPARNÍKU 

 Výparﾐík, sHěrač tepla z okolﾐího ┗zduIhu, je diﾏeﾐzo┗áﾐ ┗ úzké sou┗islosti 

s koﾏpresoreﾏ. Pro optiﾏálﾐí čiﾐﾐost oHěhu ﾏusí předá┗at při koﾐkrétﾐíIh pro┗ozﾐíIh 
podﾏíﾐkáIh speIifiIké ﾏﾐožst┗í tepla do chladiva. 

 Pro TČ HULK H┞lo u┗ažo┗áﾐo ┗┞užití d┗ou paralelﾐě zapojeﾐýIh ┗ýparﾐíků ┗e třech 

koﾐstrukčﾐíIh pro┗edeﾐíIh viz tab. 09. 

Provedeﾐí výparﾐíků 

Provedeﾐí č.1 4x36x1200-9 

Počet řad truHek/hlouHka ┗ýparﾐíku [-/mm] 4/86,6 

Počet truHek ┗ řadě/┗ýška ┗ýparﾐíku [-/mm] 36/900 

Délka ┗ýparﾐíku [mm] 1200 

Počet ┗střiků - truHko┗ýIh sekIí [-] 9 

Rozteč laﾏel [mm] 3,63 

Materiál lamel [-] h┞drofilﾐí hliﾐík 

Provedeﾐí č.2 4x36x1200-12 

Počet řad truHek/hlouHka ┗ýparﾐíku [-/mm] 4/86,6 

Počet truHek ┗ řadě/┗ýška ┗ýparﾐíku [-/mm] 36/900 

Délka ┗ýparﾐíku [mm] 1200 

Počet ┗střiků - truHko┗ýIh sekIí [-] 12 

Rozteč laﾏel [mm] 3,63 

Materiál lamel [-] h┞drofilﾐí hliﾐík 

Provedeﾐí č.3 6x33x1100-11 

Počet řad truHek/hlouHka ┗ýparﾐíku [-/mm] 6/129,9 

Počet truHek ┗ řadě/┗ýška ┗ýparﾐíku [-/mm] 33/825 

Délka ┗ýparﾐíku [mm] 1100 

Počet ┗střiků - truHko┗ýIh sekIí [-] 11 

Rozteč laﾏel [mm] 3,63 

Materiál laﾏel [-] h┞drofilﾐí hliﾐík 
 

Tab. 09 - Pro┗edeﾐí u┗ažo┗aﾐýIh ┗ýparﾐíků  

 Při soft┘aro┗ýIh propočteIh jedﾐotli┗ýIh pro┗edeﾐí při podﾏíﾐkáIh Aヲ/Wンヵ a 
AΑ/Wンヵ s ヵヰ a ヱヰヰ % ┗ýkoﾐu H┞li zjištěﾐ┞ ﾐásledujíIí iﾐforﾏaIe. 

PROVEDENÍ Č.1 (4x36x1200-9) 

 ┗┞šší tlako┗é ztrát┞ ﾐa straﾐě Ihladi┗a při ヱヰヰ% ┗ýkoﾐu 

 ┗hodﾐé tlako┗é ztrát┞ ﾐa straﾐě Ihladi┗a při ヵヰ% ┗ýkoﾐu 

 ┗hodﾐé tlako┗é ztrát┞ ﾐa straﾐě ┗zduIhu 
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PROVEDENÍ Č.2 (4x36x1200-12) 

 ┗hodﾐé tlako┗é ztrát┞ ﾐa straﾐě Ihladi┗a při ヱヰヰ% ┗ýkoﾐu 

 ﾐízké tlako┗é ztrát┞ ﾐa straﾐě Ihladi┗a při ヵヰ% ┗ýkoﾐu 

 ┗hodﾐé tlako┗é ztrát┞ ﾐa straﾐě ┗zduIhu 

PROVEDENÍ Č.3 (6x33x1100-11) 

 ┗hodﾐé tlako┗é ztrát┞ ﾐa straﾐě Ihladi┗a při ヱヰヰ% ┗ýkoﾐu 

 ┗hodﾐé tlako┗é ztrát┞ ﾐa straﾐě Ihladi┗a při ヵヰ% ┗ýkoﾐu 

 ┗┞soké tlako┗é ztrát┞ ﾐa straﾐě ┗zduIhu 

 ) ┗ýše u┗edeﾐýIh pozﾐatků je patrﾐé, že pro potřeHﾐý ┗ýkoﾐﾐostﾐí rozsah TČ je 
oHtížﾐé ┗┞ho┗ět ┗šeﾏ "optiﾏálﾐíﾏ" požada┗kůﾏ ﾐa ┗ýparﾐík.  
 Pro┗edeﾐí ┗ýparﾐíku č.3 (6x33x1100-ヱヱぶ H┞ H┞lo se s┗ýﾏi ┗┞sokýﾏi tlako┗ýﾏi 
ztrátaﾏi ﾐa straﾐě ┗zduIhu ﾐáročﾐější ﾐa ┗olHu ┗eﾐtilátoru. Musel H┞ zde Hýt ┗oleﾐ 
┗eﾐtilátor ┗┞ššího ┗ýkoﾐu a s tíﾏ H┞ H┞la spojeﾐa i ┗┞šší hlučﾐost. Jelikož se jedﾐá o TČ 
určeﾐé k ┗eﾐko┗ﾐí iﾐstalaIi, je třeHa dosaho┗at Io ﾐejlepšíIh hluko┗ýIh paraﾏetrů. Dalšíﾏ 
ﾐegati┗ﾐíﾏ faktoreﾏ tohoto pro┗edeﾐí je jeho počet truHko┗ýIh řad ふヶぶ, které H┞ ﾐa┗ýšily 

Ieﾐu ┗ýparﾐíku. 
 Pro┗edeﾐí č.1 (4x36x1200-9) a č.2 (4x36x1200-ヱヱぶ jsou ┗elﾏi podoHﾐé koﾐstrukIe 
┗ýparﾐíků. Rozdíl je ┗ počtu ┗střiků ふpočtu truHko┗ýIh sekIíぶ, které o┗li┗ňují přede┗šíﾏ 
tlako┗é ztrát┞ Ihladi┗a při průtoku ┗ýparﾐíkeﾏ. 
 Koﾐstrukčﾐí pro┗edeﾐí ┗ýparﾐíku č.ヲ ふヴ┝ンヶ┝ヱヲヰヰ-ヱヱぶ siIe dosahuje při ヱヰヰ% ┗ýkoﾐu 
TČ ┗hodﾐýIh tlako┗ýIh ztrát ﾐa straﾐě Ihladi┗a, ﾐiIﾏéﾐě při ヵヰ% ┗ýkoﾐu jsou t┞to ztrát┞ 
ﾐízké. Tíﾏ H┞ ﾏohlo doIházet ke sﾐížeﾐí ┗ýkoﾐu ┗ýparﾐíku a ted┞ i celého TČ při toﾏto 
pro┗ozﾐíﾏ režiﾏu. 
 KoﾐstrukIe ┗ýparﾐíku č.ヱ ふヴ┝ンヶ┝ヱヲヰヰ-9) naopak dosahuje ┗hodﾐýIh tlako┗ýIh ztrát 
Ihladi┗a při ヵヰ% ┗ýkoﾐu, ale zato jsou zde ┗┞šší tlako┗é ztrát┞ při ヱヰヰ% ┗ýkoﾐu TČ. 
U┗ažujeﾏe-li ┗šak, že TČ HULK Hude priﾏárﾐě pro┗ozo┗áﾐo při ヵヰ% ┗ýkoﾐu a při ヱヰヰ% 
┗ýkoﾐu Hude pro┗ozo┗áﾐo přede┗šíﾏ při ﾐižšíIh ┗eﾐko┗ﾐíIh teplotáIh ふヰ °C a ﾐižšíぶ, je 
důležitější Io ﾐejefektﾐější pro┗oz TČ při ヵヰ% ┗ýkoﾐu. ) toho dů┗odu byly pro TČ HULK 
┗oleﾐ┞ ┗ýparﾐík┞ č.ヱ ふヴ┝ンヶ┝ヱヲヰヰ-9). Pro toto pro┗edeﾐí ┗ýparﾐíků byly ﾐásledﾐě pro┗edeﾐ┞ 
rozsáhlejší ┗ýpočt┞ poﾏoIí ﾐá┗rho┗ýIh soft┘arů ふ┗iz část ┗ýsledků taH. 10). 

Provedeﾐí výparﾐíků 4x36x1200-9 

Veličiﾐa Jednotka 

Při ヱヰヰ % výkoﾐu 
(hodnoty pro 1 

výparﾐíkぶ 

Při ヵヰ % výkoﾐu 
(hodnoty pro 1 

výparﾐíkぶ 

Výkoﾐ ふIhladíIí ┗ýkoﾐぶ [kW] 10,85 5,7 

V┞pařo┗aIí teplota [°C] -6,9 -5,67 

Přehřátí Ihladi┗a [K] 7 

Výpočto┗á ┗lhkost ┗zduIhu [%] 84 

Tlako┗á ztráta ﾐa straﾐě ┗zduIhu [Pa] 32 9 

Tlako┗á ztráta ﾐa straﾐě Ihladi┗a [kPa] 31 9 

OHjeﾏo┗ý průtok ┗zduIhu [m
3
/hod] 6000 3000 

 

Tab. 10 - Paraﾏetr┞ ┗ýparﾐíků použitýIh ┗ TČ HULK při Aヲ/Wンヵ 
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5.3.2.1 VOLBA VENTILÁTORU 

 Výkoﾐ ┗ýparﾐíku je Iharakterizo┗áﾐ ﾐejeﾐ jeho koﾐstrukIí, ale také ┗lastﾐostﾏi 
praIo┗ﾐíIh ﾏédií. Mohlo H┞ ﾐapříklad doIházet k oﾏezeﾐí ┗ýkoﾐu ┗li┗eﾏ ﾏalého průtoku 
┗zduIhu ┗ýparﾐíkeﾏ. ) toho dů┗odu je prouděﾐí podporo┗áﾐo ┗eﾐtilátoreﾏ, který pro 

┗ýparﾐík zajišťuje potřeHﾐou distribuci vzduchu. 

 Pro ﾐá┗rh ┗ýparﾐíku je oHjeﾏo┗ý průtok ┗zduIhu důležitá hodﾐota. ) toho dů┗odu 
H┞l t┞p ┗eﾐtilátoru ┗oleﾐ ┗ zá┗islosti ﾐa použitéﾏ ┗ýpočto┗éﾏ průtoku. V tab. 10 jsou 

u┗edeﾐ┞ průtok┞ ┗zduIhu pro ヵヰ a ヱヰヰ % ┗ýkoﾐu TČ, ┗žd┞ ┗šak pouze pro jedeﾐ ┗ýparﾐík. 
Pro oHa ┗ýparﾐík┞ pak ﾏusí Hýt distriHuIe ┗zduIhu d┗ojﾐásoHﾐá. Výsledﾐý průtok ┗zduIhu je 
pak pro ヱヰヰ % ┗ýkoﾐu ヱヲ ヰヰヰ ﾏ3/hod a pro ヵヰ % ┗ýkoﾐu ヶ ヰヰヰ m3

/hod. 

 Pro TČ HULK H┞lo u┗ažo┗áﾐo použití jedﾐoho ┗eﾐtilátoru ┗┞ššího ┗ýkoﾐu, ﾐeHo d┗ou 
ﾏeﾐšíIh ┗eﾐtilátorů. OHě varianty ┗┞Iházely z použití a┝iálﾐíIh ┗eﾐtilátorů společﾐosti  
ZIEHL-ABEGG, která ﾐaHízí zákazﾐíkůﾏ soft┘are FANselect pro ┗ýHěr ┗hodﾐého řešeﾐí. 
 )e sortiﾏeﾐtu ﾐaHízeﾐýIh ┗eﾐtilátorů H┞ly ┗oleﾐ┞ t┞p┞ s pl┞ﾐulou regulaIí otáček pro 
zajištěﾐí požado┗aﾐého průtoku ┗zduIhu při ヵヰ a ヱヰヰ % ┗ýkoﾐu (viz tab. 11). 

Ozﾐačeﾐí veﾐtilátoru 
ZN063-

6IL.BD.V7P2 

ZN071-

ZIL.DG.V7P3 

Průﾏěr rotoru [mm] 630 710 

Počet použitýIh ┗eﾐtilátorů ┗ TČ 2 1 

Veličiﾐa Jednotka 
hodnoty pro 

ヲ veﾐtilátor┞ 

hodnoty pro 

ヱ veﾐtilátor 

Př
i ヱ

ヰヰ
 %

 ┗
ýk

oﾐ
u OHjeﾏo┗ý průtok [m

3
/hod] 12 000 

Otáčk┞ [1/min] 655 910 

StatiIký tlak [Pa] 84 

Celko┗ý distriHučﾐí tlak [Pa] 118 127 

Příkoﾐ [W] 350 641 

Hladiﾐa akustiIkého ┗ýkoﾐu ﾐa ┗ýtlaku 

(s filtrem A) 
[dB] 64 72 

Př
i 5

ヰ 
%

 ┗
ýk

oﾐ
u 

OHjeﾏo┗ý průtok [m
3
/hod] 6 000 

Otáčk┞ [1/min] 379 522 

StatiIký tlak [Pa] 38 

Celko┗ý distriHučﾐí tlak [Pa] 46 49 

Příkoﾐ [W] 84 146 

Hladiﾐa akustiIkého ┗ýkoﾐu ﾐa ┗ýtlaku 

(s filtrem A) 
[dB] 51 58 

 

Tab. 11 - )ákladﾐí paraﾏetr┞ pro ┗olHu ┗eﾐtilátorů pro TČ HULK při Aヲ/Wンヵ  

 Z tab. 11 je patrﾐé, že z hlediska ﾐejdůležitějšíIh aspektů ┗eﾐtilátorů, ﾏezi které patří 
příkoﾐ a hladiﾐa akustiIkého ┗ýkoﾐu, je ┗ýhodﾐější použít pro TČ HULK d┗a ┗eﾐtilátory 

s ozﾐačeﾐíﾏ )Nヰヶン-6IL.BD.V7P2. 
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5.3.3 VOLBA KONDEN)ÁTORU  

 Koﾐdeﾐzátor je ┗ýﾏěﾐík tepla, který předá┗á tepelﾐou eﾐergii z Ihladi┗a do topﾐé 
vody. Pro použití ┗ TČ HULK H┞l ┗oleﾐ koﾐIept pájeﾐýIh desko┗ýIh ┗ýﾏěﾐíků společﾐosti 
SWEP. Za použití soft┘arů H┞l z┗oleﾐ ┗ýﾏěﾐík s ozﾐačeﾐíﾏ BヲヵT s paraﾏetr┞ ┗iz taH. ヱ2. 

Ozﾐačeﾐí koﾐdeﾐzátoru B25T (SC M) 

Veličiﾐa Jednotka 
Při ヱヰヰ % 
výkoﾐu  

Při ヵヰ % 
výkoﾐu  

C
h

la
d

iv
o

 

Topﾐý ┗ýkoﾐ [kW] 27,6 14,15 

Vstupﾐí teplota [°C] 74,87 70,49 

Výstupﾐí teplota [°C] 34,04 32,08 

Koﾐdeﾐzačﾐí teplota [°C] 37,14 35,18 

PodIhlazeﾐí [K] 3 

Hﾏotﾐostﾐí tok [kg/s] 0,1271 0,0651 

To
pﾐ

á 
v

o
d

a
 Vstupﾐí teplota [°C] 30,48 30,59 

Výstupﾐí teplota [°C] 35 

Hﾏotﾐostﾐí tok [kg/s] 1,461 0,771 

Název Ozﾐačeﾐí Hodnota 

K
o

n
st

ru
k
ce

 

Počet desek - 70 

Materiál desek 
SC 

Nerezo┗á oIel 
Materiál pájk┞ Měď 

Tlako┗á třída M Středﾐí ふンΒ-48 bar) 
 

Tab. 12 - Paraﾏetr┞ koﾐdeﾐzátoru použitého ┗ TČ HULK při Aヲ/Wンヵ  

5.3.4 VOLBA EXPAN)NÍHO VENTILU  

 E┝paﾐzﾐí ┗eﾐtil slouží k distriHuIi sprá┗ﾐého ﾏﾐožst┗í Ihladi┗a do ┗ýparﾐíků pro jejich 

optiﾏálﾐí pro┗oz. Pro TČ HULK H┞lo ┗┞Híráﾐo z elektroﾐiIkýIh e┝paﾐzﾐíIh ┗eﾐtilů od 
společﾐosti AlIo Controls. ElektroﾐiIký e┝paﾐzﾐí ┗eﾐtil H┞l pro použití ┗ TČ HULK ┗oleﾐ 
přede┗šíﾏ z dů┗odu, že ﾐaHízí širší rozsah ┗ýkoﾐů, který je potřeHﾐý z hlediska použité 
regulace 0/50/100 %. 

 DistribuIe Ihladi┗a e┝paﾐzﾐíﾏ ┗eﾐtileﾏ je zá┗islá ﾐa aktuálﾐíﾏ IhladíIíﾏ ┗ýkoﾐu, 

který se ﾏěﾐí s ┗┞pařo┗aIí a koﾐdeﾐzačﾐí teplotou chladiva. PoﾏoIí soft┘aru H┞l pro TČ 
HULK ﾐa┗ržeﾐ EEV s ozﾐačeﾐíﾏ EXヵ-U21 a byly s ﾐíﾏ pro┗edeﾐ┞ ┗ýpočt┞ pro získáﾐí 
iﾐforﾏaIí o jeho ┗┞užitelﾐéﾏ praIo┗ﾐíﾏ rozsahu ┗ koﾐfiguraIi TČ HULK ┗iz taH. ヱ3 a 14. 
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Výkoﾐ e┝paﾐzﾐího veﾐtilu QEV [kW] | Poﾏěrﾐé zatížeﾐí K=QCH/QEV [%] 

Kond. 

teplota 

tK [°C] 

V┞pařo┗aIí teplota tV [°C] 
-25 -10 -5 0 10 20 

QEV K QEV K QEV K QEV K QEV K QEV K 

[kW] [%] [kW] [%] [kW] [%] [kW] [%] [kW] [%] [kW] [%] 

30 62,7 19,1 59,2 34,3 57,1 41,7 54,1 51,4 45,8 81,2 31,0 - 

35 64,0 18,3 61,4 32,3 59,7 39,0 57,1 47,6 50,9 71,3 40,0 - 

50 63,0 16,9 62,7 28,9 62,3 34,2 61,1 40,4 58,0 56,6 52,5 81,1 

60 57,7 - 58,5 28,5 58,3 33,4 58,1 38,9 56,3 53,1 53,0 73,2 

65 52,6 - 53,9 29,4 53,9 34,3 53,9 39,7 52,7 53,7 50,3 - 

ChladiIí výkoﾐ QCH [kW] 

Kond. 

teplota 

tK [°C] 

V┞pařo┗aIí teplota tV [°C] 

-25 -10 -5 0 10 20 

30 12,0 20,3 23,8 27,8 37,2 - 

35 11,7 19,8 23,3 27,2 36,3 47,4 

50 10,6 18,1 21,3 24,7 32,8 42,6 

60 - 16,7 19,5 22,6 29,9 38,8 

65 - 15,8 18,5 21,4 28,3 - 
 

Tab. 13 - V┞užitelﾐost kapaIit┞ EEV EXヵ-U21 ┗ TČ HULK při ヱヰヰ % ┗ýkoﾐu  

Výkoﾐ e┝paﾐzﾐího veﾐtilu QEV [kW] | Poﾏěrﾐé zatížeﾐí K=QCH/QEV [%] 

Kond. 

teplota 

tK [°C] 

V┞pařo┗aIí teplota tV [°C] 
-25 -10 -5 0 10 20 

QEV K QEV K QEV K QEV K QEV K QEV K 

[kW] [%] [kW] [%] [kW] [%] [kW] [%] [kW] [%] [kW] [%] 

30 62,7 9,6 59,2 17,1 57,1 20,8 54,1 25,7 45,8 40,6 31,0 - 

35 64,0 9,2 61,4 16,2 59,7 19,5 57,1 23,8 50,9 35,7 40,0 - 

50 63,0 8,4 62,7 14,5 62,3 17,1 61,1 20,2 58,0 28,3 52,5 40,6 

60 57,7 - 58,5 14,3 58,3 16,7 58,1 19,4 56,3 26,6 53,0 36,6 

65 52,6 - 53,9 14,7 53,9 17,1 53,9 19,9 52,7 26,9 50,3 - 

Chladicí výkoﾐ QCH [kW] 

Kond. 

teplota 

tK [°C] 

V┞pařo┗aIí teplota tV [°C] 

-25 -10 -5 0 10 20 

30 6,0 10,2 11,9 13,9 18,6 - 

35 5,9 9,9 11,7 13,6 18,2 23,7 

50 5,3 9,1 10,7 12,4 16,4 21,3 

60 - 8,3 9,8 11,3 15,0 19,4 

65 - 7,9 9,2 10,7 14,2 - 
 

Tab. 14 - V┞užitelﾐost kapacity EEV EX5-Uヲヱ ┗ TČ HULK při ヵヰ % ┗ýkoﾐu  
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 AlIo Coﾐtrols ┗e s┗ýIh katalozíIh u┗ádí, že praIo┗ﾐí rozsah EEV EXヵ-U21 je 10-100 %. 

V taHulkáIh ┗ýše jsou z┗ýrazﾐěﾐ┞ e┝tréﾏ┞ ┗┞užití kapaIit┞ EEV u TČ HULK. Toto ┗┞užití 
ふpoﾏěrﾐé zatížeﾐíぶ EEV je pro ヱヰヰ % ┗ýkoﾐu TČ HULK ┗ rozﾏezí ヱヶ,Γ-81,2 % a 8,4-40,6 pro 

50 % ┗ýkoﾐu. 
 Při ﾐižšíIh hodﾐotáIh poﾏěrﾐého zatížeﾐí ﾐež zﾏíﾐěﾐýIh ヱヰ % ﾏůže doIházet 
k ﾐestaHilﾐíﾏu průtoku Ihladi┗a e┝paﾐzﾐíﾏ ┗eﾐtileﾏ. T┞to hodﾐot┞ jsou ┗šak dosaho┗áﾐ┞ za 

┗elﾏi ﾐízkýIh ┗┞pařo┗aIíIh teplot při ヵヰ% ┗ýkoﾐu TČ viz tab. 14. V tako┗ýIhto podﾏíﾐkáIh 
se předpokládá, že TČ Hude praIo┗at spíše se ヱヰヰ % ┗ýkoﾐu. ) toho pl┞ﾐe, že ﾐižší hodnoty 

poﾏěrﾐého zatížeﾐí ﾐež ヱヰ % při ヵヰ % ┗ýkoﾐu za ┗elﾏi ﾐízkýIh ┗┞pařo┗aIíIh teplot ﾐejsou 
dů┗odeﾏ ┗olH┞ jiﾐého t┞pu e┝paﾐzﾐího ┗eﾐtilu. 

5.3.5 KONFIGURACE NAVRŽENÉHO OBĚHU  

 Chladi┗o┗ý oHěh TČ HULK je ﾐa┗ržeﾐ za použití ﾐásledujíIíIh základﾐíIh koﾏpoﾐeﾐt: 
 2 x EVI Scroll kompresor - ZHI14K1P-TFM 

 ヲ ┝ ┗ýparﾐík - 4x36x1200-9 

 ヱ ┝ koﾐdeﾐzátor - B25T (SC M) 

 ヱ ┝ E┝paﾐzﾐí ┗eﾐtil - EX5-U21 

 Pro takto sesta┗eﾐý Ihladi┗o┗ý oHěh H┞ly pro┗edeﾐ┞ ┗ýpočt┞ za poﾏoIi soft┘arů 
zﾏíﾐěﾐýIh ┗ kapitole ヵ.ン pro podﾏíﾐk┞, při kterýIh se Hěžﾐě pro┗ádí zkoušk┞ zařízeﾐí před 
jeho u┗edeﾐíﾏ na trh. Jsou to: A12, A7, A2, A-7, A-15/W35, W45, W55. Všechny ┗ýpočt┞ H┞ly 

pro┗edeﾐ┞ pro ヱヰヰ% a ヵヰ% ┗ýkoﾐ TČ. Výsledk┞ jsou uvedeny ┗ taHulkáIh ヱヵ, ヱヶ, ヱΑ, ヱΒ, 19 

a 20. 
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Veličiﾐa Jednotka 
W35 

A12 A7 A2 A-7 A-15 

OHěh: 
Topﾐý ┗ýkoﾐ ふkoﾐdeﾐzátorぶ [kW] 35,00 30,50 27,60 22,80 18,84 

ChladíIí ┗ýkoﾐ ふ┗ýparﾐíkぶ [kW] 29,30 24,70 21,70 16,96 13,18 

V┞pařo┗aIí teplota [°C] 3,00 -2,80 -6,90 -14,44 -21,68 

Přehřátí sáﾐí [K] 7 

Koﾐdeﾐzačﾐí teplota [°C] 37,20 37,07 37,14 36,96 36,30 

PodIhlazeﾐí [K] 3 

Kompresor (2 on, 0 off): 

Příkoﾐ ふpro 2 kompresory) [kW] 6,00 6,10 6,16 6,16 5,96 

Tlak ﾐa ┗ýtlaku [bar] 22,58 22,51 22,55 22,45 22,09 

Tlak ﾐa sáﾐí [bar] 8,77 7,29 6,37 4,90 3,75 

Hﾏ. tok Ihladi┗a ﾐa sáﾐí 
(pro 1 kompresor) 

[g/s] 77,50 63,20 54,60 41,30 31,20 

Hﾏ. tok ┗střiko┗aﾐýIh par 

(pro 1 kompresor) 
[g/s] 6,90 8,30 8,90 8,90 8,20 

Hﾏ. tok Ihladi┗a ﾐa ┗ýtlaku 

(pro 1 kompresor) 
[g/s] 84,40 71,50 63,50 50,20 39,40 

Celko┗ý hﾏ. tok Ihladi┗a ┗ oHěhu [g/s] 168,80 143,00 127,00 100,40 78,80 

Koﾐdeﾐzátor: 
Teplota chladiva na vstupu [°C] 66,57 70,86 74,87 83,56 93,62 

Teplota chladiva ﾐa ┗ýstupu [°C] 34,08 33,95 34,02 33,84 33,18 

Hﾏotﾐostﾐí tok Ihladi┗a [kg/s] 0,1688 0,1430 0,1270 0,1004 0,0788 

Teplota topﾐé ┗od┞ ﾐa ┗stupu [°C] 29,26 30,00 30,48 31,26 31,91 

Teplota topﾐé ┗od┞ ﾐa ┗ýstupu [°C] 35 

Hﾏotﾐostﾐí tok topﾐé ┗od┞ [kg/s] 1,460 

Výparﾐík ふhodﾐot┞ uvedeﾐ┞ pro jedeﾐ výparﾐíkぶ: 
OHjeﾏo┗ý průtok ┗zduIhu [m

3
/hod] 6000 

Teplota ┗eﾐko┗ﾐího ┗zduIhu [°C] 12 7 2 -7 -15 

Výpočto┗á relati┗ﾐí ┗lhkost ┗zduIhu [%] 89 87 84 75 58 

Tlako┗á ztráta - vzduch [Pa] 37 31 32 32 33 

Tlako┗á ztráta - chladivo [kPa] 40 35 31 20 18 

E┝paﾐzﾐí veﾐtil: 
Výkoﾐ e┝paﾐzﾐího ┗eﾐtilu [kW] 56,90 59,50 61,00 62,90 64,10 

Poﾏěrﾐé zatížeﾐí [%] 51,49 41,51 35,57 26,96 20,56 
 

Tab. 15 - KoﾐfiguraIe Ihladi┗o┗ého oHěhu pro ヱヰヰ % ┗ýkoﾐu  
a teplotu topﾐé ┗od┞ ンヵ °C  
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Veličiﾐa Jednotka 
W45 

A12 A7 A2 A-7 A-15 

OHěh: 
Topﾐý ┗ýkoﾐ ふkoﾐdeﾐzátorぶ [kW] 35,10 30,90 28,10 23,50 19,56 

ChladíIí ┗ýkoﾐ ふ┗ýparﾐíkぶ [kW] 27,60 23,40 20,60 16,04 12,44 

V┞pařo┗aIí teplota [°C] 3,18 -2,50 -6,65 -14,29 -21,60 

Přehřátí sáﾐí [K] 7 

Koﾐdeﾐzačﾐí teplota [°C] 47,37 47,18 47,15 47,22 46,36 

PodIhlazeﾐí [K] 3 

Kompresor (2 on, 0 off): 

Příkoﾐ ふpro ヲ koﾏpresor┞ぶ [kW] 7,84 7,90 7,90 7,86 7,50 

Tlak ﾐa ┗ýtlaku [bar] 28,82 28,69 28,67 28,72 28,15 

Tlak ﾐa sáﾐí [bar] 8,82 7,36 6,42 4,92 3,76 

Hm. tok chladiva ﾐa sáﾐí 
(pro 1 kompresor) 

[g/s] 75,50 62,20 53,60 40,40 30,40 

Hﾏ. tok ┗střiko┗aﾐýIh par 

(pro 1 kompresor) 
[g/s] 13,00 13,60 13,60 12,90 11,20 

Hﾏ. tok Ihladi┗a ﾐa ┗ýtlaku 

(pro 1 kompresor) 
[g/s] 88,50 75,80 67,20 53,30 41,60 

Celko┗ý hﾏ. tok Ihladi┗a ┗ oHěhu [g/s] 177,00 151,60 134,40 106,60 83,20 

Koﾐdeﾐzátor: 
Teplota chladiva na vstupu [°C] 81,67 86,44 91,01 101,82 113,55 

Teplota Ihladi┗a ﾐa ┗ýstupu [°C] 44,26 44,07 44,04 44,11 43,25 

Hﾏotﾐostﾐí tok Ihladi┗a [kg/s] 0,1770 0,1516 0,1344 0,1066 0,0832 

Teplota topﾐé ┗od┞ ﾐa ┗stupu [°C] 39,32 40,00 40,45 41,20 41,84 

Teplota topﾐé ┗od┞ ﾐa ┗ýstupu [°C] 45 

Hﾏotﾐostﾐí tok topﾐé ┗od┞ [kg/s] 1,479 

Výparﾐík ふhodﾐot┞ uvedeﾐ┞ pro jedeﾐ výparﾐíkぶ: 
OHjeﾏo┗ý průtok ┗zduIhu [m

3
/hod] 6000 

Teplota ┗eﾐko┗ﾐího ┗zduIhu [°C] 12 7 2 -7 -15 

Výpočto┗á relati┗ﾐí ┗lhkost ┗zduIhu [%] 89 87 84 75 58 

Tlako┗á ztráta - vzduch [Pa] 37 31 32 32 33 

Tlako┗á ztráta - chladivo [kPa] 51 44 39 25 23 

E┝paﾐzﾐí veﾐtil: 
Výkoﾐ e┝paﾐzﾐího ┗eﾐtilu [kW] 60,30 62,00 62,80 63,80 64,00 

Poﾏěrﾐé zatížeﾐí [%] 45,77 37,74 32,80 25,14 19,44 
 

Tab. 16 - KoﾐfiguraIe Ihladi┗o┗ého oHěhu pro ヱヰヰ % ┗ýkoﾐu  

a teplotu topﾐé ┗od┞ ヴヵ °C  
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Veličiﾐa Jednotka 
W55 

A12 A7 A2 A-7 A-15 

OHěh: 
Topﾐý ┗ýkoﾐ ふkoﾐdeﾐzátorぶ [kW] 35,20 31,30 28,70 24,20 20,70 

ChladíIí ┗ýkoﾐ ふ┗ýparﾐíkぶ [kW] 25,80 22,00 19,40 15,08 11,98 

V┞pařo┗aIí teplota [°C] 3,25 -2,35 -6,51 -14,24 -20,83 

Přehřátí sáﾐí [K] 7 

Koﾐdeﾐzačﾐí teplota [°C] 56,08 55,64 55,53 55,65 55,00 

PodIhlazeﾐí [K] 3 

Kompresor (2 on, 0 off): 

Příkoﾐ ふpro ヲ koﾏpresor┞ぶ [kW] 9,86 9,78 9,74 9,60 9,18 

Tlak ﾐa ┗ýtlaku [bar] 35,15 34,81 34,72 34,82 34,31 

Tlak ﾐa sáﾐí [bar] 8,84 7,40 6,45 4,93 3,87 

Hﾏ. tok Ihladi┗a ﾐa sáﾐí 
(pro 1 kompresor) 

[g/s] 73,20 60,40 52,10 39,10 30,10 

Hﾏ. tok ┗střiko┗aﾐýIh par 

(pro 1 kompresor) 
[g/s] 19,90 19,40 18,70 17,00 14,70 

Hﾏ. tok Ihladi┗a ﾐa ┗ýtlaku 

(pro 1 kompresor) 
[g/s] 93,10 79,80 70,80 56,10 44,80 

Celko┗ý hﾏ. tok Ihladi┗a ┗ oHěhu [g/s] 186,20 159,60 141,60 112,20 89,60 

Koﾐdeﾐzátor: 
Teplota chladiva na vstupu [°C] 95,69 101,14 105,69 117,61 129,58 

Teplota Ihladi┗a ﾐa ┗ýstupu [°C] 52,98 52,54 52,43 52,55 51,90 

Hﾏotﾐostﾐí tok Ihladi┗a [kg/s] 0,1862 0,1596 0,1416 0,1122 0,0896 

Teplota topﾐé ┗od┞ ﾐa ┗stupu [°C] 46,00 47,00 47,69 48,82 49,71 

Teplota topﾐé ┗od┞ ﾐa ┗ýstupu [°C] 55 

Hmotnostﾐí tok topﾐé ┗od┞ [kg/s] 0,936 

Výparﾐík ふhodﾐot┞ uvedeﾐ┞ pro jedeﾐ výparﾐíkぶ: 
OHjeﾏo┗ý průtok ┗zduIhu [m

3
/hod] 6000 

Teplota ┗eﾐko┗ﾐího ┗zduIhu [°C] 12 7 2 -7 -15 

Výpočto┗á relati┗ﾐí ┗lhkost ┗zduIhu [%] 89 87 84 75 58 

Tlako┗á ztráta - vzduch [Pa] 37 31 32 32 33 

Tlako┗á ztráta - chladivo [kPa] 67 57 52 34 24 

E┝paﾐzﾐí veﾐtil: 
Výkoﾐ e┝paﾐzﾐího ┗eﾐtilu [kW] 59,30 60,30 60,80 61,00 61,20 

Poﾏěrﾐé zatížeﾐí [%] 43,51 36,48 31,91 24,72 19,58 
 

Tab. 17 - KoﾐfiguraIe Ihladi┗o┗ého oHěhu pro ヱヰヰ % ┗ýkoﾐu  
a teplotu topﾐé ┗od┞ ヵヵ °C 
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Veličiﾐa Jednotka 
W35 

A12 A7 A2 A-7 A-15 

OHěh: 
Topﾐý ┗ýkoﾐ ふkoﾐdeﾐzátorぶ [kW] 18,10 16,05 14,15 11,65 9,66 

ChladíIí ┗ýkoﾐ ふ┗ýparﾐíkぶ [kW] 15,35 13,30 11,40 8,88 6,89 

V┞pařo┗aIí teplota [°C] 4,29 -0,66 -5,67 -13,35 -20,60 

Přehřátí sáﾐí [K] 7 

Koﾐdeﾐzačﾐí teplota [°C] 35,57 35,37 35,18 34,97 35,18 

PodIhlazeﾐí [K] 3 

Kompresor (1 on, 1 off): 

Příkoﾐ ふpro ヱ koﾏpresorぶ [kW] 2,86 2,90 2,92 2,93 2,92 

Tlak ﾐa ┗ýtlaku [bar] 21,69 21,58 21,48 21,37 21,48 

Tlak ﾐa sáﾐí [bar] 9,13 7,81 6,63 5,09 3,90 

Hﾏ. tok Ihladi┗a ﾐa sáﾐí 
(pro 1 kompresor) 

[g/s] 81,00 68,40 57,30 43,20 32,60 

Hﾏ. tok ┗střiko┗aﾐýIh par 

(pro 1 kompresor) 
[g/s] 5,50 7,10 7,90 8,30 8,00 

Hﾏ. tok Ihladi┗a ﾐa ┗ýtlaku 

(pro 1 kompresor) 
[g/s] 86,50 75,50 65,20 51,50 40,60 

Celko┗ý hﾏ. tok Ihladi┗a ┗ oHěhu [g/s] 86,50 75,50 65,20 51,50 40,60 

Koﾐdeﾐzátor: 
Teplota chladiva na vstupu [°C] 63,36 66,60 70,49 78,86 88,80 

Teplota Ihladi┗a ﾐa ┗ýstupu [°C] 32,45 32,25 32,06 31,85 32,06 

Hﾏotﾐostﾐí tok Ihladi┗a [kg/s] 0,0865 0,0755 0,0652 0,0515 0,0406 

Teplota topﾐé ┗od┞ ﾐa ┗stupu [°C] 29,36 30,00 30,59 31,37 32,02 

Teplota topﾐé ┗od┞ ﾐa ┗ýstupu [°C] 35 

Hﾏotﾐostﾐí tok topﾐé ┗od┞ [kg/s] 0,768 

Výparﾐík ふhodﾐot┞ uvedeﾐ┞ pro jedeﾐ výparﾐíkぶ: 
OHjeﾏo┗ý průtok ┗zduIhu [m

3
/hod] 3000 

Teplota venko┗ﾐího ┗zduIhu [°C] 12 7 2 -7 -15 

Výpočto┗á relati┗ﾐí ┗lhkost ┗zduIhu [%] 89 87 84 75 58 

Tlako┗á ztráta - vzduch [Pa] 11 11 9 10 10 

Tlako┗á ztráta - chladivo [kPa] 12 10 9 6 5 

E┝paﾐzﾐí veﾐtil: 
Výkoﾐ e┝paﾐzﾐího ┗eﾐtilu [kW] 55,20 57,70 60,00 62,30 63,80 

Poﾏěrﾐé zatížeﾐí [%] 27,81 23,05 19,00 14,25 10,80 
 

Tab. 18 - KoﾐfiguraIe Ihladi┗o┗ého oHěhu pro ヵヰ % ┗ýkoﾐu  
a teplotu topﾐé ┗od┞ ンヵ °C  
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Veličiﾐa Jednotka 
W45 

A12 A7 A2 A-7 A-15 

OHěh: 
Topﾐý ┗ýkoﾐ ふkoﾐdeﾐzátorぶ [kW] 18,10 16,20 14,45 12,00 10,05 

ChladíIí ┗ýkoﾐ ふ┗ýparﾐíkぶ [kW] 14,6 12,65 10,85 8,47 6,56 

V┞pařo┗aIí teplota [°C] 4,58 -0,40 -5,37 -13,14 -20,41 

Přehřátí sáﾐí [K] 7 

Koﾐdeﾐzačﾐí teplota [°C] 45,55 45,30 45,12 44,89 45,06 

PodIhlazeﾐí [K] 3 

Kompresor (1 on, 1 off): 

Příkoﾐ ふpro ヱ koﾏpresorぶ [kW] 3,73 3,75 3,76 3,72 3,66 

Tlak ﾐa ┗ýtlaku [bar] 27,62 27,45 27,34 27,19 27,30 

Tlak ﾐa sáﾐí [bar] 9,21 7,88 6,70 5,13 3,93 

Hﾏ. tok Ihladi┗a ﾐa sáﾐí 
(pro 1 kompresor) 

[g/s] 80,00 67,40 56,50 42,50 32,00 

Hﾏ. tok ┗střiko┗aﾐýIh par 

(pro 1 kompresor) 
[g/s] 11,40 12,20 12,50 12,00 11,00 

Hﾏ. tok Ihladi┗a ﾐa ┗ýtlaku 

(pro 1 kompresor) 
[g/s] 91,40 79,60 69,00 54,50 43,00 

Celko┗ý hﾏ. tok Ihladi┗a ┗ oHěhu [g/s] 91,40 79,60 69,00 54,50 43,00 

Koﾐdeﾐzátor: 
Teplota chladiva na vstupu [°C] 77,64 81,27 86,45 95,54 108,26 

Teplota chladiva na ┗ýstupu [°C] 42,44 42,19 42,01 41,77 41,95 

Hﾏotﾐostﾐí tok Ihladi┗a [kg/s] 0,0914 0,0796 0,0690 0,0545 0,0430 

Teplota topﾐé ┗od┞ ﾐa ┗stupu [°C] 39,41 40,00 40,54 41,30 41,90 

Teplota topﾐé ┗od┞ ﾐa ┗ýstupu [°C] 45 

Hﾏotﾐostﾐí tok topﾐé ┗od┞ [kg/s] 0,775 

Výparﾐík ふhodﾐot┞ uvedeﾐ┞ pro jedeﾐ výparﾐíkぶ: 
OHjeﾏo┗ý průtok ┗zduIhu [m

3
/hod] 3000 

Teplota ┗eﾐko┗ﾐího ┗zduIhu [°C] 12 7 2 -7 -15 

Výpočto┗á relati┗ﾐí ┗lhkost ┗zduIhu [%] 89 87 84 75 58 

Tlako┗á ztráta - vzduch [Pa] 11 11 9 10 10 

Tlako┗á ztráta - chladivo [kPa] 15 13 11 7 7 

E┝paﾐzﾐí veﾐtil: 
Výkoﾐ e┝paﾐzﾐího ┗eﾐtilu [kW] 59,40 61,00 62,40 63,70 64,10 

Poﾏěrﾐé zatížeﾐí [%] 24,58 20,74 17,39 13,30 10,23 
 

Tab. 19 - KoﾐfiguraIe Ihladi┗o┗ého oHěhu pro ヵヰ % ┗ýkoﾐu  
a teplotu topﾐé ┗od┞ ヴヵ °C  
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Veličiﾐa Jednotka 
W55 

A12 A7 A2 A-7 A-15 

OHěh: 
Topﾐý ┗ýkoﾐ ふkoﾐdeﾐzátorぶ [kW] 18,15 16,35 14,70 12,40 10,45 

ChladíIí ┗ýkoﾐ ふ┗ýparﾐíkぶ [kW] 13,75 11,90 10,30 8,01 6,19 

V┞pařo┗aIí teplota [°C] 4,83 -0,15 -5,10 -12,92 -20,25 

Přehřátí sáﾐí [K] 7 

Koﾐdeﾐzačﾐí teplota [°C] 54,00 53,88 53,72 53,69 53,77 

PodIhlazeﾐí [K] 3 

Kompresor (1 on, 1 off): 

Příkoﾐ ふpro ヱ koﾏpresorぶ [kW] 4,66 4,67 4,66 4,60 4,47 

Tlak ﾐa ┗ýtlaku [bar] 33,55 33,46 33,34 33,32 33,38 

Tlak ﾐa sáﾐí [bar] 9,28 7,94 6,76 5,17 3,96 

Hﾏ. tok Ihladi┗a ﾐa sáﾐí 
(pro 1 kompresor) 

[g/s] 78,00 65,70 55,20 41,50 31,10 

Hﾏ. tok ┗střiko┗aﾐýIh par 

(pro 1 kompresor) 
[g/s] 17,90 18,10 17,70 16,30 14,40 

Hﾏ. tok Ihladi┗a ﾐa ┗ýtlaku 

(pro 1 kompresor) 
[g/s] 95,90 83,80 72,90 57,80 45,50 

Celko┗ý hﾏ. tok Ihladi┗a ┗ oHěhu [g/s] 95,90 83,80 72,90 57,80 45,50 

Koﾐdeﾐzátor: 
Teplota chladiva na vstupu [°C] 90,71 95,43 100,58 111,63 125,80 

Teplota Ihladi┗a ﾐa ┗ýstupu [°C] 50,90 50,78 50,62 50,59 50,67 

Hﾏotﾐostﾐí tok Ihladi┗a [kg/s] 0,0959 0,0838 0,0729 0,0578 0,0455 

Teplota topﾐé ┗od┞ ﾐa ┗stupu [°C] 46,12 47,00 47,81 48,93 49,89 

Teplota topﾐé ┗od┞ ﾐa ┗ýstupu [°C] 55 

Hﾏotﾐostﾐí tok topﾐé ┗od┞ [kg/s] 0,489 

Výparﾐík ふhodﾐot┞ uvedeﾐ┞ pro jedeﾐ výparﾐíkぶ: 
OHjeﾏo┗ý průtok ┗zduIhu [m

3
/hod] 3000 

Teplota ┗eﾐko┗ﾐího ┗zduIhu [°C] 12 7 2 -7 -15 

Výpočto┗á relati┗ﾐí ┗lhkost ┗zduIhu [%] 89 87 84 75 58 

Tlako┗á ztráta - vzduch [Pa] 11 11 9 10 10 

Tlako┗á ztráta - chladivo [kPa] 19 17 15 10 9 

E┝paﾐzﾐí veﾐtil: 
Výkoﾐ e┝paﾐzﾐího ┗eﾐtilu [kW] 59,60 60,50 61,50 61,90 61,80 

Poﾏěrﾐé zatížeﾐí [%] 23,07 19,67 16,75 12,94 10,02 
 

Tab. 20 - KoﾐfiguraIe Ihladi┗o┗ého oHěhu pro ヵヰ % ┗ýkoﾐu  
a teplotu topﾐé ┗od┞ ヵヵ °C  
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5.4 NÁVRH KOMPLETNÍHO CHLADIVOVÉHO OBĚHU TČ HULK  

 Chladi┗o┗ý oHěh TČ HULK H┞l ﾐa┗ržeﾐ ┗iz sIhéﾏa ﾐa oHr. 35.  

 

Obr. 35 - SIhéﾏa Ihladi┗o┗ého oHěhu TČ HULK  

 Miﾏo koﾏpoﾐeﾐt┞ Ihladi┗o┗ého oHěhu ﾐa┗ržeﾐé ┗ kapitole ヵ.ン je třeHa pro TČ HULK 
pro┗ést ﾐá┗rh i ostatﾐíIh koﾏpoﾐeﾐt zﾐázorﾐěﾐýIh ﾐa oHr. 35. Jsou jiﾏi čt┞řIestﾐý ┗eﾐtil, 
elektroﾏagﾐetiIké ┗eﾐtil┞, filtrdeh┞drátor, ﾐízkotlaký a ┗┞sokotlaký presostat, odlučo┗ač 
kapaliﾐ┞, průhledítko, sHěrač Ihladi┗a, terﾏostat a zpětﾐé ┗eﾐtil┞. 
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5.4.1 NÁVRH OSTATNÍCH  KOMPONENT OBĚHU  

 Miﾏo saﾏotﾐé koﾏpoﾐeﾐt┞ je třeHa do ﾐá┗rhu zahrﾐout též ┗olHu Ihladi┗o┗ého 
potruHí, která pak o┗li┗ňuje i fiﾐálﾐí ┗olHu ostatﾐíIh koﾏpoﾐeﾐt oHěhu. 

5.4.1.1 POTRUBÍ 

 Většiﾐa TČ ┗┞uží┗á ┗e s┗é koﾐstrukIi ﾏěděﾐého Ihladi┗o┗ého potruHí. Pro TČ HULK 
jsou ┗oleﾐa též ﾏěděﾐá (Cu) potruHí. Výpočet základﾐíIh diﾏeﾐzí potruHí H┞l pro┗edeﾐ 
s ┗┞užitíﾏ softwaru SOLKANE od společﾐosti SOLVAY. Případﾐé další volby byly zá┗islé ﾐa již 
ﾐa┗ržeﾐýIh koﾏpoﾐeﾐtáIh. Pro jedﾐotli┗é úsek┞ H┞la ┗oleﾐa potruHí o diﾏeﾐzíIh ┗iz oHr. 36. 

5.4.1.2 ČTYŘCESTNÝ VENTIL 

 Čt┞řIestﾐý ┗eﾐtil, sloužíIí pro přepíﾐáﾐí ﾐorﾏálﾐího režiﾏu ﾐa režiﾏ re┗erzaIe, se ┗olí 
přede┗šíﾏ podle tlako┗é ztráty, kterou při průtoku koﾐkrétﾐího druhu Ihladi┗a ┗┞t┗áří. 
Tlako┗é ztrát┞ jsou spjaty s průtokem chladiva čt┞řIestﾐýﾏ ┗eﾐtileﾏ, který je ┗šak častěji 
pře┗áděﾐ ﾐa chladiIí ┗ýkoﾐ ふkapaIitu). Tohoto ﾐahrazeﾐí se ┗┞uží┗á při ┗olHě ┗ětšiﾐ┞ 
zHý┗ajíIíIh koﾏpoﾐeﾐt. 
 Společﾐost P)P HEATING a.s. použí┗á ┗e s┗ýIh tepelﾐýIh čerpadleIh čt┞řIestﾐé 
┗eﾐtil┞ společﾐosti Daﾐfoss. Tlako┗é ztrát┞ čt┞řIestﾐýIh ┗eﾐtilů typu STF-G jsou uvedeny na 

obr. 37. Noﾏiﾐálﾐí podﾏíﾐk┞, pro ﾐěž jsou průHěh┞ ┗┞zﾐačeﾐ┞, jsou: koﾐdeﾐzačﾐí teplota 
38 °C, ┗┞pařo┗aIí teplota ヵ °C a přehřátí ヵ K. Pro t┞to hodﾐot┞ H┞ly ┗┞počteﾐ┞ IhladíIí ┗ýkoﾐ┞ 
┗ koﾐfiguraIi TČ HULK. ChladiIí ┗ýkoﾐ pro ヱヰヰ % ┗ýkoﾐu je při těIhto podﾏíﾐkáIh IIa ンヰ kW 
a pro ヵヰ % ┗ýkoﾐu IIa ヱヵ kW. 

 

Obr. 36 - Diﾏeﾐze Cu potruHí ┗ Ihladi┗o┗ého oHěhu TČ HULK  
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Obr. 37 - )á┗islost kapaIit┞ ﾐa tlako┗ýIh ztrátáIh 

čt┞řIestﾐýIh ┗eﾐtilů t┞pu STF-G 

 Z obr. 38 lze ┗┞┗odit, že použitelﾐýﾏi H┞ pro TČ HULK H┞ H┞ly ventily typu STF-07**G 

a STF-ヰヴ**G. Čt┞řIestﾐé ┗eﾐtil┞ ┗┞šší tříd┞, ted┞ STF-07**G byly již u┗ažo┗áﾐ┞ jako 
přediﾏeﾐzo┗aﾐé a ┗ýHěr se tak zúžil pouze ﾐa ┗eﾐtily typu STF-ヰヴ**G. VýHěr ┗ýsledﾐého 
┗eﾐtilu H┞l pak přede┗šíﾏ otázkou diﾏeﾐzí potruHí a pouze ┗eﾐtil t┞pu STF-ヰヴヱンG ﾐaHízí 
potruHí o diﾏeﾐzíIh ヱヶ a ヲヲ ﾏﾏ. ) těIhto dů┗odů H┞l ┗eﾐtil t┞pu STF-0413G volen jako 

┗hodﾐý pro použití ┗ TČ HULK. 

5.4.1.3 ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL 

 ElektroﾏagﾐetiIký ┗eﾐtil slouží ┗ TČ HULK k ote┗řeﾐí/uza┗řeﾐí průIhodů pro pár┞ 
Ihladi┗a ┗střiko┗aﾐé do koﾏpresorů. Chladi┗o┗ý oHěh s Ihladi┗eﾏ RヴヱヰA ┗┞uží┗á ┗┞ššíIh 
pro┗ozﾐíIh tlaků a z toho dů┗odu je třeHa s ohledeﾏ ﾐa Hezpečﾐost s┞stéﾏu u┗ažo┗at 
koﾏpoﾐeﾐt s ┗┞šší tlako┗ou odolﾐostí. Společﾐost AlIo Coﾐtrols ﾐaHízí ┗e s┗éﾏ sortiﾏeﾐtu 
elektroﾏagﾐetiIké ┗eﾐtil┞ t┞pu ヲヰヰ RH ン, ヲヰヰ RH ヴ a ヲヰヰ RH ヶ, které dispoﾐují tlako┗ou 
odolﾐostí až ヶヰ Harů. 
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 ElektroﾏagﾐetiIký ┗eﾐtil t┞pu ヲヰヰ RH ン H┞ H┞l siIe s┗ou kapaIitou dostatečﾐý pro 
použití ┗ oHlasti ┗střiku par, ﾐiIﾏéﾐě ﾐe┗┞ráHí se ┗ pro┗edeﾐí s přípojﾐýﾏ potruHíﾏ 
o průﾏěru ヱヲ ﾏﾏ. ) tohoto dů┗odu Hude ┗ TČ HULK ┗┞užit ┗eﾐtil t┞pu ヲヰヰ RH ヴ, u kterého 
tato ﾏožﾐost je. 

5.4.1.4 FILTRDEHYDRÁTOR 

 Filtrdeh┞drátor┞ se ┗┞ráHějí jak ┗ jedﾐosﾏěrﾐéﾏ pro┗edeﾐí, Ihladi┗o skrz ﾐě ﾏůže 
proudit pouze jedﾐíﾏ sﾏěreﾏ, tak ┗ oHousﾏěrﾐéﾏ pro┗edeﾐí. Chladi┗o┗ý oHěh TČ HULK je 
ﾐa┗ržeﾐ tak, aH┞ H┞l při re┗erzaIi sﾏěr toku Ihladi┗a filtrdeh┞drátoreﾏ stejﾐý. ) tohoto 
dů┗odu je ﾏožﾐé ┗┞užít jedﾐosﾏěrﾐýIh filtrdeh┞drátorů. Pro TČ HULK H┞l ┗oleﾐ 
filtrdeh┞drátor od společﾐosti AlIo Coﾐtrols t┞pu ADK. Filtrdeh┞drátor se stejﾐě jako 
předIhozí koﾏpoﾐeﾐt┞ ┗olí ﾐa základě kapaIit┞, ale také ﾐa základě diﾏeﾐzí potruHí. 
Filtrdeh┞drátor dále použí┗aﾐý ┗ TČ HULK ﾐese ozﾐačeﾐí ADK-ヱヶヵs, který je siIe diﾏeﾐzo┗áﾐ 
ﾐa d┗ojﾐásoHﾐý IhladiIí ┗ýkoﾐ, ale je též ﾐejﾏeﾐšíﾏ s připojo┗aIíﾏ potruHíﾏ o průﾏěru 
16 mm. 

5.4.1.5 PRESOSTAT 

 V TČ HULK jsou použit┞ ﾐízkotlaký a ┗┞sokotlaký presostat. T┞to presostat┞ ﾏohou 
Hýt Huď s pe┗ﾐě ﾐastavenou hodnotou ふpe┗ﾐéぶ od ┗ýroHIe nebo s nastavitelnou hodnotou 

(koﾏHiﾐo┗aﾐé) kritiIkého tlaku ┗ určitéﾏ rozsahu. Hla┗ﾐí ﾐe┗ýhodou koﾏHiﾐo┗aﾐýIh 

presostatů je jejiIh ﾐižší tlako┗á odolﾐost, a proto jsou ┗e ┗ětšiﾐě případů předﾐostﾐě ┗oleﾐ┞ 
presostaty pe┗ﾐé. T┞ jsou ┗šak ┗┞ráHěﾐ┞ pouze pro oﾏezeﾐou škálu tlaků a z toho dů┗odu, 
je-li potřeHa jiﾐého ﾐasta┗eﾐí, je třeHa ┗┞užít prá┗ě presostatů koﾏHiﾐo┗aﾐýIh. 

 Pro TČ HULK H┞la sﾐaha ┗olit pe┗ﾐé presostat┞. Pro ﾐízkotlaký presostat b┞la kritiIká 
hodnota tlaku volena na 1,8 Har. Tato hodﾐota ┗┞Ihází z tlaku s┞týIh par Ihladi┗a RヴヱヰA při 
teplotě -29 °C, kd┞ praIo┗ﾐí oHlast koﾏpresoru je oﾏezeﾐa teplotou -25 °C. )┗oleﾐý 
presostat pro tlak 1,8 bar je typu PS4-Wヱ od společﾐosti AlIo Coﾐtrols. 
 Pro ┗┞sokotlaký presostat H┞la kritiIká hodﾐota tlaku ┗oleﾐa ﾐa 45 Har, který 
odpo┗ídá tlaku s┞týIh par Ihladi┗a při teplotě 68,5 °C. Koﾏpresor je přitoﾏ sIhopeﾐ 
pracovat s teplotami do 68 °C. Presostat ┗oleﾐý pro tlak ヴヵ Har je též t┞pu PSヴ-W1 od 

společﾐosti AlIo Coﾐtrols. 

5.4.1.6 ODLUČOVAČ KAPALINY 

 Odlučo┗ač kapaliﾐ┞ je pro TČ HULK ┗oleﾐ ze sortiﾏeﾐtu společﾐosti FrigoﾏeI S.p.A. 
Pro saﾏotﾐou ┗olHu ┗hodﾐého odlučo┗ače kapaliﾐ┞ je důležitý ﾐejeﾐ IhladiIí ┗ýkoﾐ 
ふkapaIitaぶ, ale také ﾏﾐožst┗í Ihladi┗a ┗ oHěhu. Odlučo┗ač kapaliﾐ┞ pak ﾏusí Hýt sIhopﾐý 
pojﾏout ヵヰ % ┗eškerého Ihladi┗a. 
 Ve stádiu ﾐá┗rhu ﾐeﾐí ﾏožﾐé přesﾐě určit ﾏﾐožst┗í Ihladi┗a ┗ oHěhu. Určeﾐí přiHližﾐé 
hodﾐot┞ ┗┞Ihází ze zkušeﾐosti a ﾏﾐožst┗í Ihladi┗a je ┗ztaho┗áﾐo k ┗elikosti ┗ýparﾐíku. Pro 
jedeﾐ ┗ýparﾐík použitý ┗ TČ HULK je to pak koleﾏ ヲ,ヵ kg Ihladi┗a. Pro d┗a ┗ýparﾐík┞ pak lze 
předpokládat, že ┗ Ihladi┗o┗éﾏ oHěhu Hude Iirkulo┗at okolo ヵ kg Ihladi┗a. 
 V zá┗islosti ﾐa IhladiIíIh ┗ýkoﾐeIh při ヵヰ a ヱヰヰ % ┗ýkoﾐu TČ, předpokládaﾐéﾏ 
ﾏﾐožst┗í Ihladi┗a ┗ oHěhu a ┗┞ššíIh pro┗ozﾐíIh tlaků ┗ oHěhu ┗li┗eﾏ použití Ihladi┗a RヴヱヰA 

H┞l z katalogu společﾐosti FrigoﾏeI S.p.A z┗oleﾐ odlučo┗ač kapaliﾐ┞ s ozﾐačeﾐíﾏ 

06/S-34-ODS 28.  
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5.4.1.7 PRŮHLEDÍTKO 

 Průhledítko je ┗oleﾐo podle diﾏeﾐze potruHí ┗ úseku jeho iﾐstalaIe. V kapitole ヵ.ヴ.ヱ.ヱ 
byla pro tento úsek z┗oleﾐa diﾏeﾐze potruHí ヱヶ ﾏﾏ. Na základě toho H┞lo z katalogu 
společﾐosti AlIo Coﾐtrol ┗┞Hráﾐo průhledítko s t┞po┗ýﾏ ozﾐačeﾐíﾏ MIA Mヱヶ oHsahujíIí také 
iﾐdikátor ┗lhkosti. 

5.4.1.8 SBĚRAČ CHLADIVA  

 Velikost sHěrače Ihladi┗a je spojeﾐa též s Ielko┗ýﾏ ﾏﾐožst┗íﾏ Ihladi┗a ┗ oHěhu. Pro 
předpoklad ヵ kg Ihladi┗a H┞ ﾏěl Hýt ze zkušeﾐosti ┗oleﾐ sHěrač s oHjeﾏeﾏ ン,ヵ-4 l. Příliš ﾏalý 
sHěrač Ihladi┗a H┞ ﾏohl Hýt proHléﾏo┗ý z hlediska ﾏalé akuﾏulačﾐí sIhopﾐosti Ihladi┗a, 

naopak při ┗olHě ﾐadﾏěrﾐě ┗elkého sHěrače H┞ se úﾏěrﾐě s jeho ┗elikostí ﾐa┗ýšil i Ielko┗ý 
oHjeﾏ Ihladi┗a ┗ oHěhu a také H┞ zde ┗zﾐikalo ┗elké ﾏﾐožst┗í tz┗. ﾏrt┗ého oHjeﾏu Ihladi┗a, 
Iož je ﾏﾐožst┗í Ihladi┗a ﾐa dﾐě sHěrače, které ﾐelze dále do oHěhu distriHuo┗at. 
 Pro Ihladi┗o RヴヱヰA společﾐost FrigoﾏeI S.p.A ┗┞ráHí sHěrače Ihladi┗a s tlako┗ou 
odolﾐostí do ヴヵ Harů. Pro TČ HULK Hude použit sHěrač Ihladi┗a od tohoto ┗ýroHIe s t┞po┗ýﾏ 
ozﾐačeﾐíﾏ RV-160x252 o objemu 4 l. 

5.4.1.9 TERMOSTAT 

 Terﾏostat┞ pro koﾏpresor┞ jsou doporučo┗áﾐ┞ příﾏo ┗ýroHIeﾏ. Pro koﾏpresor┞ 
použité u TČ HULK, ted┞ )HIヱヴKヱP-TFM, ┗ýroHIe Copelaﾐd doporučuje terﾏostat typu 

ΒΒヵヴヴヱヶ ﾐasta┗eﾐ ﾐa teplotu ヱヲヰ °C a je příﾏo určeﾐ pro ┗ýtlačﾐé potruHí koﾏpresoru, tedy 

potruHí o diﾏeﾐzi ヱヲ ﾏﾏ, přičeﾏž dle sIhéﾏatu ﾐa oHr. ン5 je pro každý koﾏpresor použit 
samostatﾐý terﾏostat. 

5.4.1.10 )PĚTNÝ VENTIL 

 )pětﾐé ┗eﾐtil┞ pro TČ HULK H┞ly voleny ze sortiﾏeﾐtu společﾐosti Daﾐfoss. V Ieléﾏ 
Ihladi┗o┗éﾏ oHěhu se zde ﾐaIhází čt┞ři zpětﾐé ┗eﾐtil┞. )pětﾐé ┗eﾐtil┞ )Vヱ, )Vン a )Vヴ 
(viz obr. 35ぶ jsou uﾏístěﾐ┞ ﾐa potruHﾐí ┗ět┗i o diﾏeﾐzi ヱヶ ﾏﾏ. Veﾐtil )Vヲ je pak uﾏístěﾐ ﾐa 
potruHí o diﾏeﾐzi ヲヲ ﾏﾏ. 
 )pětﾐé ┗eﾐtil┞ jsou Hezpečﾐostﾐíﾏi pr┗k┞ oHěhu, je ted┞ zapotřeHí jejich ┗┞soké 
tlako┗é odolﾐosti. Jako zpětﾐé ┗eﾐtil┞ )Vヱ, )Vン A )Vヴ Hudou použit┞ ┗eﾐtil┞ s ozﾐačeﾐíﾏ 
NRV ヱヶs pro ﾏa┝iﾏálﾐí pro┗ozﾐí tlak┞ ヴヶ Har. Jako )Vヲ Hude použit ┗eﾐtil s ozﾐačeﾐíﾏ 
NRV ヱΓs se stejﾐou tlako┗ou odolﾐostí. 

5.4.2 PROVO)NÍ REŽIMY TČ HULK  

 TČ HULK ﾏá ┗ zásadě tři pro┗ozﾐí režiﾏ┞. D┗a režiﾏ┞ jsou určeﾐ┞ k ┗┞tápěﾐí. Třetí 
režiﾏ, režiﾏ re┗erzaIe Ihodu Ihladi┗o┗ého oHěhu, je pak určeﾐ k odﾏrazo┗áﾐí ┗ýparﾐíku 
v případě t┗orH┞ ﾐáﾏraz┞. 

5.4.2.1 REŽIMY VYTÁPĚNÍ TČ HULK 

 Režiﾏ┞ ┗┞tápěﾐí TČ HULK jsou ﾐa┗ržeﾐ┞ ﾐa ┗┞tápěﾐí při ヱヰヰ % ┗ýkoﾐu TČ a ┗┞tápěﾐí 
při ヵヰ % ┗ýkoﾐu. Tok Ihladi┗a ┗ oHěhu a jeho akti┗ﾐí pr┗k┞ při jedﾐotli┗ýIh režiﾏeIh jsou 
znázorﾐěﾐ┞ ﾐa sIhéﾏateIh ﾐa oHr. 38 a 39. 
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Obr. 38 - SIhéﾏa pro┗ozﾐího režiﾏu ┗┞tápěﾐí při ヱヰヰ % ┗ýkoﾐu pro TČ HULK  
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Obr. 39 - SIhéﾏa pro┗ozﾐího režiﾏu ┗┞tápěﾐí při ヵヰ % ┗ýkoﾐu pro TČ HULK  
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)MĚNA REŽIMŮ VYTÁPĚNÍ 

 RegulaIe tepelﾐého čerpadla HULK ﾏá Hýt odstupňo┗áﾐa ﾐa 100/50/0 %. Této 
regulaIe je dosažeﾐo dík┞ taﾐdeﾏu koﾏpresorů, kd┞ při ヱヰヰ % ┗ýkoﾐu jsou ┗ čiﾐﾐosti oHa 
koﾏpresor┞, při ヵヰ % ┗ýkoﾐu je pak ┗ čiﾐﾐosti pouze jedeﾐ koﾏpresor a při ヰ % jsou oHa 
kompresory odstaveny. 

 PřeIhod ﾏezi jedﾐotli┗ýﾏi sta┗┞ je řízeﾐ řídiIí jedﾐotkou ﾐa základě teplot┞ topﾐé 
vody. Iﾏpuls řídiIí jedﾐotIe pro zﾏěﾐu ┗ýkoﾐﾐostﾐího stupﾐě TČ ﾏůže Hýt zajištěﾐ ﾏﾐoha 
způsoH┞. Pro přeIhod z ﾐižšího ┗ýkoﾐu ﾐa ┗┞šší to ﾏůže Hýt ﾐapříklad: 

 pokles teplot┞ topﾐé ┗od┞ ┗ akuﾏulačﾐí ﾐádrži ﾐa určitou ふﾏiﾐiﾏálﾐíぶ hodﾐotu 

 pokles teplot┞ topﾐé ┗od┞ ┗ akuﾏulačﾐí ﾐádrži pod určitou hodﾐotu a setr┗áﾐí ﾐa ﾐí 
po určitý časo┗ý úsek 

 pokles teplot┞ ┗ratﾐé ┗od┞ ふ┗oda přiIházejíIí do koﾐdeﾐzátoruぶ pod určitou 
ふﾏiﾐiﾏálﾐíぶ hodﾐotu 

Pro přeIhod z ┗┞ššího ┗ýkoﾐu ﾐa ﾐižší to ﾏůže Hýt ﾐapříklad: 
 dosažeﾐí ﾏa┝iﾏálﾐí do┗oleﾐé teplot┞ topﾐé ┗od┞ ┗ akuﾏulačﾐí ﾐádrži 
 dosažeﾐí ﾏa┝iﾏálﾐí teplot┞ ┗ratﾐé ┗od┞ přiIházejíIí do koﾐdeﾐzátoru 

 

 U TČ HULK Hude iﾏpuls pro přeIhod z ┗┞ššího ┗ýkoﾐﾐostﾐího stupﾐě ﾐa ﾐižší 
realizo┗áﾐ ﾐa základě dosažeﾐí ﾏa┝iﾏálﾐí teplot┞ ┗ratﾐé ┗od┞. Iﾏpuls pro přeIhod z ﾐižšího 
┗ýkoﾐﾐostﾐího stupﾐě ﾐa ┗┞šší pak Hude realizo┗áﾐ ﾐa základě poklesu teplot┞ ┗ratﾐé ┗od┞ 
pod ﾏiﾐiﾏálﾐí hodﾐotu. Ma┝iﾏálﾐí a ﾏiﾐiﾏálﾐí hodﾐot┞ teplot ┗ratﾐé ┗od┞ Hudou zá┗islé na 

požado┗aﾐé teplotě topﾐé ┗od┞ ┗ s┞stéﾏu. 

5.4.2.2 REŽIM ODMRA)OVÁNÍ VÝPARNÍKU 

 Při režiﾏu odﾏrazo┗áﾐí TČ doIhází k přepﾐutí čt┞řIestﾐého ┗eﾐtilu a tíﾏ otočeﾐí 
sﾏěru prouděﾐí Ihladi┗a ┗ části oHěhu. Vli┗eﾏ této zﾏěﾐ┞ doIhází k odHěru tepla topﾐé 
┗odě a ┗ýdeji tepla přes těleso ┗ýparﾐíku do ┗eﾐko┗ﾐího ┗zduIhu a ﾐáﾏraz┞, dík┞ čeﾏuž 
doIhází k jejíﾏu odtá┗áﾐí. 
 OHdoHﾐě jako u přepíﾐáﾐí režiﾏů ヱヰヰ/ヵヰ/ヰ % je třeHa zajistit iﾏpuls, který H┞ dá┗al 
řídiIí jedﾐotIe pok┞ﾐ k přepﾐutí čt┞řIestﾐého ┗eﾐtilu z poloh┞ pro režiﾏ ┗┞tápěﾐí do polohy 

pro režiﾏ odﾏrazo┗áﾐí. Pro zajištěﾐí tohoto iﾏpulsu se ┗ pra┝i použí┗á ┗íIe ﾏožﾐostí, jako 

jsou ﾐapříklad: 

 ﾏěřeﾐí teplot┞ po┗rIhu ┗ýparﾐíku 

 ﾏěřeﾐí ┗eﾐko┗ﾐí teplot┞  

 ﾏěřeﾐí tlako┗é ztrát┞ ┗zduIhu při průIhodu ┗ýparﾐíkeﾏ 

 ﾏěřeﾐí poklesu ┗┞pařo┗aIí teploty 

 U TČ HULK H┞l z┗oleﾐ s┞stéﾏ ﾏěřeﾐí ┗eﾐko┗ﾐí teplot┞ ┗zduIhu a teplot┞ ┗ýparﾐíku s 

tíﾏ, že doHa Ihodu TČ ┗ odﾏrazo┗aIíﾏ režiﾏu Hude zá┗islá ﾐa aktuálﾐí po┗rIho┗é teplotě 

┗ýparﾐíku. Koﾐkrétﾐí poﾏěr┞ časů Ihodu TČ ┗ ﾐorﾏálﾐíﾏ a re┗erzﾐíﾏ režiﾏu Hudou určeﾐ┞ 
ﾐa základě zkoušek TČ ┗ reálﾐýIh podﾏíﾐkáIh. 
 Po přepﾐutí čt┞řIestﾐého ┗eﾐtilu a spuštěﾐí režiﾏu odﾏrazo┗áﾐí doIhází ke zﾏěﾐě 

aktivit koﾐstrukčﾐíIh pr┗ků ┗ oHěhu, toku chladiva a přeﾐosu tepla oproti režiﾏůﾏ ┗┞tápěﾐí. 
T┞to zﾏěﾐ┞ jsou zﾐázorﾐěﾐ┞ ﾐa oHr. 40. 

 Ve sta┗u ﾐá┗rhu zařízeﾐí ﾐelze jasﾐě staﾐo┗it, zda Hude efekti┗ﾐější ┗┞uží┗at při 
režiﾏu odtá┗áﾐí jedeﾐ či d┗a koﾏpresor┞. To je třeHa pro┗ěřit až při zkouškáIh zařízeﾐí. Na 
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obr. 40 je u┗ažo┗áﾐo s ┗┞užitíﾏ pouze jedﾐoho koﾏpresoru a to s odsta┗eﾐou fuﾐkIí ┗střiku 
par. I tato ﾏožﾐost, zda ﾐeIhat koﾏpresor┞ praIo┗at se ┗střikeﾏ par či ﾐikoli, Hude ┗┞Iházet 
až z ┗ýsledků ﾏěřeﾐí reálﾐého zařízeﾐí. 

 

Obr. 40 - SIhéﾏa pro┗ozﾐího režiﾏu odﾏrazo┗áﾐí ふre┗erzaIe Ihoduぶ u TČ HULK  
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5.5 COP TEPELNÉHO ČERPADLA HULK 

 Výpočet COP H┞l pro┗edeﾐ s přihlédﾐutíﾏ k ﾐorﾏě ČSN EN ヱヴヵヱヱ-ン. Saﾏotﾐý 
┗ýpočet COP ふtopﾐý faktorぶ je defiﾐo┗áﾐ ┗ztaheﾏ:              (5.5-01) 

COP - topﾐý faktor [-] 

PTk - korigovaﾐý topﾐý výkoﾐ tepelﾐého čerpadla [kW] 

PPef - efektivﾐí příkoﾐ tepelﾐého čerpadla [kW] 

 Pro ┗ýpočet korigo┗aﾐého topﾐého ┗ýkoﾐu TČ H┞l ┗┞užit ┗ztah ふヵ.ヶ-ヰヲぶ, který lze 
┗┞užít ┗ případě, že oHěho┗é čerpadlo u ┗ﾐitřﾐího ┗ýﾏěﾐíku tepla ふkoﾐdeﾐzátoruぶ ﾐeﾐí 
ﾐedílﾐou součástí jedﾐotk┞. Jedﾐá se o čerpadlo sekuﾐdárﾐího oHěhu TČ, ted┞ oHěhu topﾐé 
vody cirkulujíIí přes koﾐdeﾐzátor. U ﾐá┗rhu TČ HULK s tíﾏto čerpadleﾏ ﾐeH┞lo u┗ažo┗áﾐo, 
proto lze ┗ýše zﾏíﾐěﾐý vztah (5.6-02) použít. 

                
(5.5-02) 

PTk - korigovaﾐý topﾐý výkoﾐ tepelﾐého čerpadla [kW] 

PT - topﾐý výkoﾐ tepelﾐého čerpadla [kW] 

PČef - část příkoﾐu oHěhového čerpadla pro efektivﾐí příkoﾐ TČ [W] 

 Topﾐý ┗ýkoﾐ TČ H┞l ┗┞počteﾐ ┗ kapitole ヵ.ン.ヵ za poﾏoIi ┗ýpočto┗ýIh soft┘arů. Pro 
┗ýpočet PČef je ┗e ┗ýše u┗edeﾐé ﾐorﾏě defiﾐo┗áﾐ ┗ztah:  Č            (5.5-03) 

PČef - část příkoﾐu oHěhového čerpadla pro efektivﾐí příkoﾐ TČ [W] 

qv - oHjeﾏový průtok vody [m
3
/s] 

∆pi - tlaková ztráta sekuﾐdárﾐího oHěhu [Pa] 

η - účiﾐﾐost čerpadla [-] 

 OHjeﾏo┗ý průtok ┗od┞ je ┗ztažeﾐ k hﾏotﾐostﾐíﾏu průtoku ┗od┞, který H┞l ┗┞počteﾐ 

poﾏoIí soft┘aru ┗iz kapitola ヵ.ン.ヵ. Tlako┗á ztráta sekuﾐdárﾐího oHěhu Hude ┗ případě 
┗ýpočtů COP pro TČ HULK Hráﾐa jako tlako┗á ztráta topﾐé ┗od┞ při průIhodu 
koﾐdeﾐzátoreﾏ. Účiﾐﾐost čerpadla je pak defiﾐo┗áﾐa ┗ztaheﾏ ふヵ.ヶ-ヰヴぶ pro čerpadla 
o h┞drauliIkéﾏ ┗ýkoﾐu ﾐižšíﾏ ﾐež ヵヰヰ W.                        (5.5-04) 

η - účiﾐﾐost čerpadla [-] 

Phydrau - hydrauliIký výkoﾐ čerpadla [W] 

 H┞drauliIký ┗ýkoﾐ je přitoﾏ defiﾐo┗áﾐ dle ┗ztahu ふヵ.ヶ-ヰヵぶ, přičeﾏž teﾐto ┗ztah je 
platﾐý pouze za předpokladu, že oHěho┗é čerpadlo ﾐeﾐí iﾐtegrálﾐí součástí tepelﾐého 
čerpadla. 
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               (5.5-05) 

Phydrau - hydrauliIký výkoﾐ čerpadla [W] 

qv - oHjeﾏový průtok vody [ﾏ3
/s] 

∆pi - tlaková ztráta sekuﾐdárﾐího oHěhu [Pa] 

 Efekti┗ﾐí příkoﾐ TČ ふjﾏeﾐo┗atel ┗e ┗ztahu pro ┗ýpočet COPぶ je defiﾐo┗áﾐ jako: 

                Č       
(5.5-06) 

PPef - efektivﾐí příkoﾐ tepelﾐého čerpadla [kW] 

PK - příkoﾐ koﾏpresorů [kW] 

P S - příkoﾐ řídiIího systéﾏu [W] 

PV - příkoﾐ veﾐtilátorů [W] 

PČef - část příkoﾐu oHěhového čerpadla pro efektivﾐí příkoﾐ TČ [W] 

 Příkoﾐy kompresorů a ┗eﾐtilátorů H┞l┞ ┗┞počteﾐ┞ za poﾏoIí soft┘arů ┗iz kapitol┞ 
ヵ.ン.ヲ.ヱ a ヵ.ン.ヵ. Pro řídiIí s┞stéﾏ je dle zkušeﾐostí dále u┗ažo┗áﾐa stálá hodﾐota ヲヵ W. 
 V ﾐásledujíIíIh taHulkáIh jsou u┗edeﾐ┞ hodﾐot┞ ┗ýše zﾏíﾐěﾐýIh ┗ýpočtů pro 
podﾏíﾐk┞, které H┞ly u┗ažo┗áﾐ┞ též ┗e ┗ýpočteIh ┗ kapitole ヵ.ン.ヵ. 
 TČ HULK dispoﾐuje fuﾐkIí re┗erzaIe Ihodu určeﾐou k odtá┗áﾐí ﾐáﾏraz┞ ﾐa tělese 
┗ýparﾐíku. Teﾐto režiﾏ při s┗é fuﾐkIi sﾐižuje COP tepelﾐého čerpadla. V ﾐásledujíIíIh 
┗ýpočteIh je teﾐto fakt zohledﾐěﾐ sﾐížeﾐíﾏ korigo┗aﾐého topﾐého ┗ýkoﾐu o ヱヰ % při 
┗ýpočto┗ýIh teplotáIh ┗zduIhu ヲ, -7 a -ヱヵ °C. 
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Veličiﾐa Jednotka 
W35 

A12 A7 A2 A-7 A-15 

Výkoﾐ: 
Topﾐý ┗ýkoﾐ TČ [kW] 35,000 30,500 27,600 22,800 18,840 

OHjeﾏo┗ý průtok ┗od┞ [m3/s] 0,00146 

Tlako┗á ztráta ﾐa koﾐdeﾐzátoru [Pa] 22000 

H┞drauliIký ┗ýkoﾐ čerpadla [W] 32 

Účiﾐﾐost čerpadla [-] 0,218 

Část příkoﾐu oHěho┗ého čerpadla pro 
efekti┗ﾐí příkoﾐ TČ  [W] 148 

Korigo┗aﾐý topﾐý ┗ýkoﾐ [kW] 35,148 30,648 27,748 22,948 18,988 

Korigovaﾐý topﾐý výkoﾐ s odtáváﾐíﾏ [kW] 35,148 30,648 24,973 20,653 17,089 

Příkoﾐ: 
Příkoﾐ ふkoﾏpresor┞ぶ [kW] 6,000 6,100 6,160 6,160 5,960 

Příkoﾐ řídiIího s┞stéﾏu [W] 25 

Příkoﾐ Iirkulačﾐího čerpadla [W] 148 

Příkoﾐ ┗eﾐtilátorů [W] 350 316 322 322 328 

Efektivﾐí příkoﾐ [kW] 6,523 6,589 6,655 6,655 6,461 

COP: 

COP: [-] 5,39 4,65 3,75 3,10 2,65 
 

Tab. 21 - Výpočt┞ COP pro ヱヰヰ % ┗ýkoﾐu TČ a teplotu topﾐé ┗od┞ ンヵ  °C 

Veličiﾐa Jednotka 
W45 

A12 A7 A2 A-7 A-15 

Výkoﾐ: 
Topﾐý ┗ýkoﾐ TČ [kW] 35,100 30,900 28,100 23,500 19,560 

OHjeﾏo┗ý průtok ┗od┞ [m3/s] 0,00148 

Tlako┗á ztráta ﾐa koﾐdeﾐzátoru [Pa] 22400 

H┞drauliIký ┗ýkoﾐ čerpadla [W] 33 

Účiﾐﾐost čerpadla [-] 0,220 

Část příkoﾐu oHěho┗ého čerpadla pro 
efekti┗ﾐí příkoﾐ TČ  [W] 151 

Korigo┗aﾐý topﾐý ┗ýkoﾐ [kW] 35,251 31,051 28,251 23,651 19,711 

Korigovaﾐý topﾐý výkoﾐ s odtáváﾐíﾏ [kW] 35,251 31,051 25,426 21,286 17,740 

Příkoﾐ: 
Příkoﾐ ふkoﾏpresor┞ぶ [kW] 7,840 7,900 7,900 7,860 7,500 

Příkoﾐ řídiIího s┞stéﾏu [W] 25 

Příkoﾐ Iirkulačﾐího čerpadla [W] 151 

Příkoﾐ ┗eﾐtilátorů [W] 350 316 322 322 328 

Efektivﾐí příkoﾐ [kW] 8,366 8,392 8,398 8,358 8,004 

COP:  

COP: [-] 4,21 3,70 3,03 2,55 2,22 
 

Tab. 22 - Výpočt┞ COP pro ヱヰヰ % ┗ýkoﾐu TČ a teplotu topﾐé ┗od┞ ヴヵ °C  
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Veličiﾐa Jednotka 
W55 

A12 A7 A2 A-7 A-15 

Výkoﾐ: 
Topﾐý ┗ýkoﾐ TČ [kW] 35,200 31,300 28,700 24,200 20,700 

OHjeﾏo┗ý průtok ┗od┞ [m3/s] 0,00094 

Tlako┗á ztráta ﾐa koﾐdeﾐzátoru [Pa] 9150 

H┞drauliIký ┗ýkoﾐ čerpadla [W] 9 

Účiﾐﾐost čerpadla [-] 0,143 

Část příkoﾐu oHěho┗ého čerpadla pro 
efekti┗ﾐí příkoﾐ TČ  [W] 60 

Korigo┗aﾐý topﾐý ┗ýkoﾐ [kW] 35,260 31,360 28,760 24,260 20,760 

Korigovaﾐý topﾐý výkoﾐ s odtáváﾐíﾏ [kW] 35,260 31,360 25,884 21,834 18,684 

Příkoﾐ: 
Příkoﾐ ふkoﾏpresor┞ぶ [kW] 9,860 9,780 9,740 9,600 9,180 

Příkoﾐ řídiIího s┞stéﾏu [W] 25 

Příkoﾐ Iirkulačﾐího čerpadla [W] 60 

Příkoﾐ ┗eﾐtilátorů [W] 350 316 322 322 328 

Efektivﾐí příkoﾐ [kW] 10,295 10,181 10,147 10,007 9,593 

COP: 

COP: [-] 3,42 3,08 2,55 2,18 1,95 
 

Tab. 23 - Výpočt┞ COP pro ヱヰヰ % ┗ýkoﾐu TČ a teplotu topﾐé ┗od┞ ヵヵ °C  

Veličiﾐa Jednotka 
W35 

A12 A7 A2 A-7 A-15 

Výkon:  

Topﾐý ┗ýkoﾐ TČ [kW] 18,100 16,050 14,150 11,650 9,660 

OHjeﾏo┗ý průtok ┗od┞ [m3/s] 0,00077 

Tlako┗á ztráta ﾐa koﾐdeﾐzátoru [Pa] 6310 

H┞drauliIký ┗ýkoﾐ čerpadla [W] 5 

Účiﾐﾐost čerpadla [-] 0,119 

Část příkoﾐu oHěho┗ého čerpadla pro 
efekti┗ﾐí příkoﾐ TČ  [W] 41 

Korigo┗aﾐý topﾐý ┗ýkoﾐ [kW] 18,141 16,091 14,191 11,691 9,7010 

Korigovaﾐý topﾐý výkoﾐ s odtáváﾐíﾏ [kW] 18,141 16,091 12,772 10,522 8,731 

Příkoﾐ:  
Příkoﾐ ふkoﾏpresor┞ぶ [kW] 2,860 2,900 2,920 2,930 2,920 

Příkoﾐ řídiIího s┞stéﾏu [W] 25 

Příkoﾐ Iirkulačﾐího čerpadla [W] 41 

Příkoﾐ ┗eﾐtilátorů [W] 72 72 66 70 70 

Efektivﾐí příkoﾐ [kW] 2,998 3,038 3,052 3,066 3,056 

COP:  

COP: [-] 6,05 5,30 4,19 3,43 2,86 
 

Tab. 24 - Výpočt┞ COP pro ヵヰ % ┗ýkoﾐu TČ a teplotu topﾐé ┗od┞ ンヵ °C  
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Veličiﾐa Jednotka 
W45 

A12 A7 A2 A-7 A-15 

Výkoﾐ:  
Topﾐý ┗ýkoﾐ TČ [kW] 18,100 16,200 14,450 12,000 10,050 

OHjeﾏo┗ý průtok ┗od┞ [m3/s] 0,00078 

Tlako┗á ztráta ﾐa koﾐdeﾐzátoru [Pa] 6380 

H┞drauliIký ┗ýkoﾐ čerpadla [W] 5 

Účiﾐﾐost čerpadla [-] 0,120 

Část příkoﾐu oHěho┗ého čerpadla pro 
efekti┗ﾐí příkoﾐ TČ  [W] 41 

Korigo┗aﾐý topﾐý ┗ýkoﾐ [kW] 18,141 16,241 14,491 12,041 10,091 

Korigovaﾐý topﾐý výkoﾐ s odtáváﾐíﾏ [kW] 18,141 16,241 13,042 10,837 9,082 

Příkoﾐ:  
Příkoﾐ ふkoﾏpresor┞ぶ [kW] 3,730 3,750 3,760 3,720 3,660 

Příkoﾐ řídiIího s┞stéﾏu [W] 25 

Příkoﾐ Iirkulačﾐího čerpadla [W] 41 

Příkoﾐ ┗eﾐtilátorů [W] 72 72 66 70 70 

Efektivﾐí příkoﾐ [kW] 3,868 3,888 3,892 3,856 3,796 

COP:  

COP: [-] 4,69 4,18 3,35 2,81 2,39 
 

Tab. 25 - Výpočt┞ COP pro ヵヰ % ┗ýkoﾐu TČ a teplotu topﾐé ┗od┞ ヴヵ °C  

Veličiﾐa Jednotka 
W55 

A12 A7 A2 A-7 A-15 

Výkoﾐ:  
Topﾐý ┗ýkoﾐ TČ [kW] 18,150 16,350 14,700 12,400 10,450 

OHjeﾏo┗ý průtok ┗od┞ [m3/s] 0,00049 

Tlako┗á ztráta ﾐa koﾐdeﾐzátoru [Pa] 2590 

H┞drauliIký ┗ýkoﾐ čerpadla [W] 1 

Účiﾐﾐost čerpadla [-] 0,078 

Část příkoﾐu oHěho┗ého čerpadla pro 
efektivﾐí příkoﾐ TČ  [W] 16 

Korigo┗aﾐý topﾐý ┗ýkoﾐ [kW] 18,166 16,366 14,716 12,416 10,466 

Korigovaﾐý topﾐý výkoﾐ s odtáváﾐíﾏ [kW] 18,166 16,366 13,245 11,175 9,420 

Příkoﾐ:  
Příkoﾐ ふkoﾏpresor┞ぶ [kW] 4,660 4,670 4,660 4,600 4,470 

Příkoﾐ řídiIího s┞stéﾏu [W] 25 

Příkoﾐ Iirkulačﾐího čerpadla [W] 16 

Příkoﾐ ┗eﾐtilátorů [W] 72 72 66 70 70 

Efektivﾐí příkoﾐ [kW] 4,773 4,783 4,767 4,711 4,581 

COP:  

COP: [-] 3,81 3,42 2,78 2,37 2,06 
 

Tab. 26 - Výpočt┞ COP pro ヵヰ % ┗ýkoﾐu TČ a teplotu topﾐé ┗od┞ ヵヵ °C  
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 Z ┗ýše u┗edeﾐýIh ┗┞počteﾐých hodnot jsou na obr. 41 a 42 graficky vyobrazeny 

zá┗islosti COP ﾐa teplotáIh ┗eﾐko┗ﾐího ┗zduIhu. 

 
Obr. 41 - Graf zá┗islosti COP ﾐa ┗eﾐko┗ﾐí teplotě ┗zduIhu při ヱヰヰ % ┗ýkoﾐu TČ HULK  

 
Obr. 42 - Graf zá┗islosti COP ﾐa ┗eﾐko┗ﾐí teplotě ┗zduIhu při 5ヰ % ┗ýkoﾐu TČ HULK 
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5.6 NÁVRH KOMPAKTNÍ JEDNOTKY TČ HULK  

 Součástí práIe je ﾐá┗rh koﾏpaktﾐí jedﾐotk┞ TČ HULK. Pro teﾐto ﾐá┗rh je ┗elﾏi 
důležité uﾏístěﾐí ┗ýparﾐíků, jejiIh rozložeﾐí, které ﾏá ﾐa ┗ýsledﾐý desigﾐ koﾏpaktﾐí 
jedﾐotk┞ ┗elký ┗li┗. 

5.6.1 RO)LOŽENÍ VÝPARNÍKŮ  

 Použité ┗ýparﾐík┞ se s┗ýﾏi rozﾏěr┞ ┗elﾏi o┗li┗ňují ┗ýsledﾐý ┗zhled tepelﾐého 
čerpadla. Na trhu lze ﾐajít TČ s rozdílﾐýﾏi koﾐIepIeﾏi rozložeﾐí ┗┞uží┗ajíIí d┗ou ┗ýparﾐíků, 
jako toﾏu je i u TČ HULK. Některé z ﾏožﾐostí rozﾏístěﾐí ┗ýparﾐíků jsou zﾐázorﾐěﾐ┞ ﾐa 
obr. 43. 

 
Obr. 43 - Možﾐosti rozložeﾐí ┗ýparﾐíků a ┗eﾐtilátorů  ┗ TČ 

 Pro TČ HULK H┞la z┗oleﾐa ﾏožﾐost rozložeﾐí ┗ýparﾐíků do V, ted┞ oHdoHa ヵ. ┗ariaﾐt┞ 
dle obr. 43. Vzhledem ke snaze o dosažeﾐí Io ﾐejkoﾏpaktﾐějšíIh rozﾏěrů jedﾐotk┞ H┞l┞ 
┗ariaﾐt┞ s uspořádáﾐíﾏ ┗ýparﾐíků za seHou ふヱ. a ヲ.ぶ za┗ržeﾐ┞. Mezi zHý┗ajíIíﾏi třeﾏi 
┗ariaﾐtaﾏi H┞la z┗oleﾐa ヵ. ┗ariaﾐta přede┗šíﾏ z dů┗odu sﾐah┞ o dosažeﾐí Io 
ﾐejro┗ﾐoﾏěrﾐějšího rozložeﾐí prouděﾐí ┗zduIhu skrz Ielý ┗ýparﾐík. 

5.6.2 NÁVRH SKŘÍNĚ TČ HULK  

 Skříň TČ HULK H┞la ﾐa┗ržeﾐa jako opláštěﾐá ﾐosﾐá koﾐstrukIe. Hla┗ﾐíﾏ ﾐosﾐýﾏ 
pr┗keﾏ je s┗ařo┗aﾐá kostra z oHdélﾐíko┗ýIh truHek 40x30 mm, která je ﾐa┗ržeﾐa jako akti┗ﾐí 
pr┗ek z pohledu uIh┞Ieﾐí ┗ýparﾐíků aj. S┗ařo┗aﾐá kostra H┞la ﾐa┗ržeﾐa ┗iz oHr. ヴ4. 

 

Obr. 44 - Nosﾐá koﾐstrukIe skříﾐě TČ HULK 
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 Opláštěﾐí ﾐosﾐé koﾐstrukIe je pak ﾐa┗ržeﾐo za ┗┞užití ohýHaﾐýIh pleIhů a plasto┗ýIh 
┗ýstřiků ふ┗ýparﾐíko┗á ﾏřížぶ. Výsledﾐý desigﾐ skříﾐě je u┗edeﾐ ﾐa oHr. ヴ5. Je zde u┗edeﾐ také 
ﾐá┗rh stříšk┞ ﾐad ┗eﾐtilátor┞, která slouží jako oIhraﾐa před sﾐěheﾏ a deštěﾏ. 

      

Obr. 45 - Desigﾐ skříﾐě TČ HULK 

 V příloze č. ヱ je u┗edeﾐ ┗ýkres TČ HULK, který zahrﾐuje jak pohled ﾐa ┗ﾐější desigﾐ 
skříﾐě, tak i ﾐa ┗ﾐitřﾐí uspořádáﾐí koﾏpoﾐeﾐt. 
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6 )ÁVĚR 

 Cíleﾏ diploﾏo┗é práIe H┞lo ﾐa┗rhﾐout koﾏpaktﾐí tepelﾐé čerpadlo typu  

vzduch-voda pro společﾐost P)P HEATING a.s. dle zadaﾐýIh požada┗ků tak, aH┞ H┞lo sIhopﾐo 
důstojﾐě rozšířit produkto┗ou řadu společﾐosti ┗ oHlasti tepelﾐýIh čerpadel. Na základě 
těIhto požada┗ků byl ┗┞t┗ořeﾐ koﾐIept tepelﾐého čerpadla s ozﾐačeﾐíﾏ "HULK". 
 Pro tepelﾐé čerpadlo HULK H┞lo ﾐejpr┗e třeHa z┗olit Ihladi┗o použité ┗ Ihladi┗o┗éﾏ 
oHěhu. Legislati┗ou Hude od roku ヲヰヲヰ zakázáﾐo použí┗áﾐí Ihladi┗ ┗ tepelﾐýIh čerpadlech 

s ┗┞ššíﾏ GWP ﾐež ヲ ヵヰヰ. ) tohoto dů┗odu H┞lo třeHa ┗olit Ihladi┗o s ﾐižší hodﾐotou GWP. Na 

základě této skutečﾐosti H┞lo pro tepelﾐé čerpadlo HULK voleno chladivo R410A 

s GWP ヲヰΒΒ, Iož je ┗ souladu s u┗edeﾐýﾏ legislati┗ﾐíﾏ ustaﾐo┗eﾐíﾏ. 

 )ákladﾐíﾏ požada┗keﾏ ﾐa ﾐa┗rho┗aﾐé tepelﾐé čerpadlo H┞l jeho topﾐý ┗ýkoﾐ, který 
ﾏěl Hýt ┗ rozﾏezí ヲヰ až ンヵ kW při plﾐéﾏ ┗ýkoﾐu a podﾏíﾐIe Aヲ/Wンヵ. Výkoﾐ, kterýﾏ 
tepelﾐé čerpadlo HULK dispoﾐuje, při daﾐýIh podﾏíﾐkáIh ﾐaHý┗á hodﾐot┞ ヲヴ,ΓΑン kW, Iož 
společﾐostí zadaﾐý požada┗ek splňuje. 
 Tepelﾐé čerpadlo HULK ﾏělo Hýt ﾐa┗ržeﾐo s ﾏožﾐostí stupňo┗ité regulaIe 
0/50/100 %, která H┞ zajišťo┗ala sﾐížeﾐí jeho ┗ýkoﾐu ┗ doHě ﾐižší potřeH┞ tepla. Tato 

regulaIe H┞la zajištěﾐa použitíﾏ d┗ou totožﾐýIh sIroll koﾏpresorů s teIhﾐologií EVI, přičeﾏž 
tyto kompresory byly ┗oleﾐ┞ přede┗šíﾏ z dů┗odu jejiIh širší praIo┗ﾐí oHlasti oproti klasiIkýﾏ 

sIroll koﾏpresorůﾏ, které teIhﾐologií EVI ﾐedispoﾐují. 
 Na základě ┗┞ššího ┗ýkoﾐu ﾐa┗rho┗aﾐého tepelﾐého čerpadla H┞ly použit┞ také d┗a 
výparﾐík┞ pro zajištěﾐí ﾐižšíIh tlako┗ýIh ztrát ┗ oHěhu a k ﾐiﾏ přiřazeﾐé d┗a ┗eﾐtilátor┞ pro 
zajištěﾐí Io ﾐejﾐižší hlučﾐosti jedﾐotk┞. 
 Z předpokladu provozu ﾐa┗rho┗aﾐého tepelﾐého čerpadla ┗ chladﾐéﾏ oHdoHí, ted┞ 
v oHdoHí, ┗e kteréﾏ je očeká┗áﾐa t┗orHa ﾐáﾏraz┞ ﾐa těleseIh ┗ýparﾐíků, H┞lo tepelﾐé 
čerpadlo HULK ﾐa┗ržeﾐo s fuﾐkIí re┗erzaIe Ihodu. Tato fuﾐkIe zajišťuje ┗ případě ﾐaﾏrzáﾐí 
┗ýparﾐíku zﾏěﾐu prouděﾐí Ihladi┗a ┗ oHěhu, číﾏž doIhází k odHěru tepla z topﾐé ┗ody 

a jeho předáﾐí tělesu ┗ýparﾐíku, dík┞ čeﾏuž je ﾐáﾏraza odstraňo┗áﾐa. Při ┗┞ššíIh teplotáIh 
┗eﾐko┗ﾐího ┗zduIhu je z dů┗odu efekti┗ﾐosti Ihodu tepelﾐého čerpadla ┗oleﾐo odﾏrazo┗áﾐí 
┗ýparﾐíku doHěheﾏ ┗eﾐtilátoru, kd┞ je ﾐáﾏraza odstraňo┗áﾐa pouze prouděﾐíﾏ ┗zduIhu 
┗ýparﾐíkeﾏ při odsta┗eﾐém tepelﾐém čerpadle. 

 Na základě požado┗aﾐýIh fuﾐkčﾐíIh režiﾏů ﾐa┗rho┗aﾐého tepelﾐého čerpadla, 

kterýﾏi jsou stupňo┗itá regulaIe a re┗erzaIe Ihodu, b┞lo pro tepelﾐé čerpadlo HULK 
┗┞t┗ořeﾐo sIhéﾏa Ihladi┗o┗ého oHěhu. Následﾐě H┞ly ﾐa┗ržeﾐ┞ ┗šeIhﾐ┞ koﾏpoﾐeﾐt┞ 
tohoto oHěhu, jako jsou ┗ýﾏěﾐík┞ tepla, e┝paﾐzﾐí ┗eﾐtil┞, Hezpečﾐostﾐí pr┗k┞, diﾏeﾐze 
potruHí aj. 
 V práIi H┞la pro┗edeﾐa též koﾐfiguraIe s┞stéﾏu, která zahrﾐuje ┗ýpočt┞ ┗ýkoﾐů, 
příkoﾐů, teplot a tlaků ┗ oHěhu, hﾏotﾐostﾐíIh toků ﾏédií aj. při HěžﾐýIh zkušeHﾐíIh 

podﾏíﾐkáIh u reálﾐýIh zařízeﾐí, kterýﾏi jsou A12, A7, A2, A-7, A-15/W35, W45, W55. 

 Součástí práIe je též ┗ýpočet topﾐého faktoru ふCOPぶ ﾐa┗ržeﾐého tepelﾐého čerpadla, 
které se pro ┗ýše u┗edeﾐé zkušeHﾐí podﾏíﾐk┞ poh┞Huje ┗ rozﾏezí ヱ,Γヵ až ヶ,ヰヵ, přičeﾏž COP 
se ﾏěﾐí ┗li┗eﾏ zﾏěﾐ┞ teplot┞ ┗eﾐko┗ﾐího ┗zduIhu, požado┗aﾐé teplot┞ topﾐé ┗od┞ a také 
┗li┗eﾏ ﾐasta┗eﾐí ┗ýkoﾐu tepelﾐého čerpadla ふヵヰ/ヱヰヰ %ぶ. 
 V zá┗ěru práIe H┞l pro┗edeﾐ ﾐá┗rh koﾏpaktﾐí jedﾐotk┞ tepelﾐého čerpadla zahrﾐujíIí 
ﾐá┗rh skříﾐě a rozﾏístěﾐí koﾏpoﾐeﾐt Ihladi┗o┗ého oHěhu. Výkres sesta┗┞ tepelﾐého 
čerpadla HULK je u┗edeﾐ ┗ příloze č. ヱ. 
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8 SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

SE)NAM POUŽITÝCH )KRATEK 

Zkratka Výzﾐaﾏ 

A Vzduch (Air) 

COP Topﾐý faktor ふCoeffiIieﾐt of perforﾏance) 

ČR Česká repuHlika 

ČV Čt┞řIestﾐý ┗eﾐtil 
ECO Ekoﾐoﾏizér 

EER ChladiIí faktor 

EEV ElektroﾐiIký e┝paﾐzﾐí ┗eﾐtil 
EVI Vstřik par ふEﾐhaﾐIed ┗apour iﾐjeItioﾐぶ 
EV E┝paﾐzﾐí ┗eﾐtil 
FD Filtrdeh┞drátor 

GWP PoteﾐIiál gloHálﾐího oteplo┗áﾐí ふGloHal ┘arﾏiﾐg potential) 

HP V┞sokotlaký presostat 

K Kompresor 

KTČ Koﾏpresoro┗é tepelﾐé čerpadlo 

LP Nízkotlaký presostat 
OK Odlučo┗ač kapaliﾐ┞ 

ODP PoteﾐIiál poškozo┗áﾐí ozoﾐo┗é ┗rst┗┞ ふOzoﾐe depletioﾐ poteﾐtialぶ 
P Průhledítko 

SCH SHěrač Ihladi┗a 

T Termostat 

TČ Tepelﾐé čerpadlo 

TEV TerﾏostatiIký e┝paﾐzﾐí ┗eﾐtil 
TUV Teplá užitko┗á ┗oda 

V Veﾐtilátor 

W Voda (Water) 

ZZT )pětﾐé získá┗áﾐí tepla 

ZV )pětﾐý ┗eﾐtil 
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SE)NAM POUŽITÝCH VELIČIN 

Veličiﾐa Jednotka Výzﾐaﾏ 

∆p [Pa] Tlako┗á ztráta 

COP [-] Topﾐý faktor 

H [mm] Hloubka 

K [%] Poﾏěrﾐé zatížeﾐí 
m [kg/s] Hﾏotﾐostﾐí tok Ihladi┗a 

n [kg/s] Hﾏotﾐostﾐí tok ┗střiko┗aﾐýIh par 

P [kW] Výkoﾐ, Příkoﾐ 

q [m
3
/s] OHjeﾏo┗ý průtok 

Q [J] Teplo, ┗ýkoﾐ 

s [kJ/kgK] Entropie 

Š [mm] Šířka 

t [°C] Teplota 

T [K] Terﾏod┞ﾐaﾏiIká teplota 

V [mm] Výška 

η [-] Účiﾐﾐost čerpadla 

SE)NAM POUŽITÝCH INDEXŮ 

Index Výzﾐaﾏ 

Č Čerpadlo 

ef Efekti┗ﾐí 
EV E┝paﾐzﾐí ┗eﾐtil 

hydrau H┞drauliIký 

CH ChladiIí 
i Sekuﾐdárﾐí oHěh 

k Koﾐdeﾐzačﾐí 
K Korigo┗aﾐý 

O Odvod 

P Pří┗od 

ŘS ŘídiIí s┞stéﾏ 

T Topný 

v V┞pařo┗aIí, ┗oda 

V Veﾐtilátor 
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