
32 t e c h n i k a1 1 – 1 2 / 2 0 0 6

Většinou levnější tepelná čer-
padla vzduch/voda, která nevy-
žadují další investiční náklady 
na budování plošných kolek-
torů, vrtů nebo vyhloubení 
druhé studny, vyžadují v době 
nízkých venkovních teplot biva-
lentní zdroj. Za bodem bivalence 
je vytápění stejně drahé jako 
u vytápění el. proudem nebo 
plynem. U ostatních systémů se 
bivalance nemusí používat 
vůbec, popřípadě jen v omeze-
né míře a vytápění tak může do-
sahovat třeba jen 1/4 nákladů. Při 
výběru tepelného čerpadla je 
třeba brát zřetel i na lokální kli-
matické podmínky. Důležitým 
faktorem vhodného výběru je 
i hlučnost zařízení, která je u te-
pelných čerpadel vzduch/voda 

způsobená především ventiláto-
rem venkovní jednotky. Součas-
ný trend v estetice bydlení pro-
sazuje, že do obytných prostor 

technologie nepatří, dokonce 
ani do užívaného okolí domů. 
Technologická zařízení mají být 
koncipována do technologic-

kých prostor domu. Tomu nelze 
nic vytknout, jen je třeba v před-
stihu počítat s takovými prosto-
ry pro potřebná zařízení.

Z uvedeného může vyplývat 
nevýhodnost tepelných čerpa-
del vzduch/voda, to by bylo vel-
mi zavádějící. Pokusme se po-
hlédnout na výběr TČ z pohledu 
přípravy teplé užitkové vody. 
Jestliže nebudeme uvažovat 
s problematikou regulace, hyd-
raulického zapojení a nebude-
me rozlišovat na předehřev 
a ohřev, pak v letním období bu-
de výhodnější pro ohřev TUV po-
užití tepelného čerpadla 
vzduch/voda. U tepelných čer-
padel voda/voda a země/voda 
je v průběhu roku teplota 
prostředí odkud teplo odebírá-
me poměrně vyrovnaná, vzhle-
dem k teplotě vzduchu. Přečer-
pání tepla např. z 20 °C na 
50°C bude efektivnější než z na-
př. 11 °C na 50 °C. Letní období 
je naopak čas, kdy se zemní ko-

lektor přirozeně regeneruje. 
U TČ voda/voda a země/voda 
bude vhodnější použít jako alter-
nativní kombinaci k ohřevu TUV 
třeba solární kolektor. Ten záro-
veň může v přechodném období 
jaro/podzim urychlit regeneraci 
zemního kolektoru. V takovém 
případě je však nutné vyměňo-
vat i medium v solárním kolekto-
ru. TČ vzduch/voda je tedy mož-
né v letním období s výhodou 
použít pro ohřev TUV. Je však 
třeba mít na paměti, že uváděný 
výkon tohoto systému tepelných 
čerpadel je v období vysokých 
letních teplot mnohem vyšší. Je 
nutné vyřešit dostatečnou tep-
losměnnou plochu výměníků 
v nepřímotopných zásobnících 
TUV, aby se TČ neodstavilo před-

časně pro vysokou teplotu zpá-
tečky. Nejlépe je kombinovat 
třeba zásobník se dvěma výmě-
níky a ještě trojcestný ventil, 
který bude přepouštět přebytky 
tepla do akumulační nádrže. 
U menších systémů např. 200/
200 (zásobník TUV/zásobník 
AKU) může být výhodnější nahří-
vat oba dva v sérii. 

V zimním období je ohřev TUV 
méně efektivní. Jestliže vytápí-
me třeba podlahové rozvody na 
35 °C, pak zvýšení teploty na 
50 °C pro ohřev TUV bude zna-
menat výrazný pokles topného 
faktoru, což je pro všechna TČ 
shodné. Ovšem i v takovém pří-
padě bude ohřev TUV pomocí te-
pelného čerpadla levnější, než 
plynem nebo el.proudem. V sou-
časné době je už tepelné čerpa-
dlo vzduch/voda v základní verzi 
možné pořídit skutečně i za ce-
nu kondenzačního, plynového 
kotle.
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VÝBĚR VHODNÉHO 
tepelného čerpadla a ohřev 
TUV tepelným čerpadlem
Výběr typu vhodného tepelného čerpadla by měl investor, který se rozhodl pro jeho 

pořízení nejprve konzultovat s příslušným technickým poradcem. Mnozí z investorů 

dávají přednost nižší ceně tepelných čerpadel vzduch/voda, ačkoli mají k dispozici 

pozemek, který umožňuje i použití systémů voda/voda nebo země/voda. 
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Venkovní jednotka tepelného čerpadlaVnitřní jednotka tepelného čerpadla s rozvaděči


