
Tepelná čerpadla



Tepelná čerpadla

Vytápění
Ohřev
TUV

Chlazení Ekologické
Nízká

provozní
teplota

Energeticky
úsporné

*

*

*

*

*

*

*

Provoz při teplotách až do -20 °C

Kompresor Copeland Scroll

Monoblokové provedení

Nízká hladina hluku a vibrací

Elektronický vstřikovací ventil

Jednoduchá instalace a údržba

DC invertor Ventilátory E.C. dle EN 60335*

* Systém E.V.I. (provedení LZTi)

* Chladivo R410A

Certifikace dle EN 14511*

Mikroprocesorová regulace*

*

*

*

*

Patentované zavěšení kompresoru

Inteligentní defrost

Elektricky vytápěný odvod kondenzátu

Možnost nadřazené zónové regulace

* Ekvitermní řízení

* Barevné provedení RAL9018

Společnost HIdROS S.p.A. byla založena v Itálii v roce 1993
pro distribuci zvlhčovací a odvlhčovací techniky. Expanze
byla rychlá, a jak znalost trhu rostla, společnost se rozhodla
pro zahájení vlastního vývoje specializovaných produktů.
V následujících letech padlo rozhodnutí investovat do
výrobních zařízení a vyrábět vlastní designové výrobky.
Od té doby se svým kvalifikovaným personálem
navrhuje, vyvíjí a testuje tepelná čerpadla, rekuperační
jednotky a chillery.

Celkový rozsah produktů zahrnuje rekuperační
jednotky s kapacitou 20 - 3000 l / 24 h a tepelná čerpadla a
chillery s kapacitou 5 - 900 kW. Kromě toho se může

pochlubit širokou škálou na míru šité techniky a
přizpůsobit se tak požadavkům zákazníka. Odbornost,
kvalita, flexibilita a nadšení, to jsou základní rysy, které
charakterizují .

HIdROS

HIdROS

HIdROS

HIdROS

Kompresor

KondenzátorVýparník

Expanzní ventil

Tepelná čerpadla HIdROS - vzduch/voda
Jsou monoblokové - DC invertorem řízené jednotky (provedení LZi a LZTi) , které jsou zpracovány a vyvíjeny na základě dlouholetých zkušeností
odborníků a konstruktéru v oboru chlazení / topení. Tepelná čerpadla se mohou pochlubit několika patenty, z nichž je nutné vyzdvihnout
především zavěšení kompresoru a kompresorové skříně. Jednotka díky tomuto zavěšení disponuje velmi nízkou hladinou akustického tlaku.
Jednotky jsou konstruovány výlučně z dílů předních evropských výrobců, jako jsou například firmy Emerson, Copeland a Dixell.
Výrobky firmy jsou certifikovány v akreditovaných evropských zkušebnách a samozřejmostí je splnění požadavků směrnice ErP.
Firma disponuje certifikáty výroby ISO 9001:2008 a UNI EN ISO 9001:2008.

HIdROS

HIdROS
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Tepelná čerpadla HIdROS - vzduch/voda

Princip tepelného čerpadla
Tepelné čerpadlo obsahuje čtyři základní části chladicího okruhu: výparník, kompresor, kondenzátor a expanzní ventil. Teplo odebrané
venkovnímu prostředí se ve výparníku předává pracovní látce (kapalnému chladivu) při relativně nízké teplotě.

Princip tepelného čerpadla

Zahřátím chladiva dojde k jeho odpaření a páry jsou následně stlačeny v
kompresoru na vysoký tlak. Stlačené chladivo je přiváděno do kondenzátoru,
kde při kondenzaci předává teplo do topné vody za vyšší teploty než bylo teplo
ve výparníku odebráno. V expanzním ventilu se cyklus uzavírá a dochází ke
snížení tlaku chladiva na původní hodnotu ve výparníku. Tento koloběh se
neustále opakuje.



Specifikace

Co je to topný faktor?
Poměr topného výkonu a elektrického příkonu vyjadřuje topný faktor (COP) tepelného čerpadla. Udává, kolikrát je větší získaný výkon
(získaná energie) proti vynaloženému příkonu (vynaložené energii). Čím vyšší je teplota přírodního zdroje tepla a čím vyšší je teplota media v
topném systému, tím vyšší je pak topný faktor. Topný faktor tepelných čerpadel HIdROS je měřen dle EN 14511.

Co je to topný faktor?

Co je to DC invertor?
Invertorové řízení společnosti je vrcholem energetické účinnosti díky inovačnímu postupu řízení kompresoru elektronikou firmy
Emerson. Místo používání kompresoru s konstantní rychlostí se využívá DC invertorový systém řízení kompresoru s variabilní rychlostí, což
znamená, že se kapacita chlazení nebo topení klimatizačního zařízení může měnit podle provozních a teplotních podmínek v místnosti.
Provoz jednotek s DC invertorem je tak úspornější, účinnější a vytváří méně hluku než standardní zařízení. Jednotky vybavené DC invertorem
řízením kompresoru dosahují úspory spotřeby energie až o 65 % během topení a o 56 % při chlazení. Jednotka přizpůsobuje otáčky kompresoru
vnitřní teplotě a po dosažení požadované teploty snižuje otáčky a tím i spotřebu energie. Tento typ jednotek je vhodný tam, kde je nutný
dlouhodobý provoz chlazení nebo topení a kde jsou vyšší požadavky na komfort. Jednotky s DC invertorovým řízením kompresoru umí
samočinně regulovat svůj výkon v rozsahu 30 - 100 %.

HIdROS
Co je to DC invertor?

Co je to EVI?
Vyšších výstupních teplot (topné vody) lze dosáhnout modifikovaným jednostupňovým okruhem se vstřikováním páry. Tato technologie je
označována zkratkou EVI z anglického Enhanced Vapour Injection (zdokonalené vstřikování páry). Jeho funkce je taková, že v případě potřeby je
za kondenzátor odvedeno malé množství chladiva prostřednictvím magnetického ventilu. Tomuto tekutému chladivu se zredukuje tlak na tlak
vstřikovací a odpaří se v dodatečném výparníku. Z tohoto výparníku se chladivo, které je v plynném stavu, dostane do kompresoru.
Tepelné čerpadlo s technologií EVI pracuje stejně jako běžné tepelné čerpadlo, až při potřebě vyšších výstupních teplot topné vody, zapne
jednotka kompresoru vstřikování par. To následně umožní dosáhnout výstupní teploty až 65 °C, a to i při nízkých venkovních teplotách
(až - 20 °C). Další výhodou je nižší pokles tepelného výkonu a topného faktoru při klesající teplotě zdroje tepla..

Co je to EVI?
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Z grafů je patrné jak reaguje DC invertorové
řízení kompresoru na potřebu tepla v budově.
A naopak jak kompresor s ON/OFF řízením
není schopen plynule regulovat svůj výkon dle
energetické potřeby budovy. Kvůli tomu
dochází k jeho cyklování a samozřejmě k
rychlejšímu stárnutí.



Tepelná čerpadla

Vytápění
Ohřev
TUV

Chlazení Ekologické
Nízká

provozní
teplota -20 °C

Energeticky
úsporné

*

*

*

*

*

*

*

Provoz při teplotách až do -20 °C

Kompresor Copeland Scroll

Deskový tepelný kondenzátor

Nízká hladina hluku a vibrací

Elektronický vstřikovací ventil

Jednoduchá instalace a údržba

DC invertor Ventilátory E.C. dle EN 60335*

* Čtyřcestný reverzní ventil

* Chladivo R410A

Certifikace dle EN 14511*

Mikroprocesorová regulace*

*

*

*

*

Patentované zavěšení kompresoru

Inteligentní defrost

Elektricky vytápěný odvod kondenzátu

Možnost nadřazené zónové regulace

* Ekvitermní řízení

* Barevné provedení RAL9018

Tepelná čerpadla provedení LZi/LZiSW6 jsou tepelná čerpadla
vybavená kompresory řady Copeland Scroll s DC invertorovým řízením
výkonu tepelného čerpadla.
Tepelná čerpadla LZi jsou takzvaného dvoutrubkového provedení kdy je ohřev
TUV prováděn za pomoci externího třícestného ventilu. Provedení jednotky
LZi/SW6 je provedení s takzvaným čtyřtrubkovým systémem, kdy je
v jednotce umístěn jak topný deskový výměník, tak deskový výměník pro
ohřev TUV.
Všechna provedení jednotky LZi jsou dodávána včetně reverzního ventilu pro
systém odmražování výparníku a také pro systém chlazení v letním provozu.
Jednotky jsou vybaveny patentovaným pružným zavěšením kompresoru, což
má za následek velmi tichý provoz. Řídicí mikroprocesorová jednotka pro
ovládání a řízení tepelného čerpadla je v základní výbavě jednotky. Jednotku
je možné doplnit velkou spoustou příslušenství pro dokonalé řízení vytápění
celého objektu.

HIdROS

Hydraulické schéma zapojení LZi/SW6

VS1

A A A



Specifikace

Typ DC invertor Ohřev TUV
Použití v
rozsahu

Výstupní teplota
topné vody

Chlazení

LZi/SW2 � � -20 °C až +43 °C 60 °C �

LZi/SW6 � � -20 °C až +43 °C 60 °C �

Model: LZi - LZi/SW6 8 10 15 20
Topný výkon (EN 14511) (1) kW 7,7 9,6 15 19

Celkový příkon (EN 14511) (1) kW 1,84 2,34 3,57 4,63

COP (EN 14511) (1) W/W 4,2 4,2 4,2 4,1

Topný výkon (EN 14511) (2) kW 6,1 7,1 11,5 13,5

Celkový příkon (EN 14511) (2) kW 2,18 2,62 3,96 5,0

COP (EN 14511) (2) W/W 2,8 2,7 2,9 2,7

Chladící výkon (EN 14511) (3) kW 7,9 9,3 14,5 18,4

Celkový příkon (EN 14511) (3) kW 2,08 2,45 3,81 4,84

EER (EN 14511) (3) W/W 3,8 3,8 3,8 3,8

Chladící výkon (EN 14511) (4) kW 7,1 8,5 13,5 16

Celkový příkon (EN 14511) (4) kW 2,37 2,83 4,2 5,33

EER (EN 14511) (4) W/W 3,0 3,0 3,0 3,0

Napájení V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 400/3+N/50 400/3+N/50

Max. odběr proudu A 16 19,9 13,5 15

Počet ventilátorů ks 1 1 2 2

Chladivo typ R410A

Kompresor typ Copeland Scroll

Hladina akustického hluku (5) dB(A) 65 65 67 67

Hladina akustického tlaku (5) dB(A) 37 37 39 39

Technická data vztažená k následujícím podmínkám.

(1) Topení: Teplota 7 °C DB, 6 °C WB, teplota vody 30/35 °C.  DB - suchý vzduch / WB - vlhký vzduch

(2) Topení: Teplota -7 °C DB, -8 °C WB, teplota vody 30/35 °C. DB - suchý vzduch / WB - vlhký vzduch

(3) Chlazení: teplota okolí 35 °C, teplota vody 18/23 °C.

(4) Chlazení: teplota okolí 35 °C, teplota vody 7/12 °C.

(5) Hladina akustického hluku v souladu s ISO 9614.

(6) Úroveň akustického tlaku při 10 m od jednotky ve volném poli ve směru faktoru Q = 2, vypočítaná v souladu s ISO 9614.

LZi

Hydraulické schéma zapojení LZi/LZTi/SW6Hydraulické schéma zapojení LZi/LZTi/SW2



Tepelná čerpadla

Vytápění
Ohřev
TUV

Chlazení Ekologické
Nízká

provozní
teplota -20 °C

Energeticky
úsporné

*

*

*

*

*

*

*

Provoz při teplotách až do -20 °C

Kompresor Copeland Scroll

Deskový tepelný kondenzátor

Nízká hladina hluku a vibrací

Elektronický vstřikovací ventil

Jednoduchá instalace a údržba

DC Invertor Ventilátory E.C. dle EN 60335*

* Systém EVI

* Chladivo R410A

Certifikace dle EN 14511*

Mikroprocesorová regulace*

*

*

*

*

Patentované zavěšení kompresoru

Inteligentní defrost

Elektricky vytápěný odvod kondenzátu

Možnost nadřazené zónové regulace

* Ekvitermní řízení

* Barevné provedení RAL9018

Tepelná čerpadla provedení LZTi/LZTiSW6 jsou tepelná čerpadla
vybavená kompresory řady Copeland Scroll se systémem EVI s DC
invertorovým řízením výkonu tepelného čerpadla.
Tepelná čerpadla LZTi jsou takzvaného dvoutrubkového provedení kdy je
ohřev TUV prováděn za pomoci externího třícestného ventilu. Provedení
jednotky LZTi/SW6 je provedení s takzvaným čtyřtrubkovým systémem, kdy
je v jednotce umístěn jak topný deskový výměník, tak deskový výměník pro
ohřev TUV.
Všechna provedení jednotky LZTi jsou dodávána včetně reverzního ventilu
pro systém odmražování výparníku a také pro systém chlazení v letním
provozu. Jednotky jsou vybaveny patentovaným pružným zavěšením
kompresoru, což má za následek velmi tichý provoz. Řídicí mikroprocesorová
jednotka pro ovládání a řízení tepelného čerpadla je v základní výbavě
jednotky. Jednotku je možné doplnit velkou spoustou příslušenství pro
dokonalé řízení vytápění celého objektu.

HIdROS

Hydraulické schéma zapojení LZTi/SW2
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Specifikace

LZTi

Typ EVI - DC invertor Ohřev TUV
Použití v
rozsahu

Výstupní teplota
topné vody

Chlazení

LZTi � � -20 °C až +43 °C 65 °C �

LZTi/SW6 � � -20 °C až +43 °C 65 °C �

Model: LZTi - LZTi/SW6 8 10 15 20

Topný výkon (EN 14511) (1) kW 7,7 9,6 15 19

Celkový příkon (EN 14511) (1) kW 1,79 2,28 3,4 4,5

COP (EN 14511) (1) W/W 4,3 4,2 4,4 4,2

Topný výkon (EN 14511) (2) kW 6,1 7,1 11,5 13,5

Celkový příkon (EN 14511) (2) kW 1,96 2,5 3,7 4,73

COP (EN 14511) (2) W/W 3,1 2,8 3,1 2,8

Chladící výkon (EN 14511) (3) kW 7,9 9,3 14,5 18,4

Celkový příkon (EN 14511) (3) kW 2,07 2,41 3,71 4,84

EER (EN 14511) (3) W/W 3,8 3,8 3,9 3,8

Chladící výkon (EN 14511) (4) kW 7,1 8,5 13,5 16

Celkový příkon (EN 14511) (4) kW 2,29 2,83 4,2 5,1

EER (EN 14511) (4) W/W 3,1 3,0 3,2 3,1

Napájení V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 400/3+N/50 400/3+N/50

Max. odběr proudu A 16 19,9 13,5 15

Počet ventilátorů ks 1 1 2 2

Chladivo typ R410A

Kompresor typ Copeland Scroll + systém EVI

Hladina akustického hluku (5) dB(A) 65 65 67 67

Hladina akustického tlaku (5) dB(A) 37 37 39 39

Technická data vztažená k následujícím podmínkám.

(1) Topení: Teplota 7 °C DB, 6 °C WB, teplota vody 30/35 °C.  DB - suchý vzduch / WB - vlhký vzduch

(2) Topení: Teplota -7 °C DB, -8 °C WB, teplota vody 30/35 °C. DB - suchý vzduch / WB - vlhký vzduch

(3) Chlazení: teplota okolí 35 °C, teplota vody 18/23 °C.

(4) Chlazení: teplota okolí 35 °C, teplota vody 7/12 °C.

(5) Hladina akustického hluku v souladu s ISO 9614.

(6) Úroveň akustického tlaku při 10 m od jednotky ve volném poli ve směru faktoru Q = 2, vypočítaná v souladu s ISO 9614.

LZi/LZTi 08÷10

B

C C

A
A

Mod. A (mm) B (mm) C (mm) Kg

08 1230 1205 555 180

10 1230 1205 555 180

Mod. A (mm) B (mm) C (mm) Kg

15 1430 1405 555 270

20 1430 1405 555 270

LZi/LZTi 15÷20

B



Tepelná čerpadla

Vytápění
Ohřev
TUV

Chlazení Ekologické
Nízká

provozní
teplota -20 °C

Energeticky
úsporné

*

*

*

*

*

*

*

Provoz při teplotách až do -20 °C

Kompresor Copeland Scroll

Deskový tepelný kondenzátor

Nízká hladina hluku a vibrací

Elektronický vstřikovací ventil

Jednoduchá instalace a údržba

Monoblokové provedení Ventilátory E.C. dle EN 60335*

* Systém EVI

* Chladivo R410A

Certifikace dle EN 14511*

Mikroprocesorová regulace*

*

*

*

*

Patentované zavěšení kompresoru

Inteligentní defrost

Elektricky vytápěný odvod kondenzátu

Možnost nadřazené zónové regulace

* Ekvitermní řízení

* Barevné provedení RAL9018

Tepelná čerpadla HIdROS provedení LZT/LZTSW6 jsou tepelná čerpadla
vybavená kompresory řady Copeland Scroll se systémem EVI.
Tepelná čerpadla LZT jsou takzvaného dvoutrubkového provedení kdy je
ohřev TUV prováděn za pomoci externího třícestného ventilu. Provedení
jednotky LZT/SW6 je provedení s takzvaným čtyřtrubkovým systémem, kdy je
v jednotce umístěn jak topný deskový výměník, tak deskový výměník pro
ohřev TUV.
Všechny provedení jednotky LZT jsou dodávána včetně reverzního ventilu pro
systém odmražování výparníku a také pro systém chlazení v letním provozu.
Jednotky jsou primárně určeny pro vytápění a chlazení velkých průmyslových
objektů. Tomu odpovídá i jejich výrobní výkonová řada (topný výkon
od 30 kW do 236 kW). V základu jsou jednotky vybaveny řídicí
mikroprocesorovou jednotkou pro ovládání a řízení tepelného čerpadla.
Jednotku je možné doplnit velkou spoustou příslušenství pro dokonalé řízení
vytápění celého objektu.
Provedení tepelného čerpadla typ A je vybaveno ventilátory s E.C.
(elektronicky komutovanými) motory.

Hydraulické schéma zapojení LZT/SW6



Mod. A (mm) B (mm) C (mm) Kg

28/28A 1408 1900 880 360/520

42/42A 1408 1900 880 400/560

Specifikace

LZT

Typ EVI Ohřev TUV
Použití v
rozsahu

Výstupní teplota
topné vody

Chlazení

LZT � � -20 °C až +43 °C 65 °C �

LZT/SW6 � � -20 °C až +43 °C 65 °C �

Model: LZT - LZT/SW6 28 42 52 72

Topný výkon (EN 14511) (1) kW 30,8 41,4 52,4 74,7

Celkový příkon (EN 14511) (1) kW 7,0 9,4 11,9 18,1

COP (EN 14511) (1) W/W 4,3 4,4 4,4 4,4

Topný výkon (EN 14511) (2) kW 20,6 28,7 35,5 50,4

Celkový příkon (EN 14511) (2) kW 6,5 8,9 11,1 16,4

COP (EN 14511) (2) W/W 3,1 3,2 3,2 3,1

Chladící výkon (EN 14511) (3) kW 31,0 42,8 57,8 84,4

Celkový příkon (EN 14511) (3) kW 8,1 11,2 15,2 23,6

EER (EN 14511) (3) W/W 3,8 3,8 3,8 3,6

Chladící výkon (EN 14511) (4) kW 23,3 32,7 42,7 61,8

Celkový příkon (EN 14511) (4) kW 7,6 10,2 13,7 21,4

EER (EN 14511) (4) W/W 3,1 3,2 3,1 2,9

Napájení V/Ph/Hz 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50

Max. odběr proudu A 22,6 30,6 39,2 55,0

Počet ventilátorů ks 2 2 2 2

Chladivo typ R410A

Kompresor typ 2 Copeland Scroll + 2 systém EVI

Hladina akustického hluku (5) dB(A) 79 79 82 82

Hladina akustického tlaku (5) dB(A) 51 51 54 54

Technická data vztažená k následujícím podmínkám.

(1) Topení: Teplota 7 °C DB, 6 °C WB, teplota vody 30/35 °C.  DB - suchý vzduch / WB - vlhký vzduch

(2) Topení: Teplota -7 °C DB, -8 °C WB, teplota vody 30/35 °C. DB - suchý vzduch / WB - vlhký vzduch

(3) Chlazení: teplota okolí 35 °C, teplota vody 18/23 °C.

(4) Chlazení: teplota okolí 35 °C, teplota vody 7/12 °C.

(5) Hladina akustického hluku v souladu s ISO 9614.

(6) Úroveň akustického tlaku při 10 m od jednotky ve volném poli ve směru faktoru Q = 2, vypočítaná v souladu s ISO 9614.

B

C

A

LZT 028÷082

52/52A 1841 2650 1200 710/880

72/72A 1841 2650 1150 725/895

Mod. A (mm) B (mm) C (mm) Kg
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VIPS gas s.r.o. Na B- ělidle 1135 - 460 06  Liberec 6
tel.: 485 108 041 - obchod@vipsgas.cz - www.vipsgas.cz

Společnost VIPS gas s.r.o. dále nabízí:

•
•
•
• římotopné zásobníky
• teplovzdušné agregáty
• tepelná čerpadla

• průtokové ohřívače TUV

plynové kotle
radiátory
solární panely
nep

• tepelná čerpadla TUV

• ěnípodlahové vytáp

• ůmyslové vytápěnípr

• plynová topidla

• řičetmavé infrazá

• ětlé řičesv infrazá


