Supraeco SWI/SWO
Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody

Teplo pro život

Tepelné
čerpadlo

Komfortní řešení přípravy teplé vody
Využívejte vzduch
jako zdroj obnovitelné
energie pro přípravu
teplé vody ve Vaší
domácnosti.
Tepelné čerpadlo
Supraeco SWI/SWO
získává teplo z vnitřního
nebo venkovního

Více variant pro více pohodlí
Tepelné čerpadlo Supraeco SWI/SWO představuje úsporné řešení přípravy
teplé vody nezávisle na ostatních zdrojích tepla. Pro uspokojení potřeb
všech zákazníků nabízíme Supraeco SWI/SWO ve dvou provedeních – pro
vnitřní nebo venkovní čerpání vzduchu. Díky integrovanému výměníku můžete
čerpadlo kombinovat se stávajícím topným systémem – plynovým kotlem,
solárním systémem nebo kotlem na tuhá paliva.
Nízké náklady, vysoký komfort
Jediné, co potřebujete k přípravě teplé vody, je elektrický proud. Pomocí
energie ze vzduchu a topného faktoru o hodnotě 4,3 získáte z 1 kW elektřiny

prostoru, čímž přispívá

až 4,3 kWh výkonu. Ve srovnání s konvenčním řešením tak můžete ušetřit

nejen k lepšímu

až 70% nákladů na přípravu teplé vody. Integrovaný elektrický dohřev navíc

životnímu prostředí,
ale zároveň šetří Vaši
peněženku – náklady
na přípravu teplé vody
můžete snížit o více
než polovinu.

zajišťuje komfort 60 °C teplé vody bez ohledu na počasí – pokud by teploty
klesly pod -10 °C, automaticky se aktivuje elektrická patrona, která ohřeje
vodu na požadovanou teplotu.
Jednoduchá instalace, údržba i obsluha
Díky standardizovanému připojení a továrnímu přednastavení je instalace
čerpadla velmi snadná a rychlá. Podobně snadná a rychlá je i jeho údržba:
všechny komponenty jsou snadno přístupné a díky modulární konstrukci
lze bez zásahu do chladicího okruhu jednoduše vyměnit i smaltovaný
zásobníkový modul.

Technické údaje:
Tepelná čerpadla
Supraeco SWI/SWO

jednotky

SWI 270-2X

kW

1,7

1,7

‒

4,3

4,3

Jmenovitý příkon max.

kW

0,6

0,6

Topný výkon elektrického dohřevu

kW

2

2

Min. provozní teplota

°C

5

-10

Max. provozní teplota

Topný výkon1)
Topný faktor COP dle EN 255-3

SUPRAECO
SWI/SWO 270-2X

SWO 270-2X

°C

35

35

Objem zásobníku

l

260

260

Max. provozní tlak

bar/MPa

10/1

10/1

Chladivo

‒

R 134 a

R 134 a

Hmotnost

kg

121

121

Plocha výměníku

m

Výška

mm

2

1,0

1,0

1835

1835

Průměr

mm

670

670

Doba ohřevu z 15°C na 45°C1)

hod

5:00

5:00

1) Teplota vzduchu 20°C
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Textový LCD displej

2

Modul tepelného čerpadla

3

Smaltovaný zásobníkový modul

4

Hořčíková anoda

5

Elektrický dohřívač

6

Tepelný výměník

7

Plnící ventil

8

Expanzní ventil

9

Odvzdušnění

10 Deskový výměník

5

11 Oběhové čerpadlo TV
6

12 Kompresor
13 Výparník

Pro všestranné použití

funkcí pro individuální přizpůsobení množství teplé

Tepelné čerpadlo lze jednoduše instalovat do jakékoliv

vody Vašim požadavkům. Odjíždíte-li například

větrané místnosti Vašeho domu. Při odebírání tepla

na dovolenou, zvolíte den návratu a tepelné čerpadlo

z vnitřního prostoru může být využito odpadní teplo

provede tepelnou dezinfekci den předem. Libovolně

z Vaší chladničky, pračky nebo jiného spotřebiče.

můžete také vybrat, jestli má být voda ohřívána pouze

Čerpadlo navíc ochlazuje vzduch v místnosti a odebírá

tepelným čerpadlem, elektrickou patronou nebo

mu vlhkost – to můžete výhodně využít ve sklepních

kombinací obou. Rozhraní umožnuje i časové

nebo suterénních prostorách domu.

nastavení, kdy tepelné čerpadlo pracuje pouze ve
Vámi vybranou dobu, např. při zvýhodněné sazbě

Teplá voda přesně podle Vašich potřeb

pro dodávku elektrické energie. Pokud navíc máte

Díky velkému LCD displeji je obsluha velmi jednoduchá.

na svém domě nainstalovány fotovoltaické panely,

Uživatelsky přátelské rozhraní nabízí výběr z pěti

můžete pro napájení čerpadla bez problémů

manuálně nastavitelných režimů a mnoha dalších

využívat vlastní vyrobenou elektřinu.

Výhody na první pohled:
�

vysoce energeticky účinné díky vysokému topnému faktoru

�

celoroční dodávka teplé vody nezávislá na ostatních zdrojích tepla

�

�

uživatelsky přátelská obsluha díky velkému LCD displeji a možnosti
individuálního ovládání
manuální nebo automatický způsob provozu se 3 základními programy
a funkcí pro tepelnou dezinfekci

�

kvalitní izolace zajišťující nízké pohotovostní ztráty

�

možnost využití zvýhodněné sazby pro dodávku elektrické energie

�

modulární konstrukce pro jednoduchou instalaci a údržbu

�

�

vysoký komfort teplé vody za každého počasí díky integrovanému
elektrickému dohřevu
vyměnitelný smaltovaný zásobník o objemu 260 litrů

Supraeco SWI/SWO
je vybaveno funkcí
pro budoucí připojení
do inteligentní sítě
(Smart Grid). Již
nyní je však možné
přednostně využívat
vlastní vyrobený
proud fotovoltaických
panelů a snížit tak
náklady na elektrickou
energii.

Jak vybrat tepelné čerpadlo pro přípravu
teplé vody?
Co znamená COP?

Proč je důležitá velikost nádrže a teplota v ní?

COP určuje účinnost tepelného čerpadla, tedy jaký

Dostatečná kapacita v nádrži je předpokladem pro

tepelný výkon získá z 1 kW dodané energie (při COP

konstantní dodávku teplé vody. Zároveň také zaručí,

3,5 je z 1 kW dodané energie vyrobeno 3,5 kW energie).

aby bylo dosaženo požadované teploty. Vysoká teplota

Čím je tento koeficient vyšší, tím vyšší je i účinnost

v nádrži je důležitá ze dvou důvodu. Za prvé, aby

tepelného čerpadla a tím nižší jsou provozní náklady.

zajistila dostatečný komfort teplé vody. A za druhé,

Tepelné čerpadlo může během roku dosahovat různých

aby zabránila vzniku a množení bakterií v zásobníků.

hodnot COP, závisí to na mnoha parametrech (teplota

Při výběru také zohledněte, jestli je tepelné čerpadlo

vzduchu, požadovaná teplota výstupní vody, příslušenství

vybaveno funkcí Legionella, která zajištuje hygienicky

atd.), proto je důležité porovnávat čerpadla stejné

nezávadné podmínky v zásobníku.

konstrukce a v parametrech určených dle stejné normy.
Proč si vybrat tepelné čerpadlo Junkers?
Jaké jsou výhody technologie tepelného čerpadla ?

Rozhodněte se pro značku kvality. Odměnou Vám

Především je to nízká spotřeba energie. Pomocí

bude životnost, bezproblémový provoz a široká

tepelného čerpadla můžete ušetřit až 70 %

servisní síť po celé České republice. Vysoce kvalitní

nákladů na přípravu teplé vody ve srovnání

materiály a zpracování jsou klíčem k tomu, aby tepelné

s konvenčním systémem. Protože je teplo ze vzduchu

čerpadlo pracovalo spolehlivě mnoho let. Nízká

nevyčerpatelným zdrojem, je tepelné čerpadlo

hlučnost, rychlá a jednoduchá obsluha a dostupnost

považováno za technologii využívající obnovitelné zdroje

náhradních dílů jsou dalšími faktory spojenými

energie. Dalšími výhodami je jednoduchá a rychlá

s prémiovou značkou Junkers.

instalace a samozřejmě nízké emise.
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