Technický průvodce AquaPump Hybrid

TECHNICKÝ PRŮVODCE AQUAPUMP HYBRID
AQUAPUMP HYBRID
CO JE AQUAPUMP HYBRID
AQUAPUMP HYBRID je venkovní jednotka na výrobu teplé a studené
vody s využitím obnovitelných zdrojů energie pro použití v průmyslu,
službách i v bytových jednotkách.
Tento systém kombinuje vysokou účinnost kondenzační technologie
(kotel o výkonu 34 kW s modulačním premixovým hořákem emisní
třídy NOx č. 5 - 4 hvězdičky) s charakteristikami poslední generace
tepelného čerpadla vzduch-voda s měničem o výkonu 12 kW pro
vytápění a 11 kW pro chlazení (model HY434IT) nebo 14 kW pro
vytápění a 13 kW pro chlazení (model HY534IT).
Řídicí systém použitý u zařízení AquaPump Hybrid umožňuje
prostřednictvím elektronické karty a příslušného uživatelského rozhraní
inteligentním způsobem optimalizovat výrobu energie oběma systémy,
z nichž se stroj skládá, na základě venkovní teploty a okamžité potřeby
tepla.
Kondenzační kotel zaručuje účinnost (vypočítanou z P.C.I.) 101% až
108% za jakýchkoliv pracovních podmínek, zatímco tepelné čerpadlo
vzduch-voda se spustí automaticky pouze tehdy, když podmínky v okolí
stroje zaručují možnost co nejlepšího využití obnovitelné energie co do
účinnosti i nákladů.
Inteligentní kombinace obou systémů umožňuje koncovému uživateli
maximální úspory s využitím výhodné obnovitelné energie a přítomnost
vysoce účinného kotle je zárukou komfortu a uspokojení nároků
uživatele za jakýchkoliv venkovních klimatických podmínek.
Výzkum, který předcházel vývoji systému AQUAPUMP HYBRID, si
kladl za cíl studii integrovaného zařízení schopného zajistit přísun
obnovitelné energie tak dlouho, dokud jsou pracovní podmínky pro
úsporu energie a pro ekonomicky výhodné řešení příznivé, a pomocí
poslední generace vysoce účinného kotle zaručovat neustálý přívod
teplé vody i za velmi nízkých venkovních teplot. Flexibilní řízení
systému umožňuje využití této technologie jak pro vysokoteplotní, tak i
pro středně a nízkoteplotní systémy.
V případě systémů „split“ obsahujících venkovní jednotku a vnitřní
ventilátor byl vyprojektován ohřívač vhodný ke kombinaci se
systémem Hybrid, charakteristický velkým povrchem pro tepelnou
výměnu a vysoce účinnými kotli, dvojitým ventilátorem s
automatickým ovládáním rychlosti, bezuhlíkovým motorem na
stejnosměrným proud a vaničkou pro zachycování kondenzátu při
chlazení.
Tento kombinovaný stroj pro venkovní použití typu plug and play s
vestavěnou regulací dává montážnímu technikovi možnost praktické
a snadné instalace a uživateli možnost výrazných úspor co do
zřizovacích nákladů, neboť instalace je mnohem méně náročná také
časově.
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PROČ PRÁVĚ AQUAPUMP HYBRID
• Jedná se o jedinečný stroj „vše v jednom“. Kondenzační kotel je zde
již elektricky i hydraulicky propojen s tepelným čerpadlem, mají
společný uzavřený chladicí okruh (R410A) a jsou společně
zkolaudovány. Není tedy třeba dodělávat chladicí okruh v okamžiku
instalace stroje, čímž se zkracují montážní časy a redukuje se
možnost výskytu komplikací souvisejících s uváděním systému do
provozu.
• Rychlé, bezpečné a jednoduché použití – je potřeba provést
pouze připojení přívodu a návratu vody, rozvodu plynu a
elektrického napájení.

• Minimální rozměry. Celý systém je typu monoblok (kotel +
tepelné čerpadlo) a má stejné rozměry jako tepelné čerpadlo

• Podle venkovní teploty lze nastavit, kdy bude tepelné čerpadlo v
provozu a kdy nikoliv. Když je venkovní teplota nižší než hodnota,
kterou lze naprogramovat, přejde AQUAPUMP HYBRID automaticky
na provoz pouze s kondenzačním kotlem.

• U „tradičních“ systémů lze zvolit, zda budete pracovat s optimální
ekonomickou úsporou, a nastavit takový limit venkovní teploty
(např. +3°C), aby tepelné čerpadlo nepracovalo s cykly odtávání a
nízkými hodnotami COP, zatímco pro složitější systémy, které mají

• Dotykový řídicí systém SmartEasy (dodávaný sériově) nebo

k dispozici elektrickou energii z obnovitelných zdrojů, může být

SmartWeb (na objednávku) pro ovládání různých funkčních možností

tepelné čerpadlo nastavené tak, aby pracovalo i při nižších

je předem nastavený, intuitivní a velmi snadno ovladatelný.

venkovních teplotách s optimálním podílem obnovitelné energie,
ovšem stále s možností spolehnout se v případě potřeby na
kondenzační kotel.

• Výkon tepelného čerpadla činí cca 35-40% celkového výkonu
systému, což umožňuje naplno využívat tepelné čerpadlo po většinu
topné sezóny i v obdobích, kdy systém vyžaduje provoz při částečné
zátěži.

JAK FUNGUJE AQUAPUMP HYBRID
AQUAPUMP HYBRID umožňuje naplno využít jak technologii
tepelného čerpadla, tak i kondenzačního kotle a kombinovat oba

Na dálkovém ovladači SmartEasy/SmartWeb je možné pro regulaci
jednotlivých provozních režimů nastavit tyto parametry:

systémy s cílem maximálně zoptimalizovat energetickou účinnost.
STRIF = Referenční teplota. Jedná se o hodnotu set point, která je
Systém může pracovat jako:

kontrolována proto, aby byl podchycen požadavek na topení/

• Pouze tepelné čerpadlo/chladič

chlazení ze strany příslušného zařízení.

• Tepelné čerpadlo + Kondenzační kotel

STEXT = Nastavení venkovní teploty (pouze pro zimní provoz). Když

• Pouze kondenzační kotel

venkovní teplota klesne pod tuto hodnotu, tepelné čerpadlo bude
vypnuto a v provozu zůstane pouze kotel.

Modulace výkonu obou technologií je řízena tak, aby teplota
dodávaná oběma systémy byla konstantní, přičemž každý z obou
systémů pracuje s vlastním regulačním náběhem a s různými

Xd = Odchylka ON/OFF pro STRIF

hodnotami nastavení, které závisejí na zvoleném provozním

Xd2 = Odchylka (pouze pro zimní provoz) pro zachycení mezní

režimu.

hodnoty TRIF , pod níž je třeba spustit kotel. Tato hodnota je pevně
nastavená na rozdíl ±1°C.
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a
ZIMNÍ PROVOZ
Provoz stroje během fáze vytápění předpokládá, že za běžných
podmínek (když je venkovní teplota vyšší než nastavitelná hodnota
STEXT) bude neustále spuštěno tepelné čerpadlo a bude mít funkční

Kotel bude zapínán a vypínán podle toho, jak vzdálená bude referenční
nastavená hodnota teploty. Způsob regulace při klesající hodnotě TRIF a
při narůstající hodnotě TRIF je popsána v následujících grafech:

přednost před kondenzačním kotlem.

TRIF

Zimní provoz při klesající TRIF
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Zimní provoz při narůstající TRIF
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LETNÍ PROVOZ
Letní provoz stroje, kdy je vyráběna pouze studená voda, je velmi
jednoduchý - v tomto případě jsou ve hře neustále obě hodnoty STEXT

V případě výpadku elektrické energie je možné stroj zabezpečit použitím

a Xd2 a provoz je řízen zapínáním a vypínáním tepelného čerpadla
(ON/OFF) s funkcí „chladiče“ podle kontroly TRIF c, jak je znázorněno

ohřívači vzduchu. Naopak v případě, že je součástí složitějších systémů

na následujících grafech.

dispozici na objednávku protimrazový mechanický ventil, který (v

AQUAPUMP HYBRID má rovněž nezámrznou funkci, která zajišťuje,

kombinaci s elektroventilem umístěným na zpětném potrubí a zpětným

aby v systému nezamrzlo žádné potrubí, dokud je stroj pod napětím.

ventilem umístěným na přívodním potrubí) v případě, že teplota zpětné

nemrznoucí kapaliny, pokud je AQUAPUMP HYBRID použit v systému s
(panelové systémy, fan-coil a nízkoteplotní sálavé systémy), je k

vody klesne pod 3°C a dojde k výpadku proudu, oddělí primární okruh a
vypustí ho.

Letní provoz při klesající TRIF
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EV1
EV2
FLUX
NTC
PI
VLV3V
STF

Plynový elektroventil
Sekundární elektroventil
Průtokoměr
Sondy NTC
Oběhové čerpadlo
Trojcestný ventil
Sonda teploty spalin

VF
TS
VE
VS1
VSC
SRA

Ventilátor hořáku
Pojistný termostat 87°C
Expanzní nádrž
Pojistný ventil
Odvzdušňovací ventil
Výměník chlad.kapalina/voda

O

C
CLS
OS
ST
DT
HP
Pr
LP
LS

Kompresor
Odlučovač kompresorové kapaliny
Odlučovač oleje
Vstupní teplota kompresoru
Výstupní teplota kompresoru
Snímač vysokého tlaku
Presostat vysokého tlaku
Snímač nízkého tlaku
Odlučovač kapaliny

4WV
LR
EEV
NRV
FL
M
SE
CP

Ventil pro reverzi cyklu
Sběrač kapaliny
Elektronický expanzní ventil
Zpětný ventil
Filtr
Axiální ventilátor
Venkovní teplota
Kapilára
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MOŽNOSTI POUŽITÍ
AQUAPUMP HYBRID byl vyroben a optimalizován tak, aby mohl být
používán v mnoha různých systémových řešeních. Níže uvádíme
několik možností konfigurací se systémy vytápění/chlazení:

Vytápění a chlazení průmyslových hal s
elektronickými ohřívači vzduchu

+

+

Vytápění a chlazení středně a nízkoteplotních
topných systémů

+

+

Vytápění a chlazení s alternativní výrobou teplé
užitkové vody

+
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nebo

+
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O
V tomto funkčním systému je AQUAPUMP HYBRID přímo spojen

Chod stroje AQUAPUMP HYBRID je řízen dálkovým ovladačem

se speciálně navrženou termoventilační jednotkou a řídicí systém

SmartEasy/SmartWeb (systém pro snímání, nastavování a řízení dat),

SmartEasy/SmartWeb jeho chod reguluje a monitoruje teplotu

který rozhoduje o chodu stroje v závislosti na hodnotách teploty

vzduchu v prostředí (referenční teplota).

požadované v prostředí a na časových úsecích.

Podmínky zimního provozu:

Pokud se systém řídí podle teploty prostředí, pak se v okamžiku

• Referenční teplota (TAMB) 15/20°C

požadavku na teplo spustí nejprve tepelné čerpadlo a teprve potom

• Teplota dodávaná tepelným čerpadlem 45°C [provozní limit 55°C]

kotel; zvýšení teploty vody znamená automaticky spuštění ventilace z
ventilační jednotky (signál 0-10V).

• Teplota dodávané vody kondenzační kotel 60/70°C
• Automatická rychlost ventilace (nastavitelná hodnota)

Jakmile se teplota prostředí přiblíží požadované teplotě (tuto hodnotu

Podmínky letního provozu:

lze nastavit na ovladači SmartEasy/SmartWeb), systém vypne kotel a

• Referenční teplota (STAMB) 27/30°C

až do dosažení nastavené hodnoty teploty nechá v provozu pouze

• Teplota dodávaná chladičem 5/7°C

tepelné čerpadlo.

• Kondenzační kotel vyřazen (hydraulický obtok)

Samotné tepelné čerpadlo má nižší výkon, než jaký by mohla využít

• Stálá rychlost ventilace (nastavitelná hodnota).

ventilační jednotka. Teplota vody na vstupu do ventilační jednotky se

Termoventilační jednotka, která se kombinuje se strojem AQUAPUMP

snižuje, a tím se automaticky sníží i rychlost ventilace. Tato funkce

HYBRID, byla nadimenzována a vyrobena tak, aby rozptýlila jmenovitý

umožňuje zaručit komfort prostředí a co nejlépe využít tepelné

výkon kondenzačního kotle o vstupní teplotě 60/70°C a o vysoké

čerpadlo, které při nízkých teplotách vody pracuje s vysokými

hodnotě teplotního rozdílu mezi teplotou vody na vstupu a na výstupu.

hodnotami COP.
Pokud má teplota prostředí během chodu samotného tepelného

Použity byly ventilátory o vysoké účinnosti s bezkontaktními motory a
elektronickým ovládáním, s nízkou spotřebou energie a proměnlivou
rychlostí. Rychlost je řízena a kontrolována přímo řídicím systémem
stroje AQUAPUMP HYBRID, který mění rychlost prostřednictvím
signálu 0-10V.

čerpadla tendenci dále stoupat, systém vypne i tepelné čerpadlo a
během ochlazování dodávané vody se vypne i termoventilační
jednotka. Když teplota prostředí klesne pod požadovanou hodnotu,
spustí se nejprve tepelné čerpadlo a pokud samotné tepelné
čerpadlo nestačí k zajištění požadovaných hodnot komfortu, bude
spuštěn i kondenzační kotel.

O
SMARTWEB/
SMARTEASY
NTC=TRIF

AQUAPUMP

OHŘÍVAČ VZDUCHU
TAMB
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panne

Pokud bude AQUAPUMP HYBRID použit v tomto typu systémů, je

Přijde-li požadavek na spuštění od kontrolního a řídicího systému

potřeba mezi AQUAPUMP HYBRID a další zařízení vložit jako

sekundárního okruhu (chronotermostat, klimatizace atd.) a je-li teplota

rozhraní malý zásobník technické vody nebo hydraulický

vody naměřená kontrolní sondou (TRIF) nižší než teplota požadovaná

odpojovač. V tomto případě bude řídicí systém SmartEasy/

(nastavená na SmartEasy/SmartWeb), spustí se nejprve tepelné

SmartWeb ovládat chod stroje monitorováním teploty vody

čerpadlo a teprve potom kondenzační kotel. Jakmile se teplota přiblíží

primárního okruhu (referenční teploty) v malém zásobníku nebo

požadované teplotě vody, bude nejprve vypnut kondenzační kotel a

odpojovači.

pokud bude teplota nadále stoupat, bude vypnuto i tepelné čerpadlo.

Způsob řízení chodu zařízení je podobný jako u systému s ohřívačem
vzduchu s výjimkou toho, že když je monitorována teplota vody,

Až teplota vody opět klesne, bude nejprve spuštěno tepelné čerpadlo
a poté, bude-li to nutné, i kondenzační kotel.

zvyšují se nastavené hodnoty dodávané teploty kondenzačního kotle
a tepelného čerpadla o příslušný korekční faktor (FC), který lze
naprogramovat a který zaručuje dosažení požadované referenční
teploty.
Podmínky zimního provozu:
• Referenční teplota (vody) STRIF
• Teplota dodávaná tepelným čerpadlem STRIF+FC_PdC
[provozní limit 55°C]
• Teplota dodávané vody kondenzačního kotle STRIF
+FC_Cld [provozní limit 70°C]
Podmínky letního provozu:
• Referenční teplota (vody) 5/18°C
• Teplota dodávaná chladičem 5/18°C
• Kondenzační kotel vypnut (hydraulický obtok)

panne

SMARTWEB/
SMARTEASY

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
SEKUNDÁRNÍHO OKRUHU
ID1=On/Off

NTC=TRIF
AQUAPUMP

SEKUNDÁRNÍ OKRUH

TRIF

HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ
TLAKU (HVDT)

8

O

POZN.: u tohoto typu regulace a v případě, že není potřeba dodávat do systému chladicí vodu pro letní provoz, je možné připojením stroje
AQUAPUMP HYBRID k zásobníku technické vody o vhodných rozměrech a charakteristikách vytvořit okruh, který bude z téhož zásobníku
vyrábět jak teplou užitkovou vodu, tak i vodu pro vytápění.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
SEKUNDÁRNÍHO OKRUHU
SMARTWEB/
SMARTEASY

ID1=On/Off
NTC=TSAN
NTC=TRIF

AQUAPUMP
PŘEPÍNACÍ VENTIL

OKRUH TUV

SEKUNDÁRNÍ OKRUH
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S
Regulace stroje AQUAPUMP HYBRID byla navržena tak, aby byla

Po připojení dodatečné teplotní sondy k ovladači SmartEasy/

schopná k různým výše uvedeným systémům vytápění přidat i možnost

SmartWeb a po aktivaci výroby teplé užitkové vody lze kontrolovat

samostatné výroby užitkové vody, a to vložením přídavného boileru

teploty uvnitř zásobníku společně s referenční teplotou systému.

(Puffer) na technickou vodu, která bude sloužit k výrobě TUV

Samozřejmě požadavek na teplou užitkovou vodu bude mít přednost

prostřednictvím rychlého výměníku. Aby mohla být zaručena vysoká
účinnost tepelného čerpadla a celého systému, je nutné, aby výroba
užitkové vody byla jištěna boilerem o odpovídajícím objemu a rychlým
výměníkem tepla, schopným zaručit výrobu teplé užitkové vody při
maximální teplotě zásobní vody 55°C.

před požadavkem na teplo od topného systému.

Způsob ovládání chodu stroje při výrobě teplé užitkové vody je stejný
jako u výše popsaných nízkoteplotních systémů – i v tomto případě jsou

Řešení pomocí boileru Puffer v kombinaci s rychlým výměníkem tepla

hodnoty nastavené teploty dodávané kondenzačním kotlem a tepelným

má následující výhody:

čerpadlem zvýšeny o příslušný korekční faktor (FC), který lze nastavit a
který zaručuje dosažení požadované referenční teploty.

• Teplota zásobní vody 50-55°C (která je více než dostačující pro
výrobu užitkové vody)
• Stratifikace vody v zásobníku umožňuje nízké teploty návratové
vody do tepelného čerpadla a zaručuje vysoké hodnoty COP.
• Není nutné použití zařízení nebo programů pro prevenci
výskytu legionely.

Provozní podmínky při výrobě teplé užitkové vody:
• Teplota teplé užitkové vody STSAN
• Teplota dodávaná tepelný čerpadlem STSAN+FC_PdC [provozní limit
55°C]
• Teplota vody dodávané kondenzačním kotlem STSAN+FC_Cld
Přechod z provozu s výrobou vody pro vytápění na provoz s výrobou
teplé užitkové vody se provádí pomocí přepínacího ventilu (elektricky
připojeného ke stroji AQUAPUMP HYBRID), který je automaticky řízen

O

ovladačem SmartEasy/
SmartWeb podle hodnot
připojených sond.

SMARTWEB/
SMARTEASY

NTC=TSAN

Při takovém provozu je

NTC=TSAN

přednostně používáno tepelné

NTC=TRIF

čerpadlo a jen jako doplněk

AQUAPUMP

kondenzační kotel; po dosažení

T AMB
přepínací
ventil

požadovaných teplot zásobní

OHŘÍVAČ VZDUCHU
okruh TUV

vody bude nejprve vypnut
kondenzační kotel a poté i
tepelné čerpadlo. V případě
požadavku o vyšší teplotu bude
vždy nejprve spuštěno tepelné
čerpadlo a pak teprve
kondenzační kotel.

O
SMARTWEB/
SMARTEASY

NTC=TSAN
NTC=TSAN
ID1=On/Off
NTC=TRIF

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
SEKUNDÁRNÍHO
OKRUHU

AQUAPUMP

PŘEPÍNACÍ VENTIL

SEKUNDÁRNÍ OKRUH

HYDRAULICKÝ
VYROVNÁVAČ TLAKU
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OKRUH TUV

TECHNICKÝ PRŮVODCE AQUAPUMP HYBRID
TECHNICKÉ ÚDAJE

Výkon [min-max]
Užitý výkon1 [min-max]
Kotel

Účinnost1
Užitý výkon2 [min-max]
Účinnost2
Elektrický nominální výkon [min-max]

Tepelné čerpadlo

Výkon při vytápění [min-max]3
COP3

Obecná data

Výkon při vytápění [min-max]4
COP4
Výkon při chlazení [min-max]5
EER5
Výkon při chlazení [min-max]6
EER6
Napájení

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pohlcený výkon6
Maximální příkon
Plynová přípojka
Hydraulická přípojka
Hmotnost

HY434IT

HY534IT

kW
kW
%
kW
%
W

8,0 - 34,8
8,6 - 36,8
106,9 - 105,8
8,5 - 36,2
106,3 - 103,9
87 - 140

8,0 - 34,8
8,6 - 36,8
106,9 - 105,8
8,5 - 36,2
106,3 - 103,9
87 - 140

kW
W/W
kW

4,7 - 12,28
4,06
4,4 - 11,63

6,3-13,88
4,06
5,6-13,18

W/W
kW
W/W
kW
W/W

3,20
4,6 - 11,80
3,80
3,7 - 7,71
2,91

3,20
6,0-13,37
3,80
4,8-9,88
2,90

V/Hz/F
kW
A
Ø

230/50/1F
3,16
25,4
3/4” M

400/50/3F
3,56
11,5
3/4” M

Ø
kg

1” M
165

1” M
170

vypočítáno z PCI pro vodu 50/30°C
vypočítáno z PCI pro vodu 60/35°C
teplota venk. vzduchu 7°C D.B. /6°C W.B.; teplota vody vstup/výstup 30/35°C
teplota venk. vzduchu 7°C D.B. /6°C W.B.; teplota vody vstup/výstup 40/45°C
teplota venk. vzduchu 35°C teplota vody vstup/výstup 23/18°C
teplota venk. vzduchu 35°C; teplota vody vstup/výstup 12/7°C
teplota venk. vzduchu 7°C b.s. /6°C b.u.; teplota vody vstup/výstup PdC, 30/35°C

ÚDAJE NA ŠTÍTKU ČERPADLA PRO VYTÁPĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA VENKOVNÍCH
PODMÍNKÁCH A NA TEPLOTĚ DODÁVANÉ VODY
HY434IT
Teplota venkovního
vzduchu
°C

+12

+7

+2

-2

-7

Teplota
přívodu vody
°C

Tepelný
výkon
kW

COPDC
W/W

HY534IT
Elektrický Tepelný
výkon
výkon
kW
kW

COPDC
W/W

Elektrický
výkon
kW

35

10,03

4,63

2,17

12,35

4,45

2,77

45

9,52

3,64

2,61

11,52

3,43

3,35

55

8,43

2,64

3,19

10,28

2,35

4,37

35

12,28

4,06

3,02

13,88

4,06

3,42

45

11,63

3,20

3,63

13,18

3,20

4,11

55

10,47

2,57

4,07

11,95

2,35

5,08

35

11,12

3,42

3,25

13,15

3,28

4,00

45

10,52

2,85

3,69

12,31

2,67

4,61

55

9,35

2,19

4,27

11,09

1,97

5,62

35

10,45

3,06

3,41

12,88

3,02

4,26

45

9,75

2,57

3,79

12,12

2,45

4,95

55

8,70

1,92

4,55

10,85

1,82

5,96

35

9,90

2,82

3,51

12,33

2,72

4,65

45

9,40

2,37

3,97

11,62

2,15

5,40

55

8,32

1,84

4,52

10,28

1,60

6,40

Vlastnosti ve vztahu k okamžitému výkonu podle norem EN14511 bez odtávání
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TECHNICKÝ PRŮVODCE AQUAPUMP HYBRID
ROZMĚRY

6
5

1400

1

3

4

2

450

1120

Popis

Rozměry

1

PŘÍVOD PLYNU

G3/4"

2

NÁVRAT VODY

G1"

3

PŘÍVOD VODY

G1"

4

ODVOD KONDENZÁTU

Ø19 mm

5

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

PG09 x 2 + PG13 x 1

6

ODVOD SPALIN

60 mm

4heat s.r.o.

Ječná 1321/29a
621 00 Brno
info@4heat.cz
+420 513 035 275

Servis 4heat:
www.4heat.cz
www.4heat.sk

servis@4heat.cz
+420 739 456 902

