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Tepelné čerpadlo vzduch/voda v provedení split 

MAGIS PRO ErP 

MODELOVÁ ŘADA 

MAGIS PRO 5 ErP MAGIS PRO 10 ErP MAGIS PRO 8 ErP 
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VYSOKÁ EFEKTIVITA PROVOZU, SNADNÁ INSTALACE, ŠIROKÁ NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Pokud hledáte kvalitní tepelné čerpadlo vzduch/voda, které je ztělesněním moderních technologií a vyzna-
čuje se vysokou efektivitou provozu, pak jste právě našli tepelné čerpadlo modelové řady MAGIS PRO 
ErP. Jedná se o tzv. splitové provedení, tedy tepelné čerpadlo jako celek je tvořeno venkovní a vnitřní jed-
notkou. Za klíčové vlastnosti bychom mohli označit plynulou regulaci topného nebo chladícího výkonu, 
elektronicky ovládaný expanzní ventil a velice tichý ventilátor s proměnnými otáčkami.  
Za zmínku také stojí vyspělá elektronická výbava a systém nadřazené regulace. Vždyť elektronika tepel-
ného čerpadla MAGIS PRO ErP umí v základní výbavě regulovat dvě nezávislé topné zóny (z toho jednu 
směšovanou), spínat elektrická topná tělesa okruhů vytápění i TUV a řídit ohřev TUV v nepřímotopném 
zásobníku. 
Samostatnou kapitolou je pak zapojení originálního systémového regulátoru, který navíc dokáže nezávisle 
řídit několik směšovacích okruhů a okruh se solárními panely. Samozřejmostí je možnost propojení tepel-
ného čerpadla MAGIS PRO ErP s kondenzačním plynovým kotlem IMMERGAS, což v podstatě znamená, 
že se z Vaší topné soustavy rázem stane kompaktní hybridní celek.  
V takovém případě systémový regulátor vyhodnocuje a automaticky volí ten nejefektivnější zdroj tepla a 
nastavuje režim jeho provozu dle aktuálních podmínek. Celá modelová řada tepelných čerpadel MAGIS 
PRO ErP je složena ze tří základních typů: 



OHŘEV TUV 

Většina z nás si pod pojmem tepelné čerpadlo představí jakési zařízení s kompresorem, které je určeno pouze pro vytá-
pění. V případě tepelného čerpadla MAGIS PRO ErP je však tato představa velmi nepřesná.  
Vnitřní hydraulická jednotka čerpadla je již z výroby kompletně vybavena krokovým trojcestným ventilem a regulací 
okruhu TUV. Tedy pro dopojení nepřímotopného zásobníku TUV není potřeba dokupovat žádnou rozšiřující hydraulic-
kou sadu. Firma IMMERGAS má ve svém výrobním programu širokou nabídku nepřímotopných nerezových zásobníků  
INOXSTOR ErP.   

CHARAKTERISTIKA 
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ENERGETICKY ÚSPORNÉ MODULOVANÉ ČERPADLO 

Fixní            (konstantní rychlost - otáčky čerpadla jsou pevně nastaveny)  

Automatický (proporcionální výtlak - otáčky čerpadla se mění v závislosti na aktuálním tepelném výkonu) 

Vnitřní hydraulická jednotka tepelného čerpadla MAGIS PRO ErP je vybavena energeticky úspornými modulovaným 
čerpadlem. Elektronika vnitřní jednotky řídí čerpadlo pomocí pulzně-šířkové modulace a umožňuje nastavit dva provozní 
režimy:  

TECHNOLOGIE 
MAGIS PRO ErP v sobě ukrývá poslední trendy moderní technologie v oboru tepelných čerpadel. Venkovní jednotka je 
z výroby osazena kvalitním kompresorem s invertorovou technologií, která umožňuje tepelnému čerpadlu plynulou  
regulaci topného výkonu v rozsahu od 30 do 100 %. Tato technologie v každém okamžiku provozu čerpadla spojitě při-
způsobuje topný výkon aktuálním tepelným ztrátám objektu, čímž zásadně zvyšuje hodnotu COP v režimech, kdy  
tepelné ztráty objektu nedosahují plného výkonu čerpadla. Díky invertoru se také výrazně omezuje zatížení kompresoru 
při každém jeho startu, což samozřejmě přispívá k vyšší provozní spolehlivosti a delší životnosti tepelného čerpadla.  



Tepelné čerpadlo vzduch/voda v provedení split 
 

MAGIS PRO ErP 

CHARAKTERISTICKÉ  VLASTNOSTI 

Chladivo R410A  

Možnost nezávislé zónové regulace 

Možnost připojení řídicích jednotek CARV2 

Ekvitermní regulace v základní výbavě 

Certifikace dle EN 14 511  

Vysoká účinnost a nízké provozní náklady  

Modulovaný výkon (invertor)  

Plynulá regulace otáček ventilátoru (EC motor)  

Možnost chlazení, vytápění a ohřevu TUV  

Venkovní sonda v základní výbavě 

Elektronický expanzní ventil (EEV)  

CHARAKTERISTIKA 
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PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Vzhledem k různým požadavkům na provedení 
jednotlivých instalací tepelných čerpadel je k dis-
pozici široká nabídka volitelného příslušenství.  
Pro splitová tepelná čerpadla modelové řady 
MAGIS PRO ErP byly navrženy speciální  
rozšiřující sady, které umožňují snadnou a velice 
rychlou montáž.  

Nepřímotopný  
zásobník  

TUV 

Hydraulické  
zónové 

rozdělovače 

Systémový regulátor 

Programovatelná deska relé a 
další  rozšiřující moduly 

Zónová regulace 

ŠIROKÝ SORTIMENT  
VOLITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ 



Legenda  

RU Zpátečka ze spirály zásobníku TUV 

MU Výstup do spirály zásobníku TUV 

R Zpátečka z topného okruhu 

M Výstup do topného okruhu 

V Elektrické připojení 

GP Okruh chladiva - plynná fáze 

LP Okruh chladiva - kapalná fáze 

RR Přívod SV - dopouštění topného okruhu 

ROZMĚRY A PŘIPOJENÍ 

Vnitřní jednotka 
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Okruh chladiva Okruh TUV  Okruh topení   

LP GP RU* MU* RR R M 

3/8”  
(9,52 mm) 

5/8”  
(15,88 mm) 

3/4” 3/4” 1/2” 3/4” 3/4” 

Hydraulické připojení 

Připojení okruhu chladiva 

R410A 

LP (kapalná fáze) GP (plynná fáze) 

1/4”   (6,35 mm)  5/8”   (15,88 mm)  

Venkovní jednotka AUDAX PRO 5 

* platí v případě  instalace nepřímotopného zásobníku TUV 



ROZMĚRY A PŘIPOJENÍ 
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Venkovní jednotka AUDAX PRO 8 a AUDAX PRO 10 

Připojení okruhu chladiva 

R410A 

LP (kapalná fáze) GP (plynná fáze) 

3/8”   (9,52 mm)  5/8”   (15,88 mm)  

Minimální odstupy při instalaci venkovní jednotky AUDAX PRO 



PŘÍKLADY ZAPOJENÍ 
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Legenda  

4 Zásobník TUV - INOXSTOR ErP 

5 Sonda snímání teploty TUV 

7 Hydraulický zónový rozdělovač (2 zóny) 

8 Taktovací nádoba 

1 Venkovní jednotka AUDAX PRO 

3 Elektrické topné těleso (volitelně) 

2 Vnitřní jednotka tepelného čerpadla 

6 Pojistná skupina na vstupu SV 

9 Termostatický směšovací ventil 

10 Řídicí jednotky CARV2 

11 Sondy snímání teploty a vlhkosti 

Přívod  
studené vody 

REŽIM VYTÁPĚNÍ 
Tepelné čerpadlo MAGIS PRO ErP bude pracovat v tomto režimu, pokud alespoň z jedné ze dvou zón 
otopné soustavy nastane pokyn k vytápění. 
V případě, že požadovaná teplota nebude po jasně definovaný čas splněna, elektronika tepelného čerpadla 
automaticky sepne 3kW topné těleso, které lze volitelně instalovat přímo do hydraulického okruhu vnitřní 
jednotky.    

REŽIM CHLAZENÍ 

REŽIM OHŘEVU TUV 

Tepelné čerpadlo MAGIS PRO ErP bude pracovat v režimu chlazení, pokud alespoň z jedné ze dvou zón 
otopné soustavy nastane pokyn ke klimatizaci. 
Jestliže jsou v otopné soustavě instalovány také odvlhčovače jednotlivých zón, musí být do vnitřní jednotky 
tepelného čerpadla vložena rozšiřující el. deska se dvěma relé, která bude odvlhčovače nezávisle spínat.    

V případě, že je k tepelnému čerpadlu MAGIS PRO ErP instalován nepřímotopný zásobníku TUV má režim 
ohřevu TUV vždy jednoznačnou prioritu.  
Pokud klesne teplota TUV v nepřímotopném zásobníku, krokový trojcestný ventil umístěný ve vnitřní jed-
notce automaticky přepne do spirály zásobníku a dojde k ohřevu TUV. 
Přídavné elektrické topné těleso (volitelně) je aktivováno pouze tehdy, když hodnota žádané teploty TUV 
přesahuje +55 °C nebo jestliže je aktivní režim ochrany proti bakteriím rodu Legionella. 
Elektronika vnitřní jednotky tepelného čerpadla je osazena spínacím kontaktem, který umožňuje spínat 
2kW elektrické topné těleso instalované v zásobníku teplé užitkové vody INOXSTOR ErP.  



PŘÍKLADY ZAPOJENÍ 
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Legenda  

4 Systémový regulátor IMMERGAS 

5 Čerpadlová jednotka solárního okruhu 

7 Solární panely 

8 Sonda snímání teploty sol. okruhu 

1 Venkovní jednotka AUDAX PRO 

3 Kondenzační kotel VICTRIX X TT 2 ErP 

2 Vnitřní jednotka tepelného čerpadla 

6 Expanzní nádoba solárního okruhu 

9 Termostatický směšovací ventil 

10 Zásobník TUV - INOXSTOR ErP 

11 Horní sonda snímání teploty TUV 

12 Dolní sonda snímání teploty TUV 

13 Pojistná skupina na vstupu SV 

14 Hydraulický zón. rozdělovač (3 zóny) 

15 Zónové řídicí jednotky 

16 Prostorový termostat 

17 Taktovací nádoba 

Přívod  
studené vody 

REŽIM VYTÁPĚNÍ 
Systémový regulátor uvede tepelné čerpadlo MAGIS PRO ErP, nebo kondenzační kotel IMMERGAS do 
režimu vytápění, pokud alespoň z jedné ze tří zón otopné soustavy nastane pokyn. 
Při pokynu na vytápění otopné soustavy systémový regulátor vyhodnotí a automaticky přepne mezi provo-
zem tepelného čerpadla a kondenzačním kotlem, přičemž vždy volí ten nejefektivnější zdroj tepla a režim 
provozu za daných podmínek.   

REŽIM CHLAZENÍ 

REŽIM OHŘEVU TUV 

Systémový regulátor uvede tepelné čerpadlo MAGIS PRO ErP do režimu chlazení, pokud alespoň z jedné 
ze tří zón otopné soustavy nastane pokyn ke klimatizaci.  
Jestliže jsou v otopné soustavě instalovány také odvlhčovače včetně čidel snímání vlhkosti vzduchu, bude 
systémový regulátor nezávisle spínat odvlhčovače v jednotlivých zónách tak, aby udržoval nastavenou  
vlhkost v těchto prostorech. 

Ohřev TUV v nepřímotopném zásobníku je v tomto případě realizován pomocí kondenzačního plynového 
kotle a solárního okruhu. Systémový regulátor na základě aktuálních teplot v solárním okruhu a nastavené 
požadované teploty TUV vyhodnotí efektivitu obou zdrojů tepla a pro ohřev TUV sepne buď kondenzační 
kotel, nebo okruh solar.  
Systémový regulátor dále umožňuje spínání doplňkového 2kW elektrického topného tělesa v zásobníku 
teplé užitkové vody INOXSTOR ErP.  



Technické údaje Jednotky 
MAGIS  

PRO 5 ErP 
MAGIS  

PRO 8 ErP 
MAGIS  

PRO 10 ErP 

Okruh chladiva     

Typ chladiva -- R410A R410A R410A 

Množství přednaplněného chladiva g 1 200 2 000 2 000 

Typ kompresoru -- 
rotační  

s invertorem 
rotační  

s invertorem 
rotační  

s invertorem 

Elektronický expanzní ventil - EEV -- ano ano ano 

Připojení okruhu chladiva - kapalná fáze mm - palce 6,35 - 1/4“ 9,52 - 3/8“ 9,52 - 3/8“ 

Připojení okruhu chladiva - plynná fáze mm - palce 15,88 - 5/8“ 15,88 - 5/8“ 15,88 - 5/8“ 

Max. délka okruhu chladiva1 m 30 50 50 

Režim vytápění     

Jmenovitý topný výkon2                       
(teplota topné vody 35 °C) kW 5,80 7,71 9,70 

Jmenovitý topný výkon3                       
(teplota topné vody 45 °C) kW 5,30 7,26 9,27 

Jmenovitý topný výkon4                       
(teplota topné vody 55 °C) kW 4,80 6,17 8,45 

Topný faktor - COP2                               
(teplota topné vody 35 °C) -- 4,53 4,08 4,09 

Topný faktor - COP3                               
(teplota topné vody 45 °C) -- 3,42 3,13 3,11 

Topný faktor - COP4                               
(teplota topné vody 55 °C) -- 2,64 2,34 2,35 

Rozsah nastavení teploty v režimu vytápění °C 25 - 55 25 - 55 25 - 55 

Max. výstupní teplota  °C 70 70 70 

Využitelný výtlak čerpadla při průtoku 1000 l/h m H2O 4,5 4,5 4,5 

Max. tlak v topném okruhu bar 3 3 3 

Objem expanzní nádoby okruhu topení l 12 12 12 

Režim chlazení     

Jmenovitý chladicí výkon2                  
(teplota topné vody 18 °C) kW 6,03 7,58 7,58 

Jmenovitý chladicí výkon3                    
(teplota topné vody 7 °C) kW 4,90 5,33 7,31 

Chladicí faktor - EER2                 (teplota topné vody 18 °C) -- 3,61 3,77 3,77 

Chladicí faktor - EER3                   (teplota topné vody 7 °C) -- 2,62 2,41 2,38 

Rozsah nastavení teploty v režimu chlazení °C 7 - 25 7 - 25 7 - 25 

Režim ohřevu TUV     

Možnost ohřevu TUV v nepřímotopném zásobníku  ano ano ano 

Rozsah nastavení teploty TUV °C 10 - 60 10 - 60 10 - 60 

Rozsah nastavení teploty TUV s el. topným tělesem5 °C 10 - 65 10 - 65 10 - 65 

Obecná data     

Elektrické připojení V / Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 

Maximální příkon                      (vnitřní + venkovní jednotka) W 3 200 4 130 5 200 

Max. proud za normálního provozu A 20 22 22 

Stupeň elektrického krytí              (platí pro vnitřní jednotku) - IPX4D IPX4D IPX4D 

Hladina akustického výkonu dB(A) 62 66 66 

Hmotnost vnitřní jednotky kg 33,5 33,5 33,5 

Hmotnost venkovní jednotky AUDAX PRO kg 47,5 74,0 74,0 

TECHNICKÁ DATA 
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Technická data vztažena k podmínkám:  Režim vytápění Režim chlazení   

   2 teplota topné vody vstup / výstup - teplota okolního vzduchu db / wb °C 30/35 - 7/6 23/18 - 35   

   3 teplota topné vody vstup / výstup - teplota okolního vzduchu db / wb °C 40/45 - 7/6 12/7 - 35   

    4 teplota topné vody vstup / výstup - teplota okolního vzduchu db / wb °C 47/55 - 7/6    

   db - suchý vzduch / wb - vlhký vzduch      

    5 mezní hodnota teploty TUV +65 °C platí pouze při instalaci řídicí jednotky  CARV2, el. topného tělesa a aktivního režimu Legionella  

1 pokud je okruh chladiva delší než 5 m (MAGIS PRO 5 ErP) nebo 15 m (MAGIS PRO 8 a 10 ErP) musí se do okruhu doplnit chladivo  



MAGIS PRO 8 ErP MAGIS PRO 10 ErP MAGIS PRO 5 ErP 

ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 
V každém balení tepelného čerpadla IMMERGAS naleznete nejen český návod, ale i energetický štítek. Tento štítek je 
vydán v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci EU č. 811/2013 a obsahuje základní informace o zařízení. 

Název nebo ochranná známka výrobce 
nebo dodavatele 

Funkce vytápění vnitřních prostorů 

Identifikační značka / název modelu 

Třída sezonní energetické účinnosti  
vytápění za průměrných klimatických 

 podmínek pro středněteplotní aplikaci  

Hladina akustického výkonu LWA ve vnitř-
ním prostoru (je-li známa) a ve vnějším 

prostoru v dB 

Funkce vytápění vnitřních prostorů pro 
nízkoteplotní aplikaci 

Teplotní mapa Evropy zobrazující tři 
orientační teplotní zóny  

Třída sezonní energetické účinnosti  
vytápění za průměrných klimatických 
 podmínek pro nízkoteplotní aplikaci  

TECHNICKÁ DATA 

  

Funkce vytápění vnitřních prostorů pro 
středněteplotní aplikaci  

Jmenovitý tepelný výkon za průměrných, 
chladnějších a teplejších klimatických 
podmínek pro středněteplotní 
a nízkoteplotní aplikaci 
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