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Vzduch

HYBRID SYSTÉM
TEPELNÉ ČERPADLO a KONDENZAČNÍ KOTEL

HYBRID systém od CHAFFOTEAUX
Integrovaný systém, který chytře spojuje systém moderního, maximálně úsporného systému tepelného
čerpadla s osvědčeným systémem nástěnného kondenzačního kotle. Celek pokrývá s maximální
dosažitelnou účinností požadavek na topení od výkonu 1,0 kW až do max. výkonu kotle. Systém
garantuje snadnou instalaci, spolehlivost a minimální provozní náklady při zachování plného komfortu
topení a teplé vody.

jak funguje?
HYBRID představuje chytré spojení úsporného
tepelného čerpadla (venkovní jednotka) typu
vzduch - voda a výkonného plynového
kondenzačního kotle, řízené a ovládané chytrou
regulací, vše spojené do jednoho vzájemně se
ovlivňujícího a spolupracujícího bloku.

co získám?
Systém, který přednostně využívá pro topení
nebo ohřev teplé vody maximálně úsporné
tepelné čerpadlo (z 1 kW energie dokáže vyrobit
1 kondenzační kotel, 2 hydraulická jednotka, 3 pokojový
až 4 kW tepla), ale současně v případě rychlého
termostat, 4 venkovní čidlo, 5 tepelné čerpadlo, 6 zásobník
zátopu nebo mrazivých období využívá výhod
teplé vody (verze FLEX)
kondenzačního kotle (vysoký výkon a dosažitelná
teplota až 80 °C). HYBRID tak pro uživatele
zajišťuje v každém okamžiku maximální tepelnou pohodu a současně přináší minimální náklady na provoz a to
v každém počasí.

kam je vhodný?
Je vhodný zejména pro domy a starší objekty, které nejsou dokonale zatepleny, ale také pro novostavby s vyšší
tepelnou ztrátou.
Hybrid systém může být napojen na nový nebo starý topný systém, na podlahové topení nebo radiátory a to
až do 80 °C, systém s jedním nebo více topných okruhů.

proč je ekonomický?
při pořízení: Výkon tepelného čerpadla není nutno dimenzovat na maximální tepelnou ztrátu objektu.
Kondenzační kotel má dostatek výkonu aby pokryl tepelné ztráty nebo zajistil rychlý zátop.
při instalaci: Není třeba zásadních úprav v topném systému (kondenzační kotel může topit až do 80 °C) a
není třeba budovat novou elektrickou přípojku – příkon tepelného čerpadla je ≤ 2,3 kW. Nevyžaduje
pro topení akumulační nádobu, drahé chladivo (k propojení vnitřní a venkovní jednotky) ani výrazně
posilovat nebo budovat zcela novou elektrickou přípojku.
za provozu:
HYBRID zohledňuje uživatelem zadanou aktuální cenu plynu a elektrické energie (v režimu
nízký a vysoký tarif). Energo Manager vybírá v každém okamžiku aktuálně nejvýhodnější zdroj tepla –
kotel nebo tepelné čerpadlo a nebo oba zdroje současně. Pracuje se signálem HDO, a lze připojit také
domácí fotovoltaickou elektrárnu.

je také ekologický?
Tepelné čerpadlo získává až 70 % tepla ze vzduchu – pracuje s obnovitelnými zdroji energie. Kondenzační kotel
spaluje plyn s maximální dosažitelnou účinností při minimálních emisích znečišťujících látek CO a NO x. Mimo
přístup maximální ekonomie provozu je možno zvolit přístup ekologie - minimální spotřeba primárních
energetických zdrojů a tím současně minimalizace globální tvorby
emisí znečišťujících látek (CO, CO2 a NOx).

není pro mne složitý?
Pro ekvitermní regulaci systému se používá pokojový termostat a
venkovní čidlo. Zde jsou přístupné veškeré informace o Hybrid
systému s možností jejich změny. Vše v českém jazyce, snadno a
rychle.
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HYBRID systém od CHAFFOTEAUX
Venkovní čidlo
Kondenzační kotel
průtok nebo zásobník
CD1 180 H EU
180 l zásobník TV
(volitelné)

Expert Control
pokojový termostat

Tepelné čerpadlo
6 kW nebo 8 kW

Hybrid modul
s regulací

pokojový
termostat
kotel
venkovní
čidlo

teplá voda
plyn

uzávěr filtr uzávěr

studená voda

tepelné
čerpadlo

uzávěr

Potřeba tepla v průběhu roku je
proměnná.

Potřeba tepla v průběhu roku
Potřeba tepla

Pouze kotel

Topení + TUV

TČ + Kotel

Tepelné
čerpadlo

Období
jaro

léto

podzim

zima
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Po většinu roku dokáže pokrýt
potřebu tepla tepelné čerpadlo
s vysokou účinností.
V přechodném období nebo
pro rychlý zátop funguje
současně tepelné čerpadlo a
plynový kotel.
V mrazivých dnech pracuje
plynový kotel, tepelné čerpadlo
má příliš malou účinnost a je
odstaveno.

HYBRID tepelné čerpadlo
Princip funkce
Tepelné čerpadlo (TČ) využívá jednoduchého
principu
známého
z ledniček
nebo
klimatizačních jednotek.

Teplo ve 4 krocích
 – energie ze vzduchu je získána
ve výparníku
 – teplota média se zvyšuje
v kompresoru

 – přenos energie kondenzátorem
 – tlak a teplota se mění na
expanzním ventilu

Vysoká účinnost TČ - COP
Koeficient pro hodnocení účinnosti TČ se
nazývá COP. COP určuje podíl energie
získané (dodané do topného systému) ku
energii přivedené (z elektrické sítě). Čím je
koeficient COP vyšší, tím je tepelné čerpadlo
účinnější.

1 - Výparník
2 - Kompresor

Příklad.: pokud je COP=3, pak pro výrobu 3
kW tepla je nutno spotřebovat pouze 1 kW
energie z elektrické sítě.
3 - Kondenzátor

4 – Expanzní ventil

Monoblokové
tepelné čerpadlo
UZAVŘENÝ
Venkovní jednotka
monoblok SYSTÉM S CHLADIVEM
Venkovní jednotka

Kotel

Tepelné
čerpadlo
v systému
Hybrid
je
monoblokovým TČ. Na rozdíl od systému "split" je
monoblok plně připraven pro okamžitou instalaci a
nevyžaduje plnění chladivem na stavbě.
Chladicí systém má minimální objem, je dokonale
těsný a včetně předávacího výměníku součástí
venkovní jednotky systému Hybrid.
Instalace TČ pro Hybrid je snadná, rychlá, bez
jakéhokoli zásahu do okruhu s chladivem, bez
vícenákladů za chladivo!

Inverter technologie
Hybrid TČ je vybaven technologií „DC Inverter“. Tato technologie zajišťuje prostřednictvím frekvenčního měniče
modulaci výkonu kompresoru a všech souvisejících zařízení.
Umožňuje plynule přizpůsobit výkon tepelného čerpadla skutečným potřebám dané topné soustavy a tím snížit
reálnou spotřebu elektrické energie.
V soustavě
není
vyžadována
BEZ INVERTER TECHNOLOGIE
S TECHNOLOGIÍ INVERTER
instalace akumulační nádrže.
Inverter snižuje počet ON/OFF cyklů
kompresoru,
brání
přetápění,
prodlužuje
celkovou
životnost
výrobku.

Kolísání teploty

V systému je TČ využito především
pro stabilní dodávku tepla.

Kolísání teploty

Čas
Výkon

Čas
Výkon

kompresor

Čas
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Čas

HYBRID systém od CHAFFOTEAUX
PIGMA HYBRID
Sestava s průtokovým ohřevem vody.
Je tvořena kondenzačním kotlem PIGMA GREEN s průtokovým
ohřevem vody a tepelným čerpadlem. Sestava je tvořena se
zaměřením na optimalizaci výkonu topení z pohledu dvou
různých zdrojů tepla (plyn a tepelné čerpadlo) a je ideálním
řešením pro zákazníka, který preferuje hledisko ekologie nebo
ekonomie pro topení a vyžaduje základní komfort v dodávce
teplé vody. Možností je například doplnění o předehřev teplé
vody solárním systémem.

TALIA HYBRID
Sestava pouze pro topení.
Je tvořena kondenzačním kotlem TALIA GREEN SYSTEM a tepelným čerpadlem. Bez ohřevu teplé vody. Sestava je
tvořena se zaměřením na optimalizaci výkonu topení z pohledu dvou různých zdrojů tepla (plyn a tepelné
čerpadlo) a je ideálním řešením pro zákazníka, který preferuje hledisko ekologie nebo ekonomie pro topení. Ohřev
teplé vody pak může být řešen jiným způsobem, např. elektrický ohřev, solární ohřev ale také např. nestandardní
objem zásobníku – např. 300 litrů pro zvýšené požadavky na teplou vodu.

TALIA HYBRID FLEX
Sestava pro topení a ohřev teplé vody
v externím zásobníku 180 litrů.
Je tvořena kondenzačním kotlem TALIA GREEN SYSTEM, tepelným
čerpadlem a zásobníkem 180 litrů. Sestava je tvořena
se
zaměřením na optimalizaci výkonu topení z pohledu dvou
různých zdrojů tepla (plyn a obnovitelný zdroj) a je ideálním
řešením pro zákazníka, který preferuje hledisko ekologie nebo
ekonomie pro topení ale i ohřev teplé vody. Zásobník poskytuje
dostatečný komfort teplé vody.

HYBRID UNIVERSAL
Doplnění stávajícího kotle
jiný výrobce, jiný zdroj tepla (olej, propan, elektro ………….. )
Je tvořena venkovní jednotkou tepelného čerpadla a hydraulickým
modulem vybaveným regulací.
Sestava je tvořena se zaměřením na optimalizaci výkonu topení z pohledu
dvou různých zdrojů tepla (původní zdroj tepla a tepelné čerpadlo). Řešení
je vhodné pro dodatečnou ekonomizaci provozu topné soustavy, kdy je
stávající zdroj tepla doplněn o tepelné čerpadlo.
Dosažitelné úspory mohou být až 30 % ve srovnání s původním
technickým řešením (v závislosti na řadě faktorů).
POZOR: Hybrid universal neřeší ohřev TV tepelným čerpadlem.
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HYBRID systém od CHAFFOTEAUX
TEPELNÉ ČERPADLO – venkovní jednotka
Tepelné čerpadlo v systému Hybrid je navrženo pro topení a
instalaci ve vnějším prostředí. Jednotku se doporučuje se
instalovat na obvodovém plášti vytápěné budovy, co
nejblíže vnitřní jednotce.
Je určena pro postavení nad úroveň terénu na pružné bloky
nebo zavěšení na stěnu na nosné prvky. Vždy musí být
zachovány doporučené odstupové vzdálenosti a dostatečné
proudění vzduchu kolem jednotky.

- 1
7°
° C

+
3+
53
kryt jednotky je tvořen pozinkovanými
° 0 Vnější
barvenými ocelovými plechy (prášková barva).
Ckompresor
Toshiba / Carrier s DC
°

C

a následně

Srdcem jednotky je dvojkomorový rotační
invertorovou technologií změny otáček (PAM a PWM modulace), doplněný o
elektronický expanzní ventil PWM. Tepelné čerpadlo umožňuje plynulou modulaci od
30 do 120 % jmenovitého výkonu. Technologie DC invertor umožňuje snížit spotřebu
energie a dokáže zajistit celoroční dodávku tepla pro uživatele. Modulace výkonu
snižuje počet cyklů ON/OFF kompresoru a prodlužuje tak ve spojení s velkým
regulačním rozsahem životnost kompresoru. Výhodou je rychlý rozběh kompresoru a
krátká doba pro odmrazování TČ. Plynulá modulace omezuje špičkové rozběhové
proudy. Pro instalaci není třeba elektrické rozběhové relé.

C

teplota

Pro tichý chod vnější jednotky je použit ventilátor s optimalizovaným tvarem lopatek.
Pro zvýšení komfortu je standardem funkce nočního útlumu výkonu venkovní
jednotky, dle časového nastavení.

invert
or
požadova
ná
teplota

časová
osa

TEPELNÉ ČERPADLO
Provedení jednotky
Kompresor – rotační, dvoukomorový
Chladivo - typ, hmotnost chladiva
Funkce
Parametry pro teploty vzduchu
Výkon topení
kW
W+35/30 °C Příkon topení
kW
Energetická účinnost
COP
Výkon topení
kW
W+45/40 °C Příkon topení
kW
Energetická účinnost
COP
Elektrické napájení
V/Ph/Hz
Max. rozběhový proud / jištění
A/Akustický tlak venkovní jednotky
dB
Hmotnost celková
kg

bez
invertoru

06 kW

Jednotka je ve výrobě plněna chladivem R410A (objem
< 2 kg chladiva) a důkladně testována na těsnost. Pro
přenos tepla slouží nerezový deskový výměník (tepelně
izolovaný), oddělující chladivo od teplonosné látky.
Systém je doplněn o prvky bezpečnosti: pojistný ventil
topení (3 bar), ochrana proti zamrznutí, mechanická
kontrola průtoku a sledování vstupní u výstupní teploty.
Tepelné čerpadlo je použitelné do minimální teploty -20
°C. Je schopno dodávat topnou vodu o teplotě až 60 °C
(garantováno do vnější teploty -10 °C).

08 kW

30 69 441
30 69 442
vzduch / voda
1x DC inverter, PWM exp. ventil
R410A, < 2 kg
topení
A+7°C A-7°C A+7°C
A-7 °C
5,76
3,46
7,16
4,16
1,34
1,42
1,18
1,96
4,28
2,44
3,98
2,12
5,76
3,46
7,36
3,96
1,88
1,62
2,30
2,31
3,06
2,14
3,20
1,71
230 / 1 / 50
11 / 16 – C
14 / 16 - C
62
64
65,7
71,4
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230 V / 50 Hz / 1 Ph

HYBRID systém od CHAFFOTEAUX
HYDRAULICKÁ JEDNOTKA – vnitřní část TČ
Jednotka pro současné zapojení tepelného čerpadla a plynového
kotle.
Modul se instaluje přímo pod kotel – přednostně pod kotel Chaffoteaux
- PIGMA Green s průtokovým ohřevem vody nebo TALIA Green System
pro ohřev vody v externím zásobníku. Lze jej použít ale i pro jiné kotle
Chaffoteaux nebo kotle jiných výrobců (o podmínkách se informujte u
dodavatele).
Vždy je doporučeno vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou zkrátit
na minimum.
Uvnitř modulu je instalovano nízkoenergetické oběhové čerpadlo topného okruhu s modulací otáček (modulace
na základě zadaného rozdílu teplot). Čerpadlo zajišťuje oběh topné vody mezi vnitřní jednotkou, venkovní
jednotkou (TČ) a otopnou soustavou (radiátory, konvektory nebo podlahové topení).
Pro správnou
průtok 420
100 l/hod pro

funkci systému je nutno zajistit min.
l/hod (doporučujeme počítat s rezervou
průběžné zanesení filtru). V případě
nedostatečného výkonu vestavěného
možno nainstalovat přídavné čerpadlo,
elektricky
propojit
s hlavní
řídící

čerpadla
je
které
lze
jednotkou.
U
topného
uzavření
nutno

systému, kde může dojít k úplnému
(žádná větev nezůstane otevřená), je
instalovat v systému přepouštěcí ventil.

V případě
požadavku na dva a více topných okruhů
lze k modulu
připojit
hydraulické
moduly
Chaffoteaux – MONO (až tři topné okruhy se stejnou teplotou – čerpadlové okruhy) nebo MULTI (až tři topné
okruhy s různým požadavkem na výstupné teplotu – 1x čerpadlový a až 2x směšovaný okruh).
Součástí modulu je ENERGO MANAGER – vyspělá řídící elektronika zajišťující komplexní funkci regulace a řízení
systému. Oba zdroje tepla mohou fungovat společně nebo samostatně v závislosti na zvoleném provozním režimu
zohledňujícím: a) minimální provozní náklady nebo b) minimální spotřebu primární energie (uhlíku).
ENERGO MANAGER nepřetržitě kontroluje: vnější teplotu, teplotu v místnosti
a teplotu na výstupu do topení. Na základě informací o ceně vstupních médií
(plyn a elektřina v tarifu NT a VT) ENERGO MANAGER rozhoduje, který zdroj
tepla je aktuálně pro topení nejvhodnější – s nejnižšími náklady nebo
nejmenší zátěží pro přírodu.
Mimo to umožňuje Energo Manager deﬁnovat také provozní limity
tepelného čerpadla nebo topného systému. Např. min. teplotu odstavení
tepelného čerpadla, úroveň komfortu topení (rychlost dosažení teploty
v místnosti) ekvitermní křivku a řadu dalších funkcí.
Pro správnou funkci Energo Manageru je nutno vždy připojit prvky regulace:
venkovní čidlo a pokojový termostat - Expert Control s funkcí dálkového
ovládání. Dále Energo Manager umožňuje připojit:
- Pokojový termostat typu on/off (jako druhý topný okruh)
- Havarijní čidlo např. od podlahového topení
- Signál PV - fotovoltaický vstup 230 V pro akumulaci vyrobené
elektřiny do zásobníku TV
- Signál EDF – informace o nízkém/vysokém tarifu elektřiny 230 V
- Volně programovatelný výstup - např. hlášení o poruše
- Připojení pomocného čerpadla topení
- Připojení třícestného ventilu a čidla externího zásobníku
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HYBRID systém od CHAFFOTEAUX
EXPERT CONTROL
Pokojový termostat Expert Control plní současně funkci dálkového ovládání systému Hybrid. Komunikuje
s uživatelem nebo i servisem česky a to v úrovni uživatel nebo servis.
Uživatelsky přívětivé menu umožňuje programovat nejen topení, ale i teplou vodu, zobrazit řadu provozních
informací atd.
Spojení s řídící jednotkou je e-bus protokolem v drátovém provedení. Expert Control je modulačním
termostatem – mění teplotu zdroje v závislosti na rozdílu tepla nastavené a skutečná. Teplota prostoru je neustále
monitorována a na základě informací termostatu a venkovní teploty se mění požadavek na teplotu topení a tím
výkon zdroje.
Pokojový termostat Expert Control a venkovní čidlo ekvitermní regulace jsou součástí dodávky modulu Hybrid.

ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ CD1-180
Stacionární (pro postavení na podlahu) zásobníkový ohřívač vody se zvětšenou
přestupovou plochou. Vnitřní objem zásobníku 180 litrů poskytne dostatečný
komfort pro uživatele. Vnitřní povrch je tvořen vypalovaným smaltem. Vnější povrch
zásobníku je kovový, bíle lakovaný. Pro dokonalou ochranu vnitřní nádoby je
zásobník vybaven systémem PROTECH - aktivní (trvale napájená) anoda a současně
anoda pasivní (megnesiová).
Tepelnou izolaci tvoří hutný polyuretan s minimální tloušťkou 50 mm. Výměník tepla
má povrch 1,5 m2 pro přenos energie tepelného čerpadla. Pro kontrolu vnitřního
stavu nádrže slouží horní a boční příruba.
Max. provozní přetlak užitkové vody je 7 bar. V souladu platnými předpisy je nutno
zásobník doplnit minimálně o pojistný ventil (max. 7 bar), expanzní nádobu a
zpětnou klapku (není dodávkou zásobníku).
Tepelné čerpadlo - výkon
Zátěžový profil dodávky teplé vody
Nastavená teplota teplé vody
Druh provozu tepelného čerpadla
Užitný objem zásobníku (V)
Certifikace výkonnosti
Doba náběhu teploty (th)
Statická ztráta zásobníku (Pes)
Koeficint výkonnosti (COP DHW)
Referenční teplota teplé vody (wh)
Max. dostupné množství teplé vody (Vmax)
Základní rozměry průměr / výška
Výrobce:

6 kW

°C
l

W
°C
l
mm

8 kW
XL
52
Střídavý
180
bez elektrického tělesa (odporu)
2 hod 5 min
2 hod 2 min
45
2,5
53
240
600 / 1190

CHAFFOTEAUX, vyrobeno EU

Obchodní zastoupení: FLOW CLIMA, s.r.o., www.flowclima.cz
: Šermířská 2378/9, 160 00 Praha 6
:- 241
8 - 483 130 : 241 483 129 : info@flowclima.cz
: Medkova 7/914, 627 00 Brno
: 548 213 006 : 548 213 016 : info.brno@flowclima.cz

