
Průběh topné sezony 2011/2012, kdy těchto venkovních teplotách pracovalo 
venkovní teploty klesaly až k –20 °C, nás tepelné čerpadlo s třífázovým kompreso-
inspiroval k provedení měření spotřeb při rem za 24 hodin s průměrnou spotřebou 
porovnání tepelného čerpadla vzduch/vo- 2,07 kW za 1 hodinu provozu. 
da o výkonu 7 kW a tepelného čerpadla Teplota na výstupu ze zemního kolektoru 
země/voda o výkonu 8 kW. Měření jsme byla stabilně kolem 2 °C. Při venkovních 
prováděli v rodinném domě, který měl teplotách od 0 do 8 °C (24. 2. 2012) mělo TČ 

výpočtovou tepelnou ztrátu 8 kW. V objektu vzduch/voda průměrný příkon 1,34 kW za 1 
se topilo podlahovým vytápěním v přízemí hodinu provozu. Při těchto teplotách se ale 
a radiátory v prvním patře. Tepelné čerpadlo pohyboval příkon tepelného čerpadla 
vzduch/voda bylo v inverterovém jednofá- země/voda mezi 1,5 - 1,7 kW za 1 hodinu 
zovém provedení. Tepelné čerpadlo provozu. A to po odstávce, při které se 
země/voda mělo běžně používaný třífázový zregeneroval zemní kolektor a teplota na 
kompresor Copeland Scroll. U inverterové- výstupu ze zemního kolektoru byla 4 °C. 
ho provedení nebyla nutná akumulační Tyto závěry ukazují, že tepelné čerpadlo 
nádrž, protože tepelné čerpadlo řídilo svůj vzduch/voda může být provozně levnější, 
výkon proměnnými otáčkami kompresoru. protože například pro ukázkový měsíc 
U tepelného čerpadla země/voda byla prosinec v roce 2011 byla průměrná teplota 
instalovaná akumulační nádrž o objemu v Praze – Ruzyni 3,1 °C  Pro srovnání 
200 litrů. Tepelné čerpadlo i v největších uvádíme ještě teplotu na Milešovce -0,2 °C., 
mrazech pracovalo přerušovaně, po nahřátí to aby bylo patrné, že v současné době v 
akumulační nádrže se odstavilo až do průběhu prosince ani na chladnějších 
poklesu teploty v nádrži o nastavenou místech neklesá průměrná teplota výrazně 
diferenci 2 °C. Tepelné čerpadlo vzduch/vo- pod bod mrazu. Současné mírné oteplování 
da pracovalo při nízkých teplotách (-16 °C) klimatu je ve prospěch tepelných čerpadel 
bez výkonové rezervy, ale stále zvládalo vzduch/voda. Každopádně jarní venkovní 
ohřívat teplotu na 50 °C. Pro měření na TČ teploty bývají mnohem vyšší než teploty na 
země/voda byla nastavena výstupní teplota výstupu ze zemního kolektoru nebo vrtu, 
také na 50 °C, abychom měli srovnatelné který je po topné sezoně více či méně 
podmínky. vychlazen. Při měření nebylo započítáno 
Z výsledku měření vyplynulo, že při nízkých oběhové čerpadlo, které u tepelného 
venkovních teplotách –10 °C až –20 °C (10. - čerpadla země/voda dopravovalo topnou 
11. 2. 2012) mělo za 24 hodin TČ vzduch/vo- vodu z akumulační nádrže dále do topného 
da průměrný příkon 2,55 kW za 1 hodinu systému. U inverteru nebylo toto oběhové 
provozu, což je o něco více, než prezentuje čerpadlo vůbec potřeba.
výrobce v technických podkladech. Při Martin Chládek, Alter-eko s.r.o.
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Mnozí investoři zvažují, zda-li je výhodnější instalovat tepelné čerpadlo 
země/voda, nebo vzduch/voda. U tepelných čerpadel země/voda se většinou 
uvažuje s topným faktorem COP4 nebo více, u tepelných čerpadel vzduch/voda se 
počítá s průměrným topným faktorem COP3 a více. To by znamenalo, že obecně 
může platit, že tepelná čerpadla země/voda budou výhodnější. 

Voda nebo vzduch?
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