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1. Úvod 

 

 

Projekt CHAMELEON AKU vznikl na základě dlouhodobých zkušeností s provozem, 

instalací tepelných čerpadel. Každá instalace je svým způsobem originální a je tedy nutné pro 
spokojenost zákazníka a optimální funkci systému jako celku udělat maximum. Ne vždy se 

sejdou k realizaci ti fundovaní od všech profesí a vzniká dílo rozpačitých rozměrů. Tepelné 

čerpadlo CHAMELEON AKU (nejlépe energeticko - řídící jednotka), je postaveno pro 

zajištění nejen nejoptimálnějšího chodu tepelného čerpadla ale i přilehlých nástaveb, které 

výrazně ovlivňují spokojenost a efektivitu celého provozu. Energetické centrum 

CHAMELEON AKU je možné napojit na centrální řídící dispečink firmy Tepelná čerpadla 

MACH, s.r.o.. Dále je možné pomocí PC a Internetu na dálku řídit požadavky tepelné 

pohody, ovládat vytápění sauny, bazénu, solárního systému atd. Řídící jednotka je vybavena 

řízením elektronického vstřikování chladiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provozovna – výrobní závod :  

 

   Tepelná čerpadla MACH, s. r. o. 

   U Mostu 590 

       672 01 Moravský Krumlov 

   tel./fax: 515 321 014 

   IČO: 262 38 659 

   DIČ: CZ 262 38 659 

   E-mail: tcmach@tcmach.cz 

   WWW: http://www.tcmach.cz 
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Kontakty 
 

 

Administrativa, nákup, logistika: 
tel.:       e-mail: 

+420 737 260 796                                  asistentka@tcmach.cz 

 
 

Obchodní oddělení: 
   tel.:       e-mail: 

  +420 737 260 793-4                             obchod@tcmach.cz 

 

 

Servisní a technické oddělení:  
tel.:       e-mail: 

+420 737 260 795                                          servis@tcmach.cz 

 

Výroba 

tel.: 

+420 731 155 681 
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Energetická a řídicí jednotka CHAMELEON - AKU 
 

 

 

obsahuje : 
 

- Tepelné čerpadlo MACH CHAMELEON AKU se systémem VHM 

- Elektronické vstřikování chladiva 

- Akumulační nádrž topené vody dle požadavků: 

   Měděný průtočný výměník užitkové vody 

  Měděný výměník solárního systému 

  Měděný výměník přehřátých par chladiva (v závislosti na typu jednotky) 

  Bivalentní ohřev pomocí topných elektrických těles  

- Přehledný ovládací terminál 

- Řídící systém celkové technologie 

- Silovou část elektro 

- 100% provoz při odtávání 

- Protihlukovou izolaci  
- Nerezové opláštění 

 

 

 

 

Umožňuje řízení : 
 

- Nejefektivnější provoz tepelného čerpadla vazbou na celkovou technologii 

- Ekvitermní provoz tepelného čerpadla 

- Ekvitermní regulaci topných větví 

- Ovládání oběhových čerpadel pro radiátorový a podlahový systém 

- Elektronické vstřikování chladiva 

- Elektrický dohřev PWH (TUV) 

- Cirkulaci PWH (TUV) 

- Solární teplovodní systém  
- Časovou filtraci bazénové vody 

- Vytápění bazénové haly 
- Vytápění bazénové vody 

- Ovládání sauny 
- Ovládání záložního zdroje ( plynový kotel atd. ) 

- Plynulé řízení výkonu ( 0-10V ) pro plynové kotle 
- IRC jednotlivých místností  
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Energetická a řídicí jednotka CHAMELEON 
monitoruje – zobrazuje - optimalizuje: 
 

  

- Levný – drahý proud 

- Teplota topné vody v zásobníku (spodní část, vrchní část) 

- Teplota topné vody v externím zásobníku PWH (TUV) 

- Teplota chladícího kompresoru 
- Teplota chladícího okruhu ( sání ) 

- Teplota chladícího okruhu ( výtlak ) 

- Teplota topné vody z TČ 

- Tlak chladícího okruhu ( výtlak ) 

- Tlak chladícího okruhu ( sání ) 

- Venkovní teplotu 

- Tepelnou pohodu v místnosti ( patrech ) 

- Chod chladícího kompresoru 

- Chod záložního zdroje ( elektrokotle ) 

- Chod celkové připojené technologie  

- Čtení zpětné vazby výpadků jistících prvků 

- Archivaci provozních stavů 

- Zpětné čtení výpadku jistících prvků včetně jejich zobrazení 

 
 

komunikace: 
 

- Pomocí přehledného displeje 

- Ethernetu 
- Sítě GSM 

- RS 232 
- RS 485 

 
 

šetří : 
 

- Instalaci nadřazeného rozvaděče pro řízení ostatní technologie 

o ( solární systém, dohřev UV, vytápění RD, výtápění bazénu, bivalentní potop, 

VZT atd. ) 
- Prostorové nároky 

- Čas na zprovoznění 
- Čas na identifikaci poruchy 

- Finanční náklady na zprovoznění celého systému 
- Peníze při opravě (je zobrazena přesná příčina poruchy) 

 

Energetická a řídicí jednotka CHAMELEON 
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Seřízení a odstranění závady 
 

- Pomocí Ethernetu, GSM,  
 

- přesná identifikace  závady  

- rychlý způsob opravy  
- finančně velmi úsporný způsob provedení opravy 

 

- Z místa dispečinku firmy Tepelná čerpadla MACH, s r.o. 
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Tepelné čerpadlo MACH CHAMELEON AKU vzduch/voda  

patentové odtávání 
 

technologie za hranicí svých současných možností 
 
 

Nový patentovaný systém využívá pro odtávání výparníku zbytkového tepla v jednoduchém 

chladivovém okruhu. Technické řešení spočívá v použití dvou výparníků, z nichž každý má 

dva nezávislé chladivové okruhy. Jeden chladivový okruh slouží pro vypařování chladiva a 

druhý okruh pro odtávání kapalným chladivem.  K odtávání se využívá zbytkového tepla 

kapalného chladiva v chladícím okruhu, které proudí od kondenzátoru – ohřívače vody a 

prochází jedním výparníkem před tím, než vstupuje do vstřikovacího ventilu druhého 

výparníku.  Systém správného směrování toku chladiva je ovládán pomocí dvojicí 

elektronických expanzních ventilů. Pro funkci dvou výparníků jsou otevřena potrubí 

kapalného chladiva v okruhu každého výparníku. V případě, kdy dochází ke zvýšené námraze 

dojde za provozu k uzavření příslušného směru kapalného chladiva a následně dochází 

k otevření patřičného elektronického ventilu, ten zajistí přívod kapalného chladiva přes 

namrzlý výparník  ke vstřikovacímu ventilu druhého výparníku. Při tomto zapojení dochází k 

pozvolnému odtávání výparníku s námrazou. Vzhledem k tomu, že zbytkového tepla není 
mnoho, je každý výparník dimenzován na 100% chladícího výkonu. Minimální doba chodu 

jednoho výparníku je 30 minut. Výsledný čas potřebný pro odtátí výparníku  při kondenzační 
teplotě +28°C je cca. 24 minut. Po odtátí dochází k přesměrování průtoku chladiva na druhý 

výparník ( totožně obrácená funkce ). Toto řešení má za následek zvýšení celkového topného 
faktoru, a to výrazně. Především při teplotách nasávaného vzduch +6° je vypařovací teplota 

chladiva i výše než 0°C. Tento velice nízký teplotní rozdíl je i při teplotě nasávaného vzduchu 
+13°C, kdy vypařovací teplota chladiva dosahuje cca +7°C. 

V okamžiku střídání funkce výparníků je kapalné chladivo předávající zbytkové teplo do 

odtávaného výparníku podchlazováno na nižší teplotu – například na teplotu -5°C kterou lze 

naměřit před vstupem do vstřikovacího ventilu ve druhém výparníku, kde mělo kapalné 

chladivo dříve běžnou teplotu například + 18°C. Chladící okruh se během chodu po zhruba 

jedné minutě ustálí. Výparník je konstrukčně řešen do půdorysného tvaru trojúhelníku - 

obdélníku. Přední část je tvořena dvojicí výparníků tvořících ramena šípu ve tvaru písmena V. 

Mezi výparníky je prostor pro umístění vstřikovacích ventilů a potřebné elektroinstalace. 

V zadní části celku se nacházejí dva axiální ventilátory.  

 

Tím to řešením, je docíleno : 
 

1.   stálého topného výkonu ( nejsou výpadky topného výkonu při odtávání ) 

2. celkové zvýšení topného faktoru samotného tepelného čerpadla 
3. celkové zvýšení provozního topného faktoru při vytápění 

4. zvýšení životnosti 
5. snížení provozních nákladů 

 
V současné době jsou dopracované verze pro topné výkony 5 až 34 kW při jmenovitých 

podmínkách.  

 

 

 



     Projekční podklady tepelných čerpadel MACH CHAMELEON AKU                                                

. 

Tepelná čerpadla              Tepelná čerpadla MACH – přirozený zdroj tepla   
MACH, s.r.o.                                                   Str. 9 

 

 



     Projekční podklady tepelných čerpadel MACH CHAMELEON AKU                                                

. 

Tepelná čerpadla              Tepelná čerpadla MACH – přirozený zdroj tepla   
MACH, s.r.o.                                                   Str. 10 

2. Návrhové doporučení 
 

1. Navrhování topných systému – obecné zásady 
Projektování topného systému se váže na základní pravidla: 

-  max. teplota topné vody je 50°C  

-  teplotní spád v topném systému je max. 10°C (rozvody potrubí je nutné dimenzovat 

na vetší průtok) 

Při navrhování topných systému využívajících jako zdroj tepla tepelné čerpadlo platí zásada 

„cím nižší teplota vody v topném systému, tím lépe“.  
Základním hodnocením „úspornosti“ tepelného čerpadla je topný faktor, který vyjadřuje 

poměr mezi topným výkonem a elektrickým příkonem. Topný faktor se velmi výrazně mění 

dle teplot na primární a sekundární straně tepelného čerpadla. Vývody z akumulační nádrži 

pro otopný systém  se zpravidla zapojují do rozdělovače-sběrače odkud se  rozvádí do 
jednotlivých okruhů systému. 

 
 

2.  Podlahové a stěnové topení 
Podlahové a stěnové topení je nejvýhodnějším topným systémem pro tepelná čerpadla. Jednak 

díky nízké teplotě topné vody, kdy tepelné čerpadlo pracuje s vyšším topným faktorem, tak i z 
důvodu velké akumulace tepla, která snižuje četnost spínání kompresoru a prodlužuje jeho 

životnost. Akumulace tepla také přispívá k omezení špiček odběru tepla a snižuje dobu chodu 
bivalentního zdroje tepla, který má vyšší provozní náklady než TC. Teplota topné vody nesmí 

být nižší než 35 °C z důvodu správné funkce odtávání – z toho důvodu u podlahového 

vytápění je třeba směšovací ventil! 

 
 

3.  Topné systémy s radiátory 

Tam, kde z technických nebo finančních důvodu není možné instalovat podlahové topení, lze 

s úspěchem použít topný systém s radiátory. V tomto případě se nejčastěji volí teplotní spád 

50/40°C. V dnešních velmi dobře izolovaných stavbách je často možné navrhnout radiátory i 

ve spádu 45/35°C. Optimální jsou radiátory deskové, případně konvektory. Méně vhodné jsou 
litinové a jiné žebrové radiátory, které při srovnatelném výkonu s deskovým radiátorem 

zabírají výrazně více místa. 
 

4. Ohřev užitkové vodu PWH (TUV) 

Ohřev užitkové vody je zajišťováno pomocí měděného průtočného výměníku uvnitř 

akumulační nádrže o velikosti 3,45 m2. Výměník je schopný ohřát vodu o výstupní teplotě 39 
až 45°C o množství 145 L při teplotě zásobníku 50°C a vstupní vodě 9°C. V případě potřeby 

zvýšeného množství užitkové vody nad uváděnou hodnotu (velkoobjemové vany, sprchy 
apod), doporučujeme instalovat externí elektrický zásobník. 

 

 

5.  Umístění tepelného čerpadla a kotelny 
Na umístění tepelného čerpadla jsou kladeny zvláštní požadavky. Doporučujeme umísťovat 

kotelny s TC pokud možno co nejdále od ložnic a obytných prostoru, pro zamezení možného 

šíření hluku. V případě, že kotelna sousedí s obytnými místnostmi, doporučujeme aby byla 
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zajištěna protihluková opatření – izolace stěn, protihlukové dveře apod. Pro možnost přenosu 

hluku nedoporučujeme zavěšovat rozvody v kotelně na tuto stenu. Níže je uvedené příkladové 
schéma umístění vnitřní jednotky. Před samotnou instalací doporučujeme umístění vnitřní 

jednotky konzultovat s techniky. 
 

Příkladové půdorysné umístění vnitřní jednotky: 

 

 
6.  Bivalentní zdroj tepla 

Bivalentním zdrojem tepla muže být elektrokotel, kotel na zemní plyn, propan, LTO. Ve 

výjimečných případech a za splnění určitých technických podmínek je možno použít i kotel 
na tuhá paliva. Zde se však zbavujeme výhody automatického spouštění potopu. 

Optimální z hlediska investičního i z hlediska technického je potop elektrickým kotlem. U 
ostatních zdrojů tepla je vhodné volit z důvodu jednoduššího připojení kotle nepodléhající 

nízkoteplotní korozi (nízkoteplotní kotle, kondenzační kotle). 
 

 

7.  Směšovaná větev pro podlahové topení 
Regulace tepelných čerpadel MACH CHAMELEON AKU umožňuje řídit standardně dva 

směšovací okruhy – případně dle požadavků může být použité více směšovaných okruhu. 
Standardně je pro každý samostatný okruh instalován směšovací ventil s řídícím  

servopohonem na, který osazuje ventil s napájecím a řídícím napětím 230VAC. Na přání je 
možné napájecí a řídící napětí zaměnit. 
 

 

8. Teplotní útlumy 
V regulaci lze nastavit pro každý den v týdnu dobu teplotního útlumu. Ze zkušenosti 

nedoporučuje využívat velké teplotní útlumy, protože nepřináší očekávané úspory elektrické 

energie. Při přechodu z teplotního útlumu většinou dochází k zapínání záložního zdroje, 

protože samotné tepelné čerpadlo nemá k dispozici potřebný výkon pro rychlý zátop. 
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9.  Ohřev vody v bazénu 

Regulace dle požadavků může obsahovat funkci ohřevu bazénové vody. Ohřev vody v bazénu 
je vázán na chod bazénové filtrace běžně skrze teplovodní výměník. Pokud je filtrace v 

provozu a teplota vody v bazénu je nižší než nastavená na regulátoru, dochází k aktivaci 
cirkulačního čerpadla dopravy topné vody. Snímač pro snímání teploty bazénové vody se 

zpravidla umísťuje před bazénový tepelný výměník na straně bazénové vody. V době 
zastaveného filtrování je aktuální měřená teplota zkreslena vlivem okolní teploty. 
 

10. Filtrace bazénové vody 
Regulace dle požadavků může obsahovat funkci řízení chodu bazénové filtrace. V řídícím 

systému je předpřipraven týdenní časový plán s rozdělením dvou časových úseků během dne. 

Tepelné čerpadlo tedy zabezpečuje komfortní bazénové filtrace s určitou návazností – 

například při přetopené akumulační nádrži vlivem solárního systému je možné sepnutí 

nuceného dochlazování. 
 

11. Řízení solárního systému 
Regulace dle požadavků může obsahovat funkci řízení solárního systému. Na základě rozdílu 

a nastavení diference dochází k aktivaci ohřevu akumulační nádrže pomocí solárního 

systému. Na přání je možné doplnit plynule řízené otáčky oběhového čerpadla 0-10V (4-

20mA). 
 

12.  Topné systémy regulované nadřazenou regulací 

Poslední dobou je časté použití nadřazené regulace i v rodinných domech. Většinou bývá 
požadavek dodat tepelné čerpadlo ve spojitosti s regulací s nadřazenou regulací. Dle 

požadavků je možné řídící systém spojit pomocí digitálních signálů nebo pomocí 
komunikačního protokolu. 
 

13. Softstartéry 

Při startu kompresoru tepelných čerpadel dochází ke krátkodobému navýšení odebíraného 
elektrického proudu, tzv. startovací proud, z toho důvodu je standardně osazen softstartér již 

v základní dodávce tepelného čerpadla.  
 

 

14. Venkovní jednotka 

Pro umístění venkovní jednoty jsou kladeny zvláštní požadavky 

 

- není vhodné umístění v blízkosti přístupových cest (vznik námrazy v okolí výparníku) 

- umístění na střechách (námraza může poškodit izolaci) 

- umístění do malého prostoru, kde hrozí celkové vychlazení (vyfukovaný vzduch se 

nesmí vracet k sací straně)  

- nutné vybudování zpevněné plochy pod výparník (nejčastěji betonový fundament ) 

- aby se zajistilo správné odtávání je nutné umístnit výparník  na závětrnou stranu 

(využívá se malého množství energie pro odátávání) 

- před výparníkem je zapotřebí ponechat nejméně 3m volný prosotr pro odvedení 

ochlazeného vzduchu do okolí. 
- vzhledem k tlakovým ztrátám doporučujeme vzdálenost mezi vnitřní a venkovní 

jednotkou v co nejkratší možné délce. Se zvyšující délkou chladícího potrubí se 
snižuje účinnost tepelného čerpadla.  
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Ukázka množství vytvořeného ledu 

   
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

15. Propojení venkovní a vnitřní jednotky 
Napojení chladícího potrubí a elektroinstalace je vedeno ze spodní části výparníku. Chladící 

potrubí je opatřeno tepelnou izolací. Pokud je loženo v zemi stačí taková hloubka, která 

zabrání mechanickému poškození. Potrubí se společně s kabeláží pokládá do chráničky, aby 

se zamezilo mechanickému poškození tepelné izolace. Dimenze a v způsob provedení potrubí 

je nutné konzultovat s techniky Tepelná čerpadla MACH. 

 

 
 

 
 

Upozorňujeme, že rozvody TUV a cirkulace po domě je nutné pečlivě zaizolovat 
dostatečnou tloušťkou izolace včetně všech tvarovek a armatur. Bohužel existuje stále 

hodně instalatérů, který si myslí, že nedbale provedené izolace stačí. Jestliže však máme 
připravenou TUV v rozmezí 45 –50°C, pak každý stupen, který ztratíme v rozvodech, je u 

výtokového místa citelně znát. Cirkulace rovně výrazným způsobem bojler vychlazuje a 

porušuje teplotní vrstvení. Abychom zamezili tomuto jevu, je nutné cirkulační čerpadlo řídit 

dle časového programu. Cirkulační čerpadlo musí být vybavené zpětnou klapkou. 
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Venkovní jednotka pro řadu CHAMELEON AKU  5,0-15,0  
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Výparník pro výkonovou řadu CHAMELEON  19,6-27,0 (dvou vrtulový) 

Pro provoz je zapotřebí dvou kusů výparníků. 
 

 

 

 

 

Výparník pro výkonovou řadu CHAMELEON  34,0 (tří vrtulový) 
Pro provoz je zapotřebí dvou kusů výparníků. 
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Výkres pro uložení výparníku Chameleon 19,6-27,0 
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Výkres pro uložení výparníku 34,0-40,2 
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3. Funkční patentované schéma systému MACH 
CHAMELEON AKU 
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Hlavní výhody systému MACH CHAMELEON AKU 

 
 

 
1. provoz bez výpadku topného výkonu  
2. žádné nároky na odmrazování  

3. žádná jiná energie na odtávání 
4. nerezové provedení 

5. vysoký topný faktor 

6. lepší provozní parametry,  cena - výkon 

7. rotalocky na kompresoru ( uzavíratelné armatury ) 

8. hydra hadice v chladícím okruhu ( zamezují přenosu chvění ) 

9. měřené parametry na zkušebně 

10. řídící systém pro celou technologii 

11. elektronické vstřikování chladiva 

12. diagnostika uceleného energetického systému  

13. možnost řízení celé technologie na dálku 

 

 

 

Hlavní výhody systému MACH CHAMELEON AKU – S 
 

 
1. efektivní získávání energie pomocí solárního systému 

2. provoz solárního systému i pro nízké teploty (v závislosti na použitém typu solárního 
systému) 

3. zvýšení topného faktoru 
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4. Graf bivalence 

 

              

5. Optimální stanovení velikostí stupňů bivalencí 

Tepelná čerpadla MACH CHAMELEON  AKU (S) obsahují dva až čtyři stupně bivalence. 
Bivalence je tvořena z elektrických těles, která jsou řízena plně programovatelným 

automatem tepelného čerpadla. Topná tělesa jsou zpravidla umístěna v akumulační nádrži. 

 

Příklad bivalencí: 

tepelné ztráty   10 kW 

tepelný výkon TČ  8 kW 

bivalence 1     3 kW 

bivalence 2              3 kW 

elektrokotel 1             4,5 kW 
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Programovatelný automat provádí vyhodnocení délky chodu TČ, sleduje venkovní teplotu a 

porovnává teplotní nárůst topné vody v čase a to vše porovná k tepelné pohodě. Podle situace 
si dopomáhá k dosažení tepelné pohody připínáním B1 až B4. Jako záložní zdroj musí být 

vždy součtový tepelný výkon topných těles rovný dle výpočtu tepelných ztrát. 
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6. Požadavky na rozvody elektro 
 

Na každé tepelné čerpadlo je vytvářena individuální připravenost elektro dle 

požadavků. 

 

 

Příklad požadavků: 

 
Veškeré kabely vyvést u elektrorozvaděče (akumulační nádrže) s minimální rezervou 3m 

 

 Napájecí kabel    CYKY-J 5x 2,5 4,0  6,0 10,0 

 Samostatný vypínač v blízkosti TČ  všech fází a středního vodiče 

 Napěťová soustava    3 + N + PE 
 Jištění      3x25A/C, 3x32A/C 

 Ochrana     FI 4/25/0,03A 
HDO modrý vodič    (CYKY-J 3x1,5) oddělený přes relé od   

                                                                       přijímače HDO 
 Prostorové čidlo teploty s korekcí  JYTY-A 3x1  

 
 

 
Elektro kabeláž mezi venkovní a vnitřní jednotkou je zpravidla je součástí dodávky tepelného 

čerpadla. 
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Pohled na tepelné čerpadlo     

 
 

 

 
Chameleon 5,0 – 15,0 
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Pohled na silový rozvaděč, který je součástí 
tepelného čerpadla MACH CHAMELEON  
 

 

 

Ovládání CHAMELEON AKU pomocí sítě GSM  
 

 
Pro zajištění komunikace pomocí sítě GSM je potřeba doplnit tepelné čerpadlo o GSM 

modem (typ dle doporučení výrobce) a propojit kabelem 
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KABEL232M9 s řídicí jednotkou. Pro správnou funkci je nutné mít u operátora aktivováno na 

SIM kartě datové číslo. Před vlastní instalací se doporučuje ověřit dostupnost signálu GSM 
sítě daného operátora, v případě slabého signálu je vhodné připojení externí antény GSM 

modemu. U operátora je třeba mít objednánu statickou veřejnou IP adresu! 

 

Ovládání CHAMELEON AKU pomocí internetové sítě 
 
Pro zajištění komunikace pomocí internetové sítě je řídící jednotka přímo vybavena pro 
napojení kabelu s konektorem RJ45 linková vrstva ethernet. Pro zajištění komunikace 

standardně dodáván VPN router pro spojení s dispečinkem bez nutnosti zařizovat 
veřejnou statickou IP adresu. 
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 Příkladové výkresy technologického zapojení MACH 
CHAMELEON AKU           
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Příkladové výkresy technologického zapojení MACH 
CHAMELEON AKU - S          
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Regulace systému vytápění  
 

Řídící systém CHAMELEON je naprogramován na zajištění tepelných potřeb 

s prioritou nejefektivnějšího chodu chladícího okruhu tepelného čerpadla. Zdroj tepla 

může být provozován ekvitermě.  

 

       Čelní displej s tlačítky 
     

 

Tlačítko spirála   zobrazí provozní hodnoty chladícího okruhu 

Tlačítko topení zobrazí a umožní nastavení provozních hodnot pro 
regulaci otopného systému 

Tlačítko sluníčko zobrazí a umožní nastavení provozních hodnot regulace 
solárního systému 

Tlačítko voda zobrazí a umožní nastavení provozních hodnot regulace 
ohřevu užitkové vody 

Tlačítko kolečko zobrazí a umožní nastavení provozních hodnot regulace 

cirkulace užitkové vody 

Tlačítko bazén zobrazí a umožní nastavení provozních hodnot regulace 

ohřevu a filtrace bazénové vody 

Tlačítko ESC vrací zpět 

Tlačítko ENTER potvrdí navolenou volbu 

Tlačítko + a - umožní změnit nastavené parametry 

Tlačítka ( šipky ) umožní pohyb po displeji mezi řádky a na řádku 
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Řídící jednotka tepelného čerpadla CHAMELEON AKU 
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7. Vybavení tepelného čerpadla MACH CHAMELEON AKU  

 

- Elektronickou regulaci 

- Kompresor scroll - rotační Glacier  ZH (provoz do venkovní teploty 

nasávaného vzduchu -15°C) 

- Nerezové opláštění 

- Oběhové čerpadlo pro TČ – v závislosti na typu Tč  

- Provedení je v oddělené verzi – vnitřní a venkovní jednotka 

- Chladivo R 507A 

- Odtávání výparníku ( patentové bez výpadku výkonu) 

- Venkovní výparník v celonerezovém provedení 

- Soft startér pro rozběh kompresoru  
 
       
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



     Projekční podklady tepelných čerpadel MACH CHAMELEON AKU                                                

. 

Tepelná čerpadla              Tepelná čerpadla MACH – přirozený zdroj tepla   
MACH, s.r.o.                                                   Str. 33 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Co je zapotřebí vědět o vzduchovém 
tepelném čerpadle při jeho návrhu 
 
 

• Od jaké venkovní teploty odtává? 

• Jak často odtává?                          

• Jakým způsobem odtává? 

• Jaký je časový topný výpadek při odtávání? 

• Jak to bude s provozním topným faktorem? 



     Projekční podklady tepelných čerpadel MACH CHAMELEON AKU                                                

. 

Tepelná čerpadla              Tepelná čerpadla MACH – přirozený zdroj tepla   
MACH, s.r.o.                                                   Str. 34 

Časové výpadky topeného výkonu u vzduchových tepelných 
čerpadel 
 

 

 

 

Typ odtávání 
HDO (hod) 
odtáváním 

(min.) 

Doba chodu 
mezi výkonu bez 

HDO (hod.) 

Denní výpadek 
topného výkonu 

včetně (hod.) 

Denní výpadek 
topného výkonu 

MACH VHM 
Elektrické 

- Odtávání 7 min 

Bereme pouze 

latentní teplo 

(lamely velké 

rozestupy) 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

- 

30 

40 

50 

60 

120 

180 

- 

5,13 

3,85 

3,08 

2,57 

1,28 

0,86 

2,00 

7,13 

5,85 

5,08 

4,57 

3,28 

2,86 

Reverz 
- Odtávání   3 min. 

- potop        6 min. 

Odebraného tepla 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

30 

40 

50 

60 

120 

180 

6,60 

4,95 

3,96 

3,30 

1,65 

1,10 

8,60 

6,95 

5,96 

5,30 

3,65 

3,10 

 

 

Teplo dodávané na elektrické odtávání je stejné jako u odtávání na reverz. 

Vstupní podmínky: vstupní teplota +3 °C, mlhy, sychravo 
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8. Životnost tepelných čerpadel MACH CHAMELEON 

 
 

 

 

Tepelná čerpadla MACH CHAMELEON AKU  jsou konstruována na maximální životnost 

díky kvalitnímu řídícímu systému a použitých materiálů.   

Hlavní jistící prvky včetně teplotních a tlakových čidel jsou za provozu monitorovány 

v řídícím systému. V případě že některá měřená veličina je mimo rámec provozních mezí, 

dochází k odstavení tepelného čerpadla. 

 

Materiálové provedení : 
 

- chladící potrubí    měděné potrubí 

- nosné konstrukční prvky   nerez profily 

- opláštění CHAMELEONA   nerezový plech brus 

- venkovní výparník    nerez, hliník, měď 

 

 

 

Životnost chladícího okruhu je především limitována 
opotřebením rotujících částí. 
  
 

 
Předpokládaná životnost Scroll kompresoru            : 80.000 až 100.000 motohodin 

Předpokládaná životnost elektromotoru ventilátoru : 60.000 motohodin ( ložiska ) 

 

 

 

 

Průměrný počet provozních hodin za rok se v optimálním sladění tepelného čerpadla a 

tepelných ztrát objektu pohybuje v rozmezí 3000 až 3500 hodin/rok. Na základě této 

zkušenosti je možné stanovit dobu životnosti chladícího kompresoru na cca 20 let.  
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9. Výsledky hlukové studie venkovní jednotky 11,6 
 

 

 
 

Tabulka A: Přehled výsledků  

Poloha mikrofonu 
 

Ekvivalentní 

hladina 

akustického 

tlaku A 

TAeqL ,    (dB) 

Maximální 

hladina 

akustického 

tlaku  A 

maxpAL      (dB) 

 

Nejistota 

měření 

dle HEM–

300-

11.12.01-

34065 
ε (dB) 

 

Měření
 1)

 

Stanoviště č. 
Vzdálenost od zdroje / 

výška mikrofonu nad 

terénem 

Výparník   11,6   ( výrobní číslo: S-2005-1-002) 

1 1,0 m / 1,5 m 49,0 50,6 1,3 Příloha 2 

2 5,0 m / 3,0 m 42,0 44,2 1,3 Příloha 3 

3 10,0 m / 3,0 m 39,0 42,3 1,8 Příloha 4 

4 1,0 m / 1,5 m 50,0 51,4 1,3 Příloha 5 

5 5,0 m / 3,0 m 41,4 43,5 1,3 Příloha 6 

6 10,0 m / 3,0 m 38,4 43,2 1,8 Příloha 7 

7 1,0 m / 1,5 m 49,1 50,6 1,3 Příloha 8 

8 5,0 m / 3,0 m 41,6 43,5 1,3 Příloha 9 

9 10,0 m / 3,0 m 37,6 39,0 1,8 Příloha 10 

Hluk pozadí    

1 1,0 m / 1,5 m 30,1 32,1 - Příloha 11 

 

1) Protokoly jednotlivých měření hluku jsou uvedeny v příloze 2 - 11. 

Pozn.: Distribuční ( procentní) hladina 99,90,50,5,1AFL  je uvedena v příloze měření. 

   Nejistota měření ε dle HEM-300-11.12.01-34065. 
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Tabulka B: Korekce na hluk pozadí a výsledná hladina hluku  

 

Korekci na hluk pozadí pro váženou hladinu i hladinu kmitočtového pásma  lze stanovit podle 

rovnice 

 

)101log(10 1,0 LK ∆−
−−=         (dB) 

 kde  L∆   je rozdíl mezi hladinou měřeného hluku a hluku pozadí. 

 

Poloha mikrofonu 
TAeqL ,   

(dB) 

 

K 

 (dB) 

Výsledná 
hladina   (dB) 

Stanoviště 
č. 

Vzdálenost od zdroje / výška mikrofonu nad terénem 

Výparník   11,6   ( výrobní číslo: S-2005-1-002) 

1 1,0 m / 1,5 m 49,0 - 49,0 ± 1,3 

2 5,0 m / 3,0 m 42,0 0,3 41,7 ± 1,3 

3 10,0 m / 3,0 m 39,0 0,6 38,4 ± 1,8 

4 1,0 m / 1,5 m 50,0 - 50,0 ± 1,3 

5 5,0 m / 3,0 m 41,4 0,3 41,1 ± 1,3 

6 10,0 m / 3,0 m 38,4 0,7 37,7 ± 1,8 

7 1,0 m / 1,5 m 49,1 - 49,1 ± 1,3 

8 5,0 m / 3,0 m 41,6 0,3 41,3 ± 1,3 

9 10,0 m / 3,0 m 37,6 0,9 36,7 ± 1,8 
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Příloha 1  Situace s vyznačením měřicích stanovišť   
 

 

   

  

  

  

  

Provoz

 Výparník VHM 11,6  (výrobní číslo: S-2005-1-002)

672 01 Moravský Krumlov

Tiskárenská 194

Mírný terénní zlom

Volný pohltivý terén (trávník)
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4
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6
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0
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Pohled A - A'
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