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výmena plynového kotla za cenovo
prijateľné vykurovanie obnoviteľnou
energiou v príbytkoch
Výmena plynových kotlov za hybridné tepelné čerpadlá môže byť Svätým grálom hospodárnych riešení
na poskytnutie obnoviteľnej energie, keďže využívanie 40% celej primárnej energie v EÚ môžeme
priradiť budovám (z čoho 70% sa používa na vykurovanie priestoru a prípravu teplej pitnej vody) a keďže
trh s rekonštrukciami predstavuje viac než 85% z celkového trhu.
Hybridné tepelné čerpadlo kombinuje tepelné čerpadlo s plynových kondenzačným kotlom. Obidva
sa môžu využiť na potrebné vykurovanie priestoru v dome. V závislosti od požadovaného nastavenia
prietokovej teploty a vonkajšej teploty môže zariadenie fungovať v režime len kotol, hybridnom režime
(kotol a tepelné čerpadlo fungujú súčasne) alebo v režime len tepelné čerpadlo. Zariadenie je určené na
minimalizovanie nákladov za energiu a berie pri tom do úvahy ceny za energie alebo využitie primárnej
energie, v závislosti od preferencií používateľa. Výhody plynúce z týchto energetických úspor robia
z tepelného čerpadla hybrid ideálne riešenie na výmenu plynových kotlov v domácnostiach.
Tepelné čerpadlo hybrid je vysoko flexibilné voči typu budovy a typu výhrevných telies (možnosť
podlahového vykurovania aj radiátorov). Šetrí tiež vo veľkej miere životné prostredie a môže znížiť emisie
CO2 pri nižších investičných nákladoch než iné existujúce technológie s obnoviteľnou energiou. Ako je
ďalej vysvetlené, tepelné čerpadlo hybrid môže byť považované za veľmi hospodárne riešenie, ktoré
pomáha plniť ciele EÚ 20-20-20.
Hybridné tepelné čerpadlo je špičkovo navrhnuté a, optimalizuje účinnosť, kompaktnosť a hluk. Umožňuje
jednoduchú prevádzku a monitorovanie spotreby energie.
Pieter Vanneste
Bart Aspeslagh
vanneste.p@daikineurope.comaspeslagh.b@daikineurope.com
Vývojové centrum EMEA
Vývojové centrum EMEA
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1
Výhody

používania
Hybridného
tepelného
čerpadla
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1.1. Environmentálne výhody: zníženie emisií CO2 a využitia primárnej
energie s ohľadom na ciele EÚ 20-20-20
V EÚ využívajú budovy asi 40% celej primárnej energie a z toho veľká väčšina patrí obytným domom. V týchto príbytkoch sa využívanie
energie pri vykurovaní priestoru a príprave teplej pitnej vody pohybuje na 70%. Vo veľkej väčšine všetkých domov v EÚ sa stále vykuruje
fosílnymi palivami, preto výmena za vykurovací systém s obnoviteľnou energiou, ktorý znižuje spotrebu primárnej energie a emisií CO2
môže výrazne prispieť k naplneniu cieľov EÚ 20-20-20. Čo znamená 20% zníženie emisií skleníkových plynov EÚ v porovnaní s úrovňami
z roku 1990, zvýšenie podielu obnoviteľnej energie v celkovej spotrebe energie EÚ o 20% a 20% zníženie využívania primárnej energie
EÚ (Smernica EÚ o obnoviteľnej energii 2009/28/ES).

Do roku

C02

-20%

MENEJ EMISIÍ CO2
oproti roku 1990

+20%

VÄČŠIE VYUŽITIE
OBNOVITEĽNEJ ENERGIE

-20%

2020

MENŠIE VYUŽITIE PRIMÁRNEJ ENERGIE
oproti bežnej prevádzke

Obrázok 1: Ilustrácia cieľov EÚ 20-20-20.

Tepelné čerpadlá využívajúce vzduch ako zdroj (ASHP) patria medzi dobre zavedenú technológiu s obnoviteľným zdrojom na vykurovanie
a chladenie budov. Postupom rokov sa ich návrh optimalizoval, aby sa zvýšila účinnosť (a znížila spotreba el. energie) a používané chladivá
sa nahradili náhradami, ktoré sú vďaka ich nižšiemu potenciálu spôsobovať globálne otepľovanie (GWP), šetrnejšie k životnému prostrediu.
Keďže jednotky ASHP využívajú vzduch je možné ich použiť ako zdroj vykurovania s obnoviteľnou energiou. Hlavnou slabinou jednotiek
ASHP je však to, že ich účinnosť sa znižuje pri vyšších prietokových teplotách: pre určitý vykurovací výkon sa vyžaduje viac energie, čím
je nižší koeficient výkonnosti (COP) a vyšší účet za energiu. Vyššie prietokové teploty sú potrebné, ak sa v dome používajú radiátory ako
výhrevné telesá. Tepelné čerpadlá Hybrid ponúkajú na to riešenie kombináciou tepelných čerpadiel a plynových kondenzačných kotlov.

1.2. Úspory prevádzkových nákladov vďaka inteligentnému prepínaniu
medzi režimom tepelného čerpadla, hybridným režimom a prevádzkou kotla
Tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid spĺňa 3 základné požiadavky Smernice 20-20-20:
1. Menej emisií CO2: Hybrid vytvorí menej emisií CO2 v prípade, že emisie CO2 kotla prekročia emisie CO2 tepelného čerpadla.
››

Emisie CO2 plynového kotla:

emisná miera plynu
η

•

η = účinnosť kotla [-]

•

Emisná miera plynu [kg CO2/kWh] (to je množstvo CO2 vypusteného za kWh spáleného plynu) napr. 180~0,230 kg CO2/kWh
pre zemný plyn

››

Emisie CO2 tepelného čerpadla:
•

emisná miera el. rozvodnej siete
COP

Emisná miera el. rozvodnej siete = množstvo CO2e vypusteného za kWh vyprodukovanú el. energiou [kg C02e /kWh]. Typická
hodnota je 0,5 kg C02e/kWh, ale to závisí od výrobnej zmesi el. energie a líši sa aj podľa času.

•

COP = Koeficient výkonnosti (účinnosť tepelného čerpadla) [-]

Príklad nižšie ukazuje úspory emisií CO2, ak sa plynový kondenzačný kotol vymení za tepelné čerpadlo Hybrid v dome s ročnou spotrebou
plynu 20 000 kWh. Predpoklady sú priamym výsledkom konkrétneho skúšobného merania.
•

Kondenzačný plynový kotol: 4 444 kg C02

•

Tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid: 3 449 kg C02

Predstavuje to ročnú úsporu takmer 1 000 kg CO2 alebo viac než 22% pre jeden konkrétny dom.
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2. Väčšie využitie obnoviteľnej energie: Keď hybridný systém funguje v režime tepelné čerpadlo alebo hybridnom režime, tepelné
čerpadlo využíva vzduch ako zdroj obnoviteľnej energie a tým poskytuje obnoviteľnú energiu.
Elektrická energia
(kompresor) (napr. 1 kW)

Obnoviteľná energia
(vzduch) (napr. 3 kW)

Tepelná energia (teplo)
= 1 kW +3 kW = 4 kW

Obrázok 2: Zobrazenie toho, ako tepelné čerpadlo využíva vzduch ako zdroj obnoviteľnej energie na vykurovanie (v tomto príklade hodnota COP tepelného čerpadla sa rovná tepelný
energetický výkon (4 kW) a príkon (1kW) a tým sa rovná 4.

3. Menšie využitie primárnej energie oproti bežnej prevádzke: Hodnota sezónnej účinnosti COP primárnej energie (PE-sCOP)
meria množstvo použitej primárnej energie na získanie určitého množstva vykurovacieho výkonu počas vykurovacej sezóny. Obrázok
19 zobrazuje výsledok konkrétnej simulácie, kde tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid dosiahlo hodnotu PE-sCOP 1,2 ~1,5, zatiaľ
čo kondenzačný plynový kotol dosiahol len 0,88 ~ 0,98.
Prevádzka tepelného čerpadla Daikin Altherma Hybrid nedosahuje nízke hodnoty COP, pretože prepnutím do hybridného režimu
pomáha tepelnému čerpadlu pri prevádzke kondenzačný plynový kotol, aby sa dosiahla požadovaná úroveň vykurovania. Aj pri nízkych
vonkajších teplotách sa jednotka nakoniec prepne do režimu, v ktorom kondenzačný plynový kotol prevezme na seba celú tepelnú
záťaž. Princíp fungovania hybridnej technológie a zón, v ktorých tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid prepína z jedného režimu
do druhého sú viac vysvetlené v druhej časti tohto dokumentu.

T prietok (°C)

COP (-)

60

(a)

5,27

(b)

55
3,82
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2,49

30
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-7

2

7
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Legenda:
• T prietok = teplota prietoku (°C),
t.j. teplota, pri ktorej
systém nahrieva vodu
• T a = teplota okolia
(vonkajšia teplota, (°C))
• COP = Koeficient výkonnosti
(vykurovací výkon/príkon)

T a (°C)

Obrázok 3: Typické vlastnosti tepelného čerpadlá zobrazujúce (a): krivku ekvitermickej regulácie (požadovaná prietoková teplota Tprietok [°C] ako funkcia vonkajšej teploty Ta [°C])
a (b): typickú krivku COP (získaná hodnota COP [-] ako funkcia vonkajšej teploty Ta [°C]).
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1.3. Flexibilita používania s ohľadom na vykurovací systém a vek/kvalitu
izolácie budovy
Tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid je flexibilné ohľadom typu budovy, v ktorej je nainštalované a typu použitého vykurovacieho
telesa. Je možné ho nainštalovať do každej budovy bez ohľadu na rok výstavby a kvalitu izolácie, pretože kombinuje technológiu plynového
kondenzačného kotla s tepelným čerpadlom využívajúcim vzduch ako zdroj. Tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid môže okrem
toho pripravovať teploty prietoku vody od 25°C až do 80°C, čím je vhodné na použitie do príbytkov s každým typom výhrevného telesa,
vrátane jednotiek fan-coil, podlahového vykurovania a radiátorov. Hybrid je možné použiť vo všetkých klimatických pásmach, so všetkými
výhrevnými telesami a v každom type domu.

vonkajšia teplota (°CDB)

Bez obmedzenia
teplota výstupnej vody (°C)

* Prevádzka vonkajšej jednotky je možná, ak je nastavená teplota ≥ 25°C
* Možná prevádzka kotla
Prevádzka kotla (Max. teplota výstupnej vody kondenzátora je 55°C)
Prevádzka vonkajšej jednotky je možná, ale výkon nie je zaručený.
(Ak je vonkajšia teplota < -25°C, vonkajšia jednotka sa vypne)
(Prevádzka vnútornej jednotky a kotla bude pokračovať)

Obrázok 4: Prevádzkový rozsah tepelného čerpadla Daikin Altherma HYBRID pre hybridnú prevádzku v režime vykurovania.

Obrázok 4 zobrazuje prevádzkový rozsah tepelného čerpadla Daikin Altherma Hybrid pri prevádzke v režime vykurovania. Rozlišujeme
štyri zóny a to v závislosti od hodnoty vonkajšej teploty (°C DB) a teploty výstupnej vody (LWT, °C):
1.

Zóna vytiahnutia (pre ktorú je prevádzka tepelného čerpadla navrhnutá), ak je teplota výstupnej vody príliš chladná, stále sa môže
spustiť a vytiahnuť teplotu výstupnej vody na normálne prevádzkové hodnoty a pokračovať v bežnej prevádzke);

2.

Zóna prevádzky kotla, s LWT zníženou na 15°C pre vyrovnávacie sušenie;

3.

Zóna prevádzky kotla;

4.

Zóna prevádzky tepelného čerpadla (v tejto zóne môžu fungovať aj tepelné čerpadlo, aj kotol).
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2
Princípy
hybridnej prevádzky
Hybridné tepelné čerpadlo Daikin Altherma nepretržite monitoruje systémové parametre a teploty.
Maximalizuje systémovú účinnosť v reálnom čase a zakaždým prevádzkuje systém tým najúčinnejším
spôsobom. Pri vykurovaní sa rozlišujú štyri rôzne prevádzkové režimy.
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2.1. Rozdiel medzi rôznymi prevádzkovými režimami
Rozlišujú sa štyri rôzne režimy prevádzky:
1.

Prevádzkový režim Len tepelné čerpadlo

2.

Prvý Hybridný prevádzkový režim

3.

Druhý Hybridný prevádzkový režim

4.

Prevádzkový režim Len kotol

Tepelná energia
[KWH/°C]

Hybridná
prevádzka

Prevádzka kotla počas
najchladnejších dní

T_prietok [°C]

Prevádzka tepelného
čerpadla pri strednej teplote

1
Hybridná prevádzka:
Spoločná prevádzka
tepelného čerpadla a kotla.
Zlepšenie až do 10% COP
oproti prevádzke kotla

2
3

PE COP 1,0

4
-5°C

Režim ECONO/EKO
PE COP 0,9

Prevádzka kotla: bezproblémová
vysoký výkon a vysoká prietoková teplota

5°C

15°C

T_vonkajšia
[°C]

PE COP 1,5
Prevádzka tepelného čerpadla: 50% vykurovacej sezóny
 vysoký potenciál na úsporu emisií CO2

Obrázok 5: Rozdiel medzi štyrmi rôznymi prevádzkovými režimami aj so zobrazením tepelnej energie [kWh/°C] a prietokovej teploty Tprietok ako funkcie vonkajšej teploty Tvonkajšia

Legenda:
• Tepelná energia [kWh/°C]: množstvo tepelného výkonu [kWh], ktoré tepelné čerpadlo
Daikin Altherma Hybrid vytvára pri určitej vonkajšej teplote.
• PE COP [-] : Hodnota COP primárnej energie: označuje koľko tepelného výkonu je
možné vytvoriť využitím jednej jednotky vstupu primárnej energie.
• T prietok: prietoková teplota, t.j. teplota [°C], pri ktorej voda odchádza z tepelného čerpadla Daikin Altherma Hybrid.
• HP = tepelné čerpadlo

Používateľ si môže vybrať, či prepínanie medzi prevádzkovými režimami bude hospodárne (režim ECONO) alebo ekologicky (režim EKO)
optimalizované. V režime ECONO vyberie systém pri všetkých prevádzkových podmienkach zdroj energie (plyn alebo el. energiu) v závislosti
od aktívnych nákladov za energiu. V režime EKO sa tepelný zdroj vyberie na základe ekologických parametrov (minimalizácia primárnej
energie).
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2.2. Určenie nastavenej prietokovej teploty a výpočet vyrovnanej
hodnoty COP
Vyrovnaná hodnota COP sa vyžaduje na určenie prevádzkového
režimu hybridnej jednotky.

T prietok (°C)
A
A: Hodnota spodného limitu
B: Hodnota horného limitu

Snímač teploty meria vonkajšiu teplotu Ta, z ktorej sa vypočíta
požadovaná nastavená prietoková teplota (Tprietok). Montážna firma
dosiahne určením krivky ekvitermickej regulácie v systéme. Ak chcete
vykúriť dom na komfortnú teplotu, táto krivka určuje požadovanú
teplotu výstupnej vody pre každú vonkajšiu teplotu (pozrite si

B

obrázok 6). Na základe vlastností tepelného čerpadla systém potom
v reálnom čase vypočíta účinnosť tepelného čerpadla (hodnota COP
nastavenej prietokovej teploty) a požadovanú teplotu výstupnej
vody.

Ta (°C)

Obrázok 6: Krivka ekvitermickej regulácie: stanovením dvoch bodov (obidvom z nich
inštalatér priradí hodnotu pre Tprietok [°C] a Ta [°C] (vonkajšia teplota)), sa určí požadovaná
teplota výstupnej vody pre každú vonkajšiu teplotu.

V režime ECONO: Keď je prevádzka tepelného čerpadla na vyrovnanej hodnote COP, náklady za 1 kWh tepelného výkonu vytvoreného
tepelným čerpadlom sa rovnajú nákladom za 1 kWh tepelného výkonu vytvoreného kotlom. Vyrovnaná hodnota COP závisí od ceny el.
energie [€/kWh], ceny plynu [€/kWh] a tepelnej účinnosti kotla [%] (keď zvážime, že je to pevná hodnota, nezávislá od prietokovej teploty,
vratnej teploty a vonkajšej teploty). Ceny za energiu nastavuje používateľ alebo inštalatér a je možné ich upravovať.

COPvyrovnaná hodnota, ECONO =

€
Cena za el. energiu kWh

[

] x η [— ]
€
Cena za plyn [
kWh ]
kotol

V režime EKO: Keď je prevádzka tepelného čerpadla na vyrovnanej hodnote COP, využitie primárnej energie na vyrobenie 1 kWh tepelného
výkonu tepelným čerpadlom sa rovnajú využitiu primárnej energie na vyrobenie 1 kWh tepelného výkonu kotlom. Vyrovnaná hodnota
COP závisí od koeficientu primárnej energie (množstvo vstupu primárnej energie, ktoré je potrebné na vyrobenie kWh el. energie, tu je
predpoklad 2,5) a tepelnej účinnosti kotla.

[ ] x η [—]

COPvyrovnaná hodnota, EKO = Koeficient primárnej energie —
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kotol

2.3. Režim 1: Prevádzkový režim Len tepelné čerpadlo
Keď je účinnosť tepelného čerpadla dostatočne vysoká na vykonanie ekonomických alebo ekologických úspor pre používateľa, tepelné
čerpadlo Daikin Altherma Hybrid bude fungovať v režime Len tepelné čerpadlo. Konkrétne sa to stane vtedy, keď hodnota COP nastavenej
prietokovej teploty (hodnota COP sa získa vtedy, keď tepelné čerpadlo úplne nahreje prevádzkovú kvapalinu z vratnej teploty na nastavenú
teplotu) je vyššie než vyrovnaná hodnota COP (pozrite si vzorec vyššie) a keď je tepelné čerpadlo schopné dodať požadovaný vykurovací
výkon. Zvyčajne k tomu dôjde pri stredných teplotách.
Kotol sa nespustí, pokým nebude potrebná príprava teplej pitnej vody.

T_prietok [°C]

Príloha 1
Záložné údaje na výpočet

tepelná energia [kWh/ °C]

Len
tepelné čerpadlo

①

60°C

45°C
30°C

15°C T_vonkajšia [°C]

5°C

-5°C

Obrázok 7: Krivka vykurovania, kde aktívny režim je režim Len tepelné čerpadlo.

VÝHREVNÉ
TELESÁ

VYP
PLYNOVÝ
KOTOL

SNÍMAČ
PRIETOKU

ČERPADLO

ZAP
VONKAJŠIA JEDNOTKA

Obrázok 8: Zobrazenie vzoru prietoku v prevádzkovom režime Len tepelné čerpadlo.
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2.4. Režim 2: Hybridný prevádzkový režim (patentovaná technológia)
Ak je hodnota COPtepelné čerpadlo nižšia než COPvyrovnaná hodnota, tradičný bivalentný vykurovací systém okamžite úplne prepne do režimu
Len kotol. Toto je jeden bod, kde sa tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid odlišuje od bivalentného vykurovacieho systému.
Softvér hybridnej jednotky vypočíta prietokovú teplotu, pri ktorej sa hodnota COP tepelného čerpadla bude rovnať vyrovnanej hodnote
COP. Ak taká stredná prietoková teplota existuje (t.j. teplota v bode medzi prvým výmenníkom tepla tepelného čerpadla a druhým
výmenníkom tepla kotla – na výstupe prvého výmenníka tepla), tepelné čerpadlo aj plynový kondenzačný kotol budú pracovať v hybridnom
prevádzkovom režime. Teplota po prvom výmenníku tepla (tepelné čerpadlo) sa bude rovnať strednej prietokovej teplote. Teplota po
druhom výmenníku tepla (kotol) sa bude rovnať nastavenej prietokovej teplote. Ak takáto stredná prietoková teplota neexistuje, prevádzková

60°C

T_prietok [°C]

tepelná energia [kWh / °C]

kvapalina sa zohreje úplne – z vratnej teploty na nastavenú prietokovú teplotu – kondenzačným kotlom (pozrite si predchádzajúcu časť).

Hybridné
vykurovanie

45°C

②

30°C

③
-5°C

5°C

15°C T_vonkajšia [°C]

Obrázok 9: Krivka vykurovania, kde je aktívny hybridný vykurovací režim (prvý alebo druhý), pri ktorom sú aktívne plynový kondenzačný kotol aj tepelné čerpadlo.

Počas hybridného prevádzkového režimu nahrieva tepelné čerpadlo prevádzkovú kvapalinu z vratnej teploty na strednú prietokovú
HYBRID
teplotu. Následneizolácia
začne prevládať
plynový kotol, ktorýPE
nahreje
kvapalinu na nastavenú teplotu. Prevádzka tepelného čerpadla Daikin
COP
Emisie
0,9
1,2
6
ton
4,5
tony
3
tony
CO2eAltherma Hybrid je tak v tzv. hybridnom režime.
(ref: kondenzačný kotol)

ZAP
PLYNOVÝ
KOTOL

SNÍMAČ
PRIETOKU

ČERPADLO

ZAP
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Obrázok 10: Zobrazenie vzoru prietoku v hybridnom prevádzkovom režime.
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Dodatočné zvýšenie pomeru tepla dodávaného tepelným čerpadlom počas hybridného režimu
Na ďalšie zvýšenie pomeru tepelnej záťaže dodávanej tepelným čerpadlom v prvom hybridnom režime sa pridala funkcia regulácie
prietoku. Tepelné čerpadlo Hybrid umožňuje reguláciu čerpadla variabilného prietoku a zníženie prietokovej rýchlosti prevádzkovej
kvapaliny. Počas hybridnej prevádzky funguje tepelné čerpadlo so zníženým prietokom. Tým je možné ďalšie zníženie strednej prietokovej
teploty, aby hodnota COPstredná prietoková teplota > COPvyrovnaná hodnota. Zvýši sa teplotný rozdiel (a podľa toho aj tepelná záťaž dodávaná
tepelným čerpadlom). Týmto spôsobom je možné optimalizovať pomer tepla dodávaného tepelným čerpadlom podľa preferencií zákazníka
buď na zvýšenie hospodárnosti (ekonomický režim), alebo šetrnosti k životnému prostrediu (ekologický režim).
Ak sa však vratná teplota zníži, teplota časti vypúšťania (priemerná teplota privádzanej a vypúšťanej prevádzkovej kvapaliny) sa zníži, čo
znižuje vykurovací výkon. Následne sa zvýši nastavená prietoková teplota, aby sa kompenzovala strata vykurovacieho výkonu. Deje sa to
postupne v určitom časovom intervale, čím sa čas na dosiahnutie požadovaného emisného výkonu sa predĺži. Počas dlhšieho časového
intervalu bude tak vratná teplota nižšia a pomer tepla dodávaného tepelným čerpadlom (ktorý sa znižuje pri zvýšení nastavenej prietokovej
teploty, pretože zvýšenie nastavenej prietokovej teploty zvyšuje vratnú teplotu) je možné počas tohto dlhšieho časového intervalu
maximalizovať.

2.5. Režim 3: Hybridný prevádzkový režim v prípade nedostatočného výkonu
Ak je hodnota COPtepelné čerpadlo > COPvyrovnaná hodnota, uprednostňuje sa použite tepelného čerpadla pred plynovým kondenzačným
kotlom. Ak však tepelné čerpadlo nedokáže dodať požadovaný výkon, ovládanie je nastavené tak, že tepelné čerpadlo Daikin Altherma
Hybrid funguje v hybridnom režime, kde tepelné čerpadlo čo najviac nahrieva prevádzkovú kvapalinu pri plnom zaťažení a plynový kotol
dodáva zostávajúcu tepelnú záťaž (stále platia vyššie zobrazené obrázky 9 a 10).

2.6. Režim 4: Prevádzkový režim Len kotol
Keď je účinnosť tepelného čerpadla príliš nízka na vykonanie ekonomických alebo ekologických úspor pre používateľa, tepelné čerpadlo
Daikin Altherma Hybrid bude fungovať v režime Len kotol. Konkrétne sa to stane vtedy, keď hodnota COPtepelné čerpadlo (hodnota
COP sa získa vtedy, keď tepelné čerpadlo úplne nahreje prevádzkovú kvapalinu z vratnej teploty na nastavenú teplotu) je nižšie než
COPvyrovnaná hodnota (pozrite si vzorec vyššie) a keď neexistuje žiadna stredná prietoková teplota, pri ktorej sa hodnota COP tepelného
čerpadla rovná vyrovnanej hodnote COP (pretože potom bude hybridná jednotka fungovať v režime 2, ako bolo uvedené predtým).
O vykurovanie priestoru sa potom stará len kotol a tepelné čerpadlo nie je v prevádzke. Zvyčajne k tomu dôjde pri nízkych vonkajších

T_prietok [°C]

tepelná energia [kWh / °C]

teplotách.

60°C

④

45°C

Vykurovanie
Len kotol

-5°C

30°C

5°C

15°C

Obrázok 11: Krivka vykurovania, kde aktívny režim je prevádzkový režim Len plynový kotol.
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ZAP
PLYNOVÝ
KOTOL

SNÍMAČ
PRIETOKU

ČERPADLO

VYP
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Obrázok 12: Zobrazenie vzoru prietoku v prevádzkovom režime Len kotol

2.7. Prevádzka prípravy teplej pitnej vody

ZAP
PLYNOVÝ
KOTOL

SNÍMAČ
PRIETOKU

ČERPADLO

VYP
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Obrázok 13: Zobrazenie vzoru prietoku v prevádzkovom režime Teplá pitná voda

Ak sa vyžaduje príprava teplej pitnej vody, ovládanie zapne horák a teplá voda sa okamžite začne pripravovať. Ak je pripojený zásobník
na teplú pitnú vodu, dôjde k tepelnej výmene s tým zásobníkom.
Kotol pokrýva celú potrebu tepla na prípravu teplej pitnej vody. Ak dôjde súčasne k požiadavke na vykurovanie priestoru, tepelné čerpadlo
sa o to postará. Popri hybridnom režime (režim 2) a hybridnom režime v prípade nedostatočného výkonu (režim 3) je toto možné považovať
za tretiu hybridnú prevádzku.
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ZAP
PLYNOVÝ
KOTOL
Teplá
pitná voda

SNÍMAČ
PRIETOKU

ČERPADLO

Vykurovanie
priestoru

ZAP
VONKAJŠIA JEDNOTKA

Obrázok 14: Zobrazenie vzoru prietoku, v ktorom plynový kondenzačný kotol pripravuje teplú pitnú vodu a tepelné čerpadlo zároveň vykuruje priestor.

Obrázok 15 zobrazuje nastavenie s pridaním zásobníka na teplú pitnú vodu.

Tepelné čerpadlo
Daikin Altherma Hybrid –
vonkajšia jednotka

Tepelné čerpadlo
Daikin Altherma
Hybrid –
vnútorná
jednotka
Zásobník na teplú
pitnú vodu

Nepupinová
cievka

Pupinová
cievka

Predhrievacia
cievka

Obrázok 15: Nastavenie zobrazujúce pripojenie zásobníka k tepelnému čerpadlu Daikin Altherma Hybrid.

15

3
Definície

účinnosti

16

3.1. Definície účinnosti vzťahujúce sa k plynovým kotlom
Definícia vyššej a nižšej vykurovacej hodnoty
Pálením metánu (CH4, hlavnej zložky zemného plynu) sa vytvára voda, CO2 a teplo. Prebieha nasledujúca chemická reakcia:

CH4 + 2 O2

2 H2O + CO2 + teplo

Vyššia vykurovacia hodnota (HHV, niekedy nazývaná aj ako hrubá kalorifická hodnota), znamená, že všetky produkty spaľovania sa privádzajú
späť na pôvodnú teplotu pred spaľovaním. Je to dôležité najmä preto, že všetky výpary sa skondenzovali a tým uvoľnili celé svoje skupenské
teplo vyparovania. Nižšia vykurovacia hodnota (LHV, niekedy nazývaná aj ako nižšia kalorifická hodnota) sa získava odpočítaním tepla
vyparovania vodných výparov z vyššej vykurovacej hodnoty. Typické hodnoty pre rôzne druhy zemného plynu pre HHV a LHV (všimnite
si, že závisia od krajiny a regiónu), ako aj teoretické hodnoty pre objem kondenzovanej vody, nájdete v tabuľke nižšie.
Tabuľka 1: Vyššie vykurovacie hodnoty (HHV), nižšie vykurovacie hodnoty (LHV) a teoretické hodnoty objemov kondenzovanej vody pre rôzne druhy fosílnych palív.

Mestský plyn
Zemný plyn E Zemný plyn LL
Zemný plyn E
Propán
Vykurovací olej pre domácnosti [všetky hodnoty v kWh/l alebo kg/l ]

HHV [kWh/m3]

LHV [kWh/m3]

HHV/LHV

Teoretický objem
kondenzovanej
vody [kg/m3]

5,48
9,78
11,46
28,02
10,68

4,87
8,83
10,35
25,80
10,08

1,13
1,11
1,11
1,09
1,06

0,89
1,53
1,63
3,37
0,88

Keďže v minulosti plynové kotle neumožňovali kondenzáciu spalín, nižšia vykurovacia hodnota bola referenčnou hodnotou na vypočítanie
získanej účinnosti. A v súčasnosti, aj keď je kondenzácia spalín možná, nižšia vykurovacia hodnota sa stále používa len ako referencia. Tým
môžu takto vypočítané účinnosti prekročiť 100%.

Kondenzačné vs. nekondenzačné kotly
Rozdiel v účinnosti medzi kondenzačnými plynovými kotlami a bežnými nekondenzačnými kotlami je najvýraznejší vo využívaní nízkeho
výkonu. Keďže bežné kotly musia aj pri nízkom výkone udržať konštantnú teplotu, podiel vyžarovacích strát v porovnaní s celkovou dodanou
energiou je vysoký a tým je účinnosť nízka. Kondenzačné plynové kotly však potrebujú nižšie teploty vody pri nižších výkonoch. Takto sa
teplotný rozdiel medzi chladnejšou vratnou vodou a spalinami zvyšuje a kotol využíva tento kondenzačný účinok 1.

typické hodnoty účinnosti pre rôzne druhy plynových kotlov (obidva LHV a HHV):
Tabuľka 2: Typické hodnoty pre nižšiu vykurovaciu hodnotu (LHV) a vyššiu vykurovaciu hodnotu (HHV) pre starý a nový nekondenzačný plynový kotol, kondenzačný plynový kotol
a nástenný kondenzačný kotol Daikin.

Starý nekondenzačný plynový kotol
Nový nekondenzačný plynový kotol
Kondenzačný plynový kotol
Nástenný kondenzačný kotol Daikin

1

LHV

HHV

± 70%
± 78 ~ 89%
± 98 ~ 109%
107%

± 62%
± 69 ~ 79%
± 87 ~ 97%
98%

Zdroj: Viessman, Odborná séria o kondenzačnej technológií, „Kondenzačná technológia na úsporu energie a čisté životné prostredie“
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3.2. Definície účinnosti vzťahujúce sa k tepelným čerpadlám
Účinnosť tepelného čerpadla je charakterizovaná Koeficientom výkonnosti (COP). Hodnota COP označuje podiel tepelného výkonu
a príkonu a je funkciou vonkajšej teploty, teploty výstupnej vody a prietoku. Hodnota COP kolíše, pretože je závislá od vonkajšej teploty
a požadovanej tepelnej záťaže. Ak chcete získať označenie energetického výkonu tepelného čerpadla na celý rok, musí sa použiť sezónna
hodnota COP (sCOP).

Príkon kompresorom

P el,in = 1 kW

Tepelný vstup =
obnoviteľná energia

Tepelný výkon

P th,in = 3 kW

P th,out = 4 kW
P th,out

COP =

=

P el,in

4 kW
1 kW

= 4

Obrázok 16: Ilustrácia toho, ako tepelné čerpadlo používa obnoviteľnú energiu, napr. pre COP = 4

COP [-]

8
7
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30°LWT

5

35°LWT
40°LWT
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45°LWT

3

50°LWT
55°LWT

2
1
-20

-15

-10
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0
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Ta[C]

Obrázok 17: Graf potvrdzuje, že hodnota COP tepelného čerpadla je závislá od vonkajšej teploty a požadovanej tepelnej záťaže zobrazením
závislosti hodnoty COP od teploty výstupnej vody [°C] a vonkajšej teploty [°C].

Ak chcete vypočítať hodnotu sCOP, potrebujete príslušné údaje na zadanie: výskyt (počas hodín za celý rok) určitej vonkajšej teploty
a požadovanú tepelnú záťaž [kW] ako funkciu danej teploty. Keďže je známa hodnota COP každej vonkajšej teploty, je možné vypočítať
hodnotu sCOP. Pomer sezónnej energetickej účinnosti (SEER) sa rovná podielu ročnému chladiacemu výkonu a požadovanému príkonu
a je ekvivalentom hodnoty sCOP pri chladení.
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3.3. Definície účinnosti pre hybridný systém
Ak chcete vyčísliť účinnosť hybridného systému, použije sa Koeficient výkonnosti primárnej energie (PE-COP). PE-COP označuje tepelný
výkon, ktorý sa generuje na jednotku vstupu primárnej energie. Zemný plyn je zdroj primárnej energie (s koeficientom primárnej energie
rovným 1), zatiaľ čo el. energia je produkt sekundárnej energie. Pri predpoklade priemernej účinnosti výroby el. energie (vrátane prepravných
strát) 40%, koeficient primárnej energie pre el. energiu sa rovná 2,52. Účinnosť kotla sa musí vyjadriť vyššou vykurovacou hodnotou, pretože
len táto hodnota predstavuje skutočný energetický obsah zemného plynu.

Prevádzkový režim
Len plynový kotol

P.E. faktor = 1
1,00 kWh tepla

1,05 kWh plynu

1,05 kWh P.E.

PE-COP = 1,00 / 1,05 = 0,95

ηHHV= 95%

P.E. faktor = 2,5

Prevádzkový režim
Len tepelné čerpadlo

0 625 kWh P.E.

0,25 kWh
elektrickej
energie

PE-COP = 1,00 / 0 625 = 1,60

1,00 kWh tepla

COP = 4,0

Obrázok 18: Ilustrácia hodnoty PE-COP pre plynový kondenzačný kotol a tepelné čerpadlo.

Sezónny koeficient výkonnosti primárnej energie (PE-sCOP) sa používa na charakteristiku účinnosti systému vzhľadom na jeho ročné
využitie primárnej energie. Berie do úvahy hodnotu PE-COP rôznych prevádzkových režimov (prevádzkový režim Len kotol, hybridný
prevádzkový režim a prevádzkový režim Len tepelné čerpadlo) a frekvenciu využívania každého prevádzkového režimu počas roka.
Z toho zíde hodnota PE-sCOP, ktorá je spoľahlivým indikátorom účinnosti tepelného čerpadla Daikin Altherma Hybrid ohľadom ročného
využívania primárnej energie.
2

Prevodný koeficient 2,5 je osvojený Smernicou Erp – Ekodizajn LOT 1.
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3.4. Porovnanie účinnosti plynového kotla, kondenzačného plynového
kotla a hybridného tepelného čerpadla
Obrázok 19 zobrazuje hodnotu PE-sCOP za predpokladu rôznych zdrojov vykurovania. Ako je vysvetlené vyššie, hodnota PE-sCOP
označuje koľko tepelného výkonu je možné vytvoriť využitím 1 jednotky vstupu primárnej energie. Čím vyššia je hodnota, tým menej
primárnej energie je potreba na vykúrenie priestoru a tým viac emisií CO2 sa ušetrí. Medzi porovnávané vykurovacie systémy patria starý
nekondenzačný plynový kotol, nový nekondenzačný plynový kotol, kondenzačný plynový kotol, tepelné čerpadlo a hybridný systém. Pri
všetkých druhoch kotlov sa zvažuje určitý rozsah účinnosti. Je jasné, že hybridný systém ušetrí obrovské množstvo primárnej energie
(a tým aj emisií CO2), dokonca aj pri porovnaní s kondenzačným plynovým kotlom.

1,2

Hybrid

0,88

Kondenzačný plynový kotol

0,7

Nový nekondenzačný plynový kotol

Starý nekondenzačný plynový kotol

PE-sCOP

1,5

0,80

0,6

0

0,98

0,65

0,5

1

1,5

2

Obrázok 19: PE-sCOP (sezónna hodnota COP primárnej energie) pre rôzne vykurovacie systémy. Čísla sú na základe simulácií a platia pre nich nasledujúce predpoklady: Použité klimatické
údaje sú tie pre Londýn (VB), pre dom s tepelnou záťažou 12 kW pri návrhovej teplote a LWT 65°C/45°C. Výpočet sa vykonal pre dom s požiadavkou na vykurovanie, bez požiadavky na
prípravu teplej pitnej vody. Predpoklad účinnosti modulu plynového kondenzačného kotla v hybridnej jednotke je ηLHV = 107% (ηHHV = 98%). Pri starom nekondenzačnom plynovom
kotli sa predpokladá, že ηHHV~= 60-65%. Pri novom nekondenzačnom plynovom kotli sa predpokladá, že ηHHV 70-80%. Predpoklad ceny za el. energiu je 0,150 Euro/kWh; za plyn
0,050 Euro/kWh.
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Obrázok 20 zobrazuje ročné prevádzkové náklady na vykurovanie rôznych vykurovacích systémov. Náklady na tepelné čerpadlo Hybrid
sú nastavené na 100; náklady na iné systémy sú vyjadrené vzhľadom k tejto hodnote. Z grafu je jasné, že nekondenzačný plynový
kotol je o 66 až 80% drahší v ročných nákladoch na energiu na vykurovanie než tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid. Pri novom
nekondenzačnom plynovom kotli je tento presah v rozsahu od 35 do 54%. A nakoniec kondenzačný plynový kotol je drahší o 10 až 23%.
Účinnosti použité na výpočet na výpočet týchto čísel sú založené na meraných hodnotách testovania v meste Wigan, VB.

Hybrid

100

Kondenzačný plynový kotol

110

123

135

Nový nekondenzačný
plynový kotol

154

166

Starý nekondenzačný plynový kotol

0

50

180

100

150

200

Obrázok 20: Ročné prevádzkové náklady na vykurovanie rôznych vykurovacích systémov. Prevádzkové náklady sú vyjadrené vzťahom k nákladom tepelného čerpadla Daikin Altherma
Hybrid, čo sa predpokladá, že je 100. Použité ceny za energiu sú rovnaké ako v Obrázku 19 (cena za el. energiu = 0,150 Euro/kWh; cena za plyn = 0,005 Euro/kWh ). Pre tepelné čerpadlo
Daikin Altherma Hybrid sa použijú výsledky testovania z anglického mesta Wigan. Hodnota sCOP kotla sa rovná 0,98 a hodnota sCOP tepelného čerpadla sa rovná 3,325. Kotol vygeneroval
tepelný výkon 20% a tepelné čerpadlo 80%.

21

4
Hlavné
komponenty
systému
Hybridného
tepelného čerpadla
Daikin Altherma
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Obrázok nižšie zobrazuje hydraulickú schému tepelného čerpadla Daikin Altherma Hybrid, ak nie je pripojený zásobník na teplú pitnú
vodu. Teplá pitná voda sa nahrieva prechodom cez výmenník tepla v kotli. Pri vykurovaní priestoru prechádza vratná voda z výhrevných
telies cez výmenník tepla tepelného čerpadla a výmenník tepla kotla. To, ktorý z výmenníkov tepla nahreje vodu závisí od aktívneho
prevádzkového režimu.

Strana vody

Strana chladiva
Skrutkové pripojenie
Rýchle pripojenie
Spájkované pripojenie
Zvarové pripojenie

1 Vykurovanie priestoru/vstup vody
2 Vykurovanie priestoru/výstup vody
3 Uzatvárací ventil s vypúšťacím/plniacim
ventilom (inštalácia na mieste)
4 Expanzná nádoba
5 Filter
6 Čerpadlo
7 Doskový výmenník tepla
8 Odvzdušnenie
9 Prietokový snímač
10 3-cestný ventil
11 Poistný ventil
12 Kotol
13 Výstup teplej pitnej vody
14 Pripojenie plynu
15 Vstup teplej pitnej vody
16 R1T – Výstup vody PHE
17 R2T – Výstup vody
18 R3T – Kvapalina
19 R4T – Vstup vody

Obrázok 21: Tento obrázok zobrazuje hydraulickú schému tepelného čerpadla Daikin Altherma Hybrid, ak nie je pripojený zásobník na teplú pitnú vodu. Modré čiary predstavujú studenú
vodu, červené čiary teplú vodu a oranžové čiary potrubia s chladivom.

Systém tepelného čerpadla Daikin Altherma Hybrid (pozrite si obr. 22) sa skladá z vonkajšej jednotky, plynového kotla a hydroboxu (modul
tepelného čerpadla). Nasledujúce odseky opisujú podrobne každý komponent.
Plynový kotol (>30 kW)
Hydraulické komponenty

- Vykurovanie priestoru
- Ohrev teplej pitnej vody

Vonkajšia jednotka
s tepelným čerpadlom:
5 / 8 kW

2
3
4

600mm

1

plyn studená voda

Vykurovanie priestoru

1
2
3
4

Výmenník tepla
Expanzná nádoba (10l)
PCB
Obehové čerpadlo

Obrázok 22: 3D zobrazenie konfigurácie tepelného čerpadla Daikin Altherma Hybrid: vonkajšia jednotka s tepelným čerpadlom (5 / 8 kW), plynový kotol a hydraulický modul (umiestnený
za plynovým kotlom). 3D zobrazenie s označením hlavných komponentov je zobrazené vpravo.
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4.1. Vonkajšia jednotka: modul tepelného čerpadla Daikin Altherma Hybrid
Princíp invertora
Keď je tepelná záťaž priestoru nižšia než maximálny výkon, ktorý môže tepelné čerpadlo dodať, bežné systémy tepelných čerpadiel bez
invertora majú cykly pri plnom zaťažení typu zap./vyp., čím dochádza k nízkej účinnosti. Pri tepelných čerpadlách riadených invertorom
je však frekvencia kompresora znížená, čím sa zvyšuje jeho účinnosť v prevádzke pri čiastočnom zaťažení, ako aj jeho prevádzková
životnosť. Účinnosť sa zvýši vyššou účinnosťou kompresora a relatívnym predimenzovaním výmenníkov tepla v chladiacom cykle (jeden
na kondenzáciu a jeden na vyparovanie). Samozrejme, že invertor musí fungovať pri dostatočne vysokej frekvencii pred dosiahnutím
maximálnej účinnosti. Pri príliš nízkych frekvenciách invertor stráca, čo má negatívny vplyv na účinnosť. Nech už je to akokoľvek, a aj keď
berieme do úvahy straty invertora, invertorové kompresory sú aj tak výrazne účinnejšie než systémy tepelných čerpadiel bez invertora
v prevádzke pri plnom zaťažení.
Prevádzka pri čiastočnom zaťažení
Tepelná záťaž < 100 % HP cap

3.

COP

2.
4.

35 %

1.

Rýchlosť kompresora
Tepelná záťaž

100 %

Obrázok 23: Koeficient výkonnosti ako funkcia rýchlosti kompresora zobrazujúci výhodu
v účinnosti tepelných čerpadiel s invertorom v porovnaní s tepelnými čerpadlami bez invertora.

Odolnosť voči hromadeniu ľadu
Výmenník tepla vonkajšej jednotky s tepelným čerpadlom nevyhnutne
hromadí ľad pri vonkajších teplotách nižších ako 2°C. Vzduch (s určitou
relatívnou vlhkosťou) prúdiaci do jednotky sa schladzuje, vodné výpary
tým kondenzujú na kvapalnú vodu a zamŕzajú na lamelách výmenníka
tepla. Výsledkom toho je, že prechod vzduchu cez otvory lamiel je menej
účinný a znižuje sa odparovací výkon vonkajšej jednotky. Tým poklesne
vykurovací výkon a účinnosť tepelného čerpadla. Preto je cyklus možné
otočiť.
Vnútorná jednotka slúži ako výparník (ventilátor je vypnutý) a vonkajšia
jednotka ako kondenzátor, ktorý prijíma horúce chladivo na roztopenie
ľadu.
Vonkajšia jednotka je špeciálne určená na to, aby čo najviac zabránila
hromadeniu ľadu.
Dosahuje sa to niekoľkými návrhovými opatreniami.
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Testovacie podmienky: vonkajšia teplota -20°C – relatívna vlhkosť 99%
Pred optimalizáciou odolnosti voči námraze

Po optimalizácii odolnosti voči námraze

Rozpustený ľad odkvapkáva z výmenníka a zamŕza na studenej spodnej

Pri novom nastavení výmenník voľne visí (pod výmenníkom nie

platni. Taktiež ľad nahromadený na bočnej mriežke.

je žiadna spodná platňa). Takto sa v spodnej časti jednotky ľad už
viac nezhromažďuje, čím sa predchádza poškodeniu výmenníka,
poškodeniu ventilátora a zníženiu výkonu. Bočná mriežka sa tiež
odstránila, aby sa zabránilo hromadeniu ľadu na bočnej strane jednotky.

•

V prvom rade je to voľne visiaci výmenník, ktorý minimalizuje hromadenie ľadu.

•

Po druhé, vonkajšia jednotka používa novú výfukovú mriežku (mriežka v prednej časti vonkajšej jednotky, cez ktorú sa vzduch
vyfukuje), čím sa zabraňuje hromadeniu ľadu v okolí ventilátora.

•

Po tretie, horná platňa vonkajšej jednotky vyčnieva na strane a tak sneh počas sneženia nepadá na samotný výmenník tepla, ale
vedľa neho.

•

Pod výmenníkom tepla nie je okrem toho žiadna spodná platňa, takže studená voda tam nemôže zamŕzať a hromadiť tak ľad.

•

A konečne bolo optimalizované aj ovládanie , ktoré bolo výrazne zamerané na zníženie hromadenia ľadu.

Všetky tieto snahy vytvorili jednotku, ktorá vynikajúco zvláda hromadenie ľadu. V žiadnych klimatických podmienkach nedochádza
k stabilnému hromadeniu ľadu v jej prevádzkovom rozsahu.

Nízke príkony a nízke straty pri nečinnosti
Nízke príkony sa dosahujú využívaním vysoko účinného obehového čerpadla. Čerpadlo má hodnotu EEI menšiu než 0,23 (čo zodpovedá
energetickej triede A), spĺňa podmienky pre stimulačné programy a budúce nariadenia (napr. ErP2015) a vyžaduje nízky príkon (o 75 W nižší
než bežné čerpadlá), čím sa zvyšujú hodnoty COP a sCOP. Ak by čerpadlo bolo v prevádzke 6 000 hodín ročne, ročný rozdiel v spotrebe
energie by predstavoval 450 kWh (úspora 77 Euro/ročne, pri priemernej cene za el. energiu v EÚ 0,17 Euro/kWh).
Príkon sa ďalej znižuje aj vďaka inteligentnému návrhu, keďže vnútorná jednotka nevyžaduje vyhrievanie spodnej platne. Na zabránenie
hromadenia ľadu by vyhrievanie spodnej platne spustilo svoju prevádzku zvyčajne pri poklese vonkajšej teploty pod 4°C. Ak však vonkajšia
jednotka vyhrievanie spodnej platne nepoužíva, pretože to nie je potrebné, približne 2 800 hodín ročne, dôjde k ročným úsporám el.
energie 168 kWh alebo 29 Euro.
Nízke straty pri nečinnosti sa získavajú znižovaním strát v pohotovostnom režime PCB pohonu invertora. Vypnutím PCB pohonu
invertora vnútornej jednotky počas pohotovostného režimu, príkon PCB pohonu invertora sa zníži o 20 W. Za predpokladu 3000 hodín
ročne v pohotovostnom režime je ročný rozdiel 60 kWh/rok, čo predstavuje ročnú úsporu približne 10 Euro.

3

EEI je index energetickej účinnosti. Tento výsledok je označením účinnosti obehového čerpadla. Výsledkom je označenie energetickej triedy od triedy A (najlepší výsledok) až do triedy G (najhorší výsledok).
Požiadavka pre rok 2013 je EEI < 0,27. Od roku 2015 ďalej sa vyžaduje EEI < 0,23, čo znamená, že na trhu budú povolené len obehové čerpadlá s premenlivou rýchlosťou a trvalým magnetickým motorom.
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4.2. Hydrobox
Hlavnou funkciou hydroboxu je vymieňať teplo medzi chladivom a vodou. Interná logika rozhodne,
v závislosti od nastavenia úspory (ekologické alebo ekonomické), či je pri vykurovaní lepšie použiť
tepelné čerpadlo alebo plynový kondenzačný kotol. Hydrobox sa správa ako master a ovláda
vonkajšiu jednotku aj plynový kotol. Bol navrhnutý tak, aby bol čo najkompaktnejší a najtichší.

Obrázok 24: Modul hybridnej vnútornej jednotky – zobrazenie hydroboxu cez plynový kotol.

4.3. Modul hybridného plynového kotla
Modul hybridného plynového kotla je vysoko účinný kotol s účinnosťou 107% (v porovnaní s nižšou vykurovacou hodnotou).
Modul hybridného kotla je plynový kondenzačný kotol. Pri nízkoteplotných kotloch je kondenzácia spalín technicky nemožná. Pri
kondenzačných kotloch je však kondenzácia spalín možná, preto je možné použiť viazané teplo vo vodných výparoch spalín na predhriatie
prevádzkovej kvapaliny na vykurovanie.

Teplá pitná voda nepriamo Centrálne vykurovanie priamo

Plynový kotol Daikin Altherma vďaka svojmu unikátnemu výmenníku
tepla kondenzuje pri vykurovaní, ako ja pri príprave teplej pitnej vody.
Kotol môže takto pripravovať teplú pitnú vodu účinnejším spôsobom.
V bežných plynových kondenzačných kotloch nie je možné predhriať
prevádzkovú kvapalinu na prípravu teplej pitnej vody kondenzáciou
spalín, pretože teplo sa priamo nevymieňa do studenej vody cez doskový
výmenník tepla.
Výsledkom toho je, že teplota vody vstupujúcej do kondenzačného
plynového kotla je vyššia (60°C) (ako je uvedené na obr. 25) než teplota
rosného bodu spalín (57°C pre zemný plyn; 47 °C pre vykurovací olej), čím
je kondenzácia na prípravu teplej pitnej vody nemožná, dokonca aj pre
kondenzačné plynové kotle.

Štandardný kondenzačný kotol: Počas prípravy teplej pitnej vody
je teplota vstupnej vody vyššia než rosný bod spalín, preto nie je
kondenzácia možná.
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Obrázok 25: Fungovanie bežných plynových kotlov: kvôli nepriamemu ohrievaniu teplej pitnej
vody nie je možné využiť kondenzáciu spalín.

Teplá pitná voda nepriamo Centrálne vykurovanie priamo

Kotol hybridnej jednotky pripravuje teplú pitnú vodu odlišne. Studená
voda tečie priamo do špeciálneho dvojitého výmenníka, ktorý umožňuje
počas prípravy teplej pitnej vody okamžitú a nepretržitú kondenzáciu
plynových spalín. (pozrite si obrázok 27), (pozrite si obr. 26)

Hybridný kondenzačný kotol: Počas prípravy teplej pitnej vody
je teplota vstupnej vody nižšia než rosný bod spalín, preto je
kondenzácia spalín možná.

Medené potrubie vo
výmenníku tepla

Výmenník tepla na
prípravu teplej pitnej vody

Obrázok 26: Fungovanie modulu hybridného plynového kotla: vďaka priamemu ohrievaniu teplej
pitnej vody je možné využiť kondenzáciu spalín.

Hliníkový výmenník tepla

Výmenník tepla
na vykurovanie

Oproti bežnému štandardnému kombinačnému koltu, v ktorom sa teplá pitná voda nepriamo nahrieva doskovým výmenníkom tepla
a nevyužíva sa kondenzácia spalín, modul hybridného kotla ohrieva teplú pitnú vodu a vodu na vykurovanie cez výmenník tepla s dvojitým
prechodom. Dva prietokové okruhy sú dokonale oddelené a obidva môžu využívať kondenzáciu spalín (pretože pre obidva prietokové
okruhy je prívodná teplota nižšia než teplota rosného bodu spalín), čím sa v porovnaní s bežnými štandardnými kombinačnými kotlami
zvyšuje účinnosť. Vďaka kondenzačnému účinku a dizajnu výmenníka tepla je účinnosť výmenníka tepla s dvojitým prechodom až o 30%
vyššia než pri bežnom type.
Obrázok 27: Modul hybridného plynového kotla s výmenníkom tepla s dvojitým prechodom (výmenník pre vykurovanie aj pre prípravu teplej pitnej vody sú priamo nahrievané horákom)
pokrytý hliníkovými pásmi a plechovou krycou doskou.
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Ak chceme porovnať rôzne technológie s obnoviteľnou energiou, je potrebné kvantitatívne označenie investičných nákladov na kWh
obnoviteľnej energie. Získame to vydelením investičných nákladov za určitú technológiu s obnoviteľnou energiou s celkovou výrobou
obnoviteľnej energie za svoju celú životnosť. Čím lacnejšie sú tieto náklady, tým viac obnoviteľnej energie je možné vyrobiť za určitú
investíciu do danej technológie a tým cenovo prijateľnejšie môže táto technológia prispieť k dosiahnutiu cieľov EÚ 20-20-20. Nižšie nájdete
porovnanie medzi solárnou tepelnou energiou, solárnym PV systémom a tepelným čerpadlom Daikin Altherma Hybrid.
Solárna tepelná energia je technológia na využitie solárnej energie na vykurovanie pomocou solárnych kolektorov. Za predpokladu,
že solárne zariadenie – 4 m² plochých panelov a solárny zásobník – inštalačné náklady vo výške asi 3500 Euro a životnosťou zariadenia
20 rokov by ročne vyrobili 1000 kWh (v priemernom klimatickom pásme), investičné náklady na obnoviteľnú energiu by predstavovali
0,175 Euro/kWh vyrobenej obnoviteľnej tepelnej energie.
Solárne PV systémy vyrobia asi 850 kWh za rok na kWp v priemernom klimatickom pásme. Keďže náklady na nich sú asi 2000 Euro na kWp
a ich životnosť je približne 20 rokov (10 rokov pre invertor), investičné náklady na obnoviteľnú energiu by predstavovali 0,117 Euro/ kWh
vyrobenej obnoviteľnej tepelnej energie.
Za predpokladu, že tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid vyrobí ročne 15 000 kWh tepelnej energie (10 000 kWh tepelným
čerpadlom a 5 000 kWh kotlom), z čoho 2 500 kWh sa dodá príkonom, tak skutočné obnoviteľné teplo predstavuje 7 500 kWh. A tiež za
predpokladu, že náklady na hybridnú jednotku sú o 1 500 Euro vyššie než pri priemernom plynovom kondenzačnom kotli a jej životnosť
je 12 rokov (jej očakávaná životnosť je však 15 rokov), investičné náklady na obnoviteľnú energiu by predstavovali 0,017 Euro/kWh.
4

Ak sa zoberú do úvahy náklady na el. energiu na spustenie hybridnej jednotky (0,161 Euro/kWh, cena podľa informácií z agentúry Flemish Energy Agency), celkové náklady na obnoviteľnú
energiu by predstavovali 0,070 Euro/kWh.

Príkon (2 500 kWh)

Obnoviteľná energia
(vzduch) (7 500 kWh)

10 000 kWh (tepelné
čerpadlo) (COP 4)

Tepelné čerpadlo
Daikin Altherma
Hybrid

15 000 kWh
tepelnej energie
5 000 kWh (kotol)

Plyn (> 5 000 kWh)

Obrázok 28: Ročné energetické vstupy a výstupy na výrobu 15 000 kWh tepelnej energie. Z 10 000 kWh tepelnej energie vyrobenej tepelným čerpadlom je možné 7 500 kWh považovať
za skutočné obnoviteľné teplo. Vyžaduje to 2 500 kWh príkonu (COP = 4).

Porovnanie investičných nákladov na obnoviteľnú energiu [€/kWh]
Solárna tepelná energia

0,175

Solárny PV systém

0,117

Ohľadom výroby obnoviteľnej energie je

Tepelné čerpadlo
Daikin Altherma Hybrid

použitie hybridnej jednotky 10,3-krát lacnejšie

0,017
(investičné náklady,
bez príkonu)

a 6,9-krát lacnejšie než použitie solárneho

0,070
(s príkonom)

ako cenná a sľubná technológia, ktorá

než použitie solárnej tepelnej energie
PV systému. To je dôvod prečo môžu byť
tepelné čerpadlá Hybrid považované
môže pomôcť naplniť ciele EÚ 20-20-20
najhospodárnejším spôsobom.

X 10,3

X 6,9

Obrázok 29: Porovnanie investičných nákladov na obnoviteľnú energiu: Solárna tepelná energia, solárny PV systém a tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid.
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Tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid sa nainštalovalo a otestovalo na rôznych miestach, v rôznych klimatických pásmach a typoch
domov (veľkosť, vek, a energetická trieda) a s rôznymi výhrevnými telesami. Tri testovania sú podrobnejšie opísané nižšie. Zakaždým sú
vysvetlené charakteristiky všetkých testovacích domov a odmerané výsledky.

6.1. Testovanie vo Veľkej Británii – Wigan
6.1.1.

Charakteristika domu

Obrázok 31: Obrázok domu v anglickom meste Wigan (1).

Obrázok 30: Obrázok domu v anglickom meste Wigan (2).

Dom vlastní pán James Jennings a nachádza v anglickom meste Wigan. Je v radovej zástavbe a bývajú v ňom 3 ľudia. Bol postavený pred
110 rokmi, nemá žiadnu izoláciu (30 mm duté múry sa považovali za príliš náročné na impregnáciu) a má vysoké vstupné teploty do
radiátorov (70°C). Z pohľadu účinnosti by sa mohli považovať za najhorší príklad.
Plynový kotol sa nahradil tepelným čerpadlom Daikin Altherma Hybrid. Výhrevné telesá boli radiátory a tie sa ponechali. Vykurovací
výkon pri návrhovej teplote (-7°C) je 9 kW. Regulácia vykurovania závisí od počasia s teplotou výstupnej vody 70°C pri návrhovej teplote.
Vykurovacia plocha je 140 m2.

Obrázok 32: Obrázok nainštalovaného modulu tepelného čerpadla Hybrid.

Obrázok 33: Obrázok vnútorného hybridného
plynového kotla a modulu tepelného čerpadla
(nastavenie testovania).
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6.1.2. Výsledky
Výsledky testu ukazujú, že zo 16 300 kWh použitých na vykurovanie priestoru vyrobilo tepelné čerpadlo 13 060 kWh (alebo > 80%). To
jasne dokazuje, že aj pri starších návrhových parametroch s radiátormi dodá tepelné čerpadlo hybridného systému väčšinu energie na
vykurovanie a kotol je v pozícii podporného tepelného zdroja. Dokázalo sa tým, že hybridný systém je vhodný pre akýkoľvek typ domu
– veľký alebo malý, nový alebo starý, s podlahovým vykurovaním alebo radiátormi.
Okrem toho, odmeraná sezónna účinnosť v dome, na základe zdroja primárnej energie, je 1,26 pre vykurovanie priestoru a 1,2 pre celkové
dodanie energie (kombinácia vykurovania a prípravy teplej pitnej vody). Je to o 37% vyššie než najmodernejší plynový kondenzačný kotol,
na základe účinnosti 90% pre vykurovanie (sezónne) a 70% na prípravu teplej pitnej vody.
Graf nižšie (obr. 34) zobrazuje teoreticky potrebný vykurovací výkon na vykúrenie domu na dobrú komfortnú úroveň ako funkciu vonkajšej
teploty (modrá čiara). Táto čiara je založená na dvoch bodoch: požadovanom vykurovacom výkone pri návrhovej teplote (-7°C), ktorý je
nastavený na 9 kW a na predpoklade, že pri 16°C nie je viac potrebný vykurovací výkon. Rozptýlené modré body okolo čiary vyplývajú
z testovacích meraní. Tieto zobrazujú odmerané hodnoty pre vykurovací výkon pri určitej hodnote pre vonkajšiu teplotu.
Na obrázku je tiež zobrazená teplota výstupnej vody (LWT, [°C]) ako funkcia vonkajšej teploty (červená čiara). LWT je stanovená na 70°C
pri návrhovej teplote a na 30°C pri vonkajšej teplote 16°C.
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Obrázok 34: Grafy týkajúce sa testovania v anglickom meste Wigan: 1) Vykurovací výkon [kW] ako funkcia vonkajšej teploty Ta [°C] (modrá čiara); 2) Teplota výstupnej vody [°C] ako funkcia
vonkajšej teploty Ta [°C] (červená čiara).

Obrázok 35 zobrazuje požiadavku domu na tepelnú energiu na stupeň Celzia [kWh/°C] ako funkciu vonkajšej teploty Ta [°C] (zelená čiara).
Oblasť pod zelenou čiarou je meranie celkovej ročnej energetickej požiadavky domu na vykurovanie. Žltá čiara a žlté body zobrazujú
systémovú účinnosť, z hľadiska PE-COP, ako funkcie vonkajšej teploty Ta [°C]. Čierne body zobrazujú účinnosť kotla. Je vidieť, že ako sa
vonkajšia teplota zvyšuje, žlté body sa vzďaľujú od čiernych. Je to kvôli tomu, že ako sa vonkajšia teplota zvyšuje, účinok tepelného
čerpadla rastie a tým aj PE-COP.
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Obrázok 35: Grafy týkajúce sa testovania v anglickom meste Wigan: 1) Tepelný výkon na stupeň Celzia [kWh/°C] (zelená čiara); 2) Systémová účinnosť (žltá čiara a body) a účinnosť kotla
(čierne body); obidva z hľadiska PE-COP.
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James Jennings, majiteľ domu v meste Wigan, uviedol, že vďaka
hybridnému systému cíti, že si svoj dom otestoval pre budúcnosť:

Vďaka tejto technológii cítim, že som
si svoj dom otestoval pre budúcnosť.
A čokoľvek bude lacnejšie, plyn alebo
el. energia, ja budem prevádzkovať svoj
dom čo najúčinnejšie bez toho, aby
som musel na to myslieť. Zabezpečí
mi aj to, že zohrám moju časť v čo
Obrázok 36: James Jennings, Susie a dcéra Olívia: majitelia domu
v anglickom meste Wigan, kde prebehlo testovanie hybridného
systému.

najšetrnejšom prístupe k životnému
prostrediu s tými najnovšími
a najúčinnejšími technológiami
fungujúcimi ako jeden celok.
James Jennings s rodnou: majitelia domu v anglickom meste
Wigan, kde prebehlo testovanie hybridného systému.
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6.2. Testovanie v Nemecku – Štuttgart
6.1.2.

Charakteristika domu

Dom sa nachádza blízko nemeckého mesta Štuttgart. Bývajú v ňom 2 dospelí a 2 malé deti. Je to polovica dvojdomu a vykurovacia plocha
je 208 m2. Vykurovací výkon pri návrhovej teplote (-12°C) je 8 kW. Výhrevné telesá sú radiátory a tie sa ponechali počas rekonštrukcie
starého plynového kotla.
Regulácia vykurovania závisí od počasia s teplotou výstupnej vody 60°C pri návrhovej teplote.

Obrázok 37: Obrázok domu v nemeckom meste Štuttgart.

6.2.2.

Obrázok 38: Obrázok nainštalovanej vnútornej jednotky hybridného systému.

Výsledky

Na obrázku 39 je zobrazená teplota výstupnej vody ako funkcia vonkajšej teploty (červená čiara). Prechádza od 60°C pri vonkajšej teplote
-12°C do 35°C pri vonkajšej teplote 16°C.
Modrá čiara zobrazuje teoreticky vyžadovaný vykurovací výkon domu a vychádza z predpokladu, že vyžadovaný výkon je 8 kW pri -12°C
a pri prekročení vonkajšej teploty 16°C už viac nebude potrebný žiadny vykurovací výkon.
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Obrázok 39: Grafy týkajúce sa testovania blízko nemeckého mesta Štuttgart: 1) Vykurovací výkon [kW] ako funkcia vonkajšej teploty Ta [°C] (modrá čiara); 2) Teplota výstupnej vody [°C]
ako funkcia vonkajšej teploty Ta [°C] (červená čiara).
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Počas zimy majiteľ kombinoval kachle na drevo s tepelným čerpadlom Daikin Altherma Hybrid, čo vysvetľuje nižšie odmerané výkony
v porovnaní s očakávaným výkonom (pozrite si tri modré body úplne vľavo na obrázku 39).
Graf nižšie (obrázok 40) tiež zobrazuje, že systémová účinnosť sa zvyšuje pri zvýšení vonkajšej teploty (t.j. keď tepelné čerpadlo sa podieľa
na väčšej časti tepelného zaťaženia). Účinnosť kotla je možné považovať za stálu, ako je možné vidieť z čiernych bodov. Ročná hodnota
PE-sCOP je 1,25, čo je o 40% vyššie pri porovnaní s náhradným systémom.
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Obrázok 40: Grafy týkajúce sa testovania blízko nemeckého mesta Štuttgart: 1) Tepelný výkon na stupeň Celzia [kWh/°C] (zelená čiara); 2) Systémová účinnosť (žltá čiara a body) a účinnosť
kotla (čierne body); obidva z hľadiska PE-COP.
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6.3. Testovanie v Taliansku – Rimini
6.3.1.

Charakteristika domu

Tretie testovanie sa vykonalo v talianskom meste Rimini. Dom je v radovej zástavbe a bývajú v ňom 2 ľudia. Starý plynový kotol sa nahradil
tepelným čerpadlom Daikin Altherma Hybrid a ponechali sa existujúce radiátory. Vykurovací výkon pri návrhovej teplote (-5°C) sa rovná
6 kW a vykurovacia plocha je 140 m2. Regulácia vykurovania závisí od počasia s teplotou výstupnej vody 55°C pri návrhovej teplote.

Obrázok 41: Obrázok domu v talianskom meste Rimini.
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6.3.2.

Výsledky

Ekvitermická krivka teploty výstupnej vody zobrazená na obrázku 43 má rozsah od 55°C pri vonkajšej teplote -5°C do 30°C pri teplote okolo
16°C. Vykurovací výkon domu sa odhadol na pribl. 6 kW pri návrhovej teplote. Odmerané hodnoty vykurovacieho výkonu hybridného
systému sa rozptýlili okolo tejto čiary.
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Obrázok 43: Grafy týkajúce sa testovania v talianskom meste Rimini: 1) Vykurovací výkon [kW] ako funkcia vonkajšej teploty Ta [°C] (modrá čiara); 2) Teplota výstupnej vody [°C] ako funkcia
vonkajšej teploty Ta [°C] (červená čiara).

Obrázok 44 tiež zobrazuje zvýšenie účinnosti tepelného čerpadla Daikin Altherma Hybrid, keďže čerpadlo dodáva väčšiu časť tepelného
zaťaženia (ako sa zvyšuje vonkajšia teplota). Pozrite si žltú čiaru.
Zelená čiara znova zobrazuje tepelný výkon na stupeň Celzia, ktorý dosahuje maximum pri teplote okolo 5°C. Hodnota PE-sCOP v tomto
dome je 1,3.
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Obrázok 44: Grafy týkajúce sa testovania blízko talianskeho mesta Rimini: 1) Tepelný výkon na stupeň Celzia [kWh/°C] (zelená čiara); 2) Systémová účinnosť (žltá čiara a body) a účinnosť
kotla (čierne body); obidva z hľadiska PE-COP.
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7
Záver:

prečo sa

Hybridné tepelné
čerpadlo Daikin
Altherma považuje
za tepelný zdroj

budúcnosti
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Hybridné Tepelné čerpadlo Daikin Altherma sa odlišuje od iných bežných tepelných zdrojov v niekoľkých aspektoch.
V prvom rade je vysoko flexibilné voči typu budovy a typu výhrevných telies. Sú možné teploty nastavenia výstupnej vody od 25°C
až do 80°C, čím dokáže táto hybridná jednotka dodať vynikajúce úrovne komfortu v každom dome, cez podlahové vykurovanie aj
radiátory.
V druhom rade je hybridná jednotka mimoriadne šetrná k životnému prostrediu, pretože môže znížiť emisie CO2 a poskytnúť
obnoviteľnú energiu pri investícii 0,017 Euro za kWh, čí sa z nej stáva cenovo najdostupnejší zdroj obnoviteľnej energie.
Hybridná jednotka má ďalej aj špičkový dizajn, ktorý optimalizuje účinnosť, rozmrazovanie, kompaktnosť a hluk. Jej súčasťou je
invertorom riadená vonkajšia jednotka s minimálnou spotrebou el. energie, nízkymi stratami pri nečinnosti a optimálnou odolnosťou
voči námrazám. Modul tepelného čerpadla vymieňa teplo medzi chladivom a vodou a je navrhnutý, aby bol čo najkompaktnejší
a najtichší. Plynový kondenzačný kotol obsahuje dvojitý výmenník tepla pre vysoko účinnú prípravu teplej pitnej vody a technologickej
vody na vykurovanie priestoru.
Nakoniec, hybridná jednotka umožňuje jednoduchú prevádzku pomocou intuitívneho ovládača. Tam, kde je možné samostatné
načítanie výroby energie cez plyn alebo el. energiu pre vykurovanie priestoru aj prípravu teplej pitnej vody, je možné vykonať
monitorovanie spotreby energie. Hybridná jednotka je tiež dokonalý nástroj na správu el. rozvodnej siete: v závislosti od záťaže siete
môže systém prepínať medzi prevádzkou kotla a tepelného čerpadla cez beznapäťový kontakt.
Kombinácia tepelného čerpadla a plynového kondenzačného kotla, obidva sú určené na vysokú účinnosť a predstavujú tie najlepšie
dostupné technológie na trhu, spolu s možnosťou hospodárne optimálneho prepnutia z jedného tepelného zdroja na druhý, znižuje
prevádzkové náklady a poskytuje cenovo dostupnú technológiu s obnoviteľnou energiou pre každý typ domu so všetkými typmi
výhrevných telies. Hybridné tepelné čerpadlo Daikin Altherma má všetky predpoklady na to, aby sa stalo hlavným vykurovacím
systémom.
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