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VÝHODY MONOBLOK

MONOBLOK
Monoblok je čerpadlo určené na inštaláciu mimo domu. Ide o ekonomické riešenie, ktoré nevyžaduje využitie priestoru vo vnútri budovy. 
Užívateľ výberom monoblokového tepelného čerpadla dostane kompletné a na prácu pripravené zariadenie, ktoré stačí umiestniť k budove 
a do jeho vnútra vyviesť potrubia, ktorými prúdi teplo. Monoblokové čerpadlá nevyžadujú inštaláciu chladiaceho systému a odborné prehliad-
ky, je spojená len s ochranou vykurovacieho média (vody) pred zamrznutím.

MONOBLOK
VÝHODY

JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA, NEVYŽADUJE SA
ŽIADNE ŠPECIALIZOVANÉ POVOLENIA F-GAZ

KOMPLETNÉ ZARIADENIE, PRIPRAVENÉ NA PRÁCU
S ÚSTREDNÝM KÚRENÍM

ÚSPORA PRIESTORU V DOMÁCNOSTI

NEVYŽADUJE ŽIADNU INŠTALÁCIU CHLADENIA

Tepelné čerpadlá / B-HEAT / www.wentor.sk4

AKO FUNGUJE TEPELNÉ ČERPADLO

AKO FUNGUJE TEPELNÉ ČERPADLO
Prvé zariadenia boli vytvorené asi pred 200 rokmi. Ich princíp fungovania je veľmi jednoduchý. Zariadenie odoberá zo vzduchu bezplatnú 
energiu, ktorú využíva na vykurovanie a chladenie budovy, ako aj na prípravu teplej úžitkovej vody. Tepelné čerpadlá B-HEAT pracujú vo veľmi
vysokom rozsahu vonkajšej teploty a dosahujú vysoké parametre vykurovacieho systému. Vzduchové tepelné čerpadlá na vykurovanie 
danéhopriestoru využívajú tepelnú energiu obsiahnutú vo vzduchu mimo budovy.

Celý proces prebieha v 3 etapách. Prvým je odber tepla, ktorý prebieha pomocou ventilátorov, vďaka ktorým je možné nasávať vzduch z 
okolia priamo do tepelného čerpadla. Potom použite teplo, ktoré v prístroji vzniklo. Posledným krokom je odovzdanie tepla do inštalácie 
umiestnenej v zásobníku. Tepelné čerpadlá sú jedným z najčistejších a najekologickejších spôsobov vykurovania, pretože neprodukujú žiadne 
škodliviny ani výfukové plyny. Teplo používané na ohrev povrchu domu pochádza zo vzduchu.

PRINCÍP FUNGOVANIA TEPELNÉHO ČERPADLA

PREČO SA
OPLATÍ?

PRE KOHO JE
TO PRÍNOS

ČO ZÍSKAŠ?

vysoká efektívnosť vykurovacieho systému a prípravy
TÚV

široký teplotný rozsah

dobrá kvalita za rozumnú cenu

maximálne bezúdržbový

žiadne emisie škodlivých látok

nízke prevádzkové náklady zariadenia

pre investorov

na modernizáciu starého zdroja vykurovania

ideálne pre rodinné a viacgeneračné bývanie

Tepelné čerpadlá / B-HEAT / www.wentor.sk 5

75%

Energiu získava zo
vzduchu

Spotrebovaná elektrina

Vyrobená vykurovacia
energia

100%

25%

1.

2.

3.
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ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A VÝKON

ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A V ÝKON
Energetické štítky sa nachádzajú na každom elektrickom spotrebiči pre domácnosť, ktorý sa predáva v rámci Európskej únie. Štítky informujú 
používateľa o kvalite produktu, ako aj o tom, ktoré zariadenie bude najlacnejšie prevádzkovať. Hoci štítky vyzerajú povedome, v prípade 
tepelných čerpadiel boli zavedené dodatočné informácie týkajúce sa prevádzkových podmienok zariadenia, pre ktoré bola určená trieda 
energetickej účinnosti. Ide predovšetkým o predpokladanú tepelnú záťaž objektu. Majte na pamäti, že príkon tepelného čerpadla vždy závisí 
od budovy, v ktorej je inštalované. Preto sa za základ klasifikácie považovala „sezónna účinnosť v režime vykurovania“.

VÝKON B-HEAT JEDNOTIEK

Pred výberom správneho zariadenia musí investor 
poznať hodnotu tepelných strát budovy. Je tiež potreb-
né vziať do úvahy, aká izolácia bola použitá pri stavbe 
domu, oblasť, ktorá sa má vykurovať, počet členov 
domácnosti a teplotné charakteristiky oblasti. Takéto 
výpočty sa oplatí nechať vykonať kvalifikovanou 
osobou, aby ste sa vyhli situáciám, keď je čerpadlo príliš 
slabé alebo príliš silné.

Tepelné čerpadlá B-HEAT sú dostupné v 4 výkonoch: 9 
kW, 12 kW, 17 kW a 22 kW. Čerpadlá s výkonom 9 kW a 
12 kW sú ideálne pre novostavby, kde je veľmi dobrá 
izolácia budovy. Zariadenia s výkonom 17 kW a 22 kW 
dobre padnú v prípade starších budov a väčších plôch, 
no pamätajte, že nie v každej situácii je to jasné.

Vzhľad energetických štítkov a informácie v nich uvedené
upravuje osobitná smernica EÚ 210/30/EU.

ηs energetická účinnosť sezónneho vykurovania až 206 %

ηs v priemere do A +++ pri 35 °C

ηs spriemerované na A++ pri 55 °C

9 kW
12 kW

17 kW
22 kW
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zariadenia
s jedným ventilátorom

zariadenia
s dvomi ventilátormi
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MODERNÁ TECHNOLÓGIA

EKOLOGICKÉ CHLADIVO R32
Je to plyn skvapalnený pod tlakom, patriaci do skupiny homogénnych činidiel. Používa sa predovšetkým ako chladivo v tepelných čerpa-
dlách novej generácie. V porovnaní s inými je jednoduchšie získať alternatívu.

Chladivo R32 je šetrné k životnému prostrediu, pretože potenciál globálneho otepľovania (GWP) je takmer trikrát nižší ako u chladiva 
R410A. R32 je približne o 15 % účinnejší ako R410A.

DVOJITÝ KOMPRESOR
ROTARY
Kompresor je jednou z najdôležitejších častí tepelného čerpadla, 
pretože práve kompresor poháňa celý proces prijímania tepla a vykuro-
vania. Na trhu sú dostupné rôzne typy kompresorov, ktoré sa líšia 
výkonom a energetickou účinnosťou. V tepelných čerpadlách B-HEAT 
sme použili rotačné kompresory. Toto riešenie umožňuje dosiahnuť 
vysokú účinnosť pri výrobe tepla pri plnom aj minimálnom výkone 
kompresora. To sa jednoznačne premieta do nižšej spotreby elektrickej 
energie tepelného čerpadla.
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TECHNOLÓGIA EVI
Technológia EVI je špecializované technické riešenie, ktoré 
zahŕňa úpravu chladiaceho okruhu. Rozdiel je v použití 
prídavného expanzného ventilu, ktorý smeruje časť chladiva 
do prídavného výmenníka tepla. Chladivo sa odparuje vo 
výmenníku tepla a privádza sa do kompresora. V dôsledku 
toho sa pri malej zmene teploty zvyšuje tlak chladiva a pri 
rovnakej spotrebe elektrickej energie sa zvyšuje prevádzkový 
rozsah tepelného čerpadla.

Zväčšenie pracovnej plochy tepelného čerpadla umožňuje 
samostatné fungovanie tepelného čerpadla v budove, ktorá 
prešla dôkladnou modernizáciou, ako aj v hybridnom 
systéme (podlahové kúrenie + radiátory). Použitie techno-
lógie EVI v tepelných čerpadlách B-HEAT má za následok 
výrazne vyšší vykurovací a chladiaci výkon ako štandardné 
tepelné čerpadlá.

Konštrukcia zariadení B-HEAT je založená na invertorovej technológii,
pomocou japonského plného DC invertorového kompresora. Toto
riešenie zvyšuje účinnosť vykurovania a zároveň znižuje spotrebu
energie.

FULL INVERTER DC

Kanál na
vstrekovanie

pary

Kanál
nasávací
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MODERNÁ TECHNOLÓGIA

VEĽKÝ
DOSKOVÝ
VÝMENNÍK
Výmenníky tepla používané v našich zariadeniach 
majú vysoký koeficient prestupu tepla, ktorý 
pochádza z veľkého povrchu rebier, čo zaručuje 
energetickú účinnosť v procese vykurovania a 
chladenia.

ODHLUČNENÝ
KOMPRESOR A
KORPUS
Tepelné čerpadlá B-HEAT sú veľmi tiché zariadenia. 
Ich vnútro je vystlané špecializovanou akustickou 
penou s hrúbkou 2 cm a ostatné prvky korpusu sú 
navyše obložené akustickou rohožou. Vďaka tomu 
sa pri prevádzke zariadenia nemusíte obávať 
hluku.

Hluk generovaný čerpadlom v ekonomickom 
režime prevádzky zostáva na úrovni 47 dB(A), 
takže ho možno úspešne inštalovať v blízkosti 
spální.

47
dB(A)
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KÚRENIE A
CHLADENIE
Hlavnou úlohou tepelných čerpadiel je vykurovanie objektu a prípra-
va teplej úžitkovej vody, ale je možné zariadenie využiť aj na chlade-
nie miestností v lete. V tepelných čerpadlách B-HEAT sme použili 
špeciálne komponenty, vďaka ktorým môžete využiť obe možnosti.

INTELIGENTNÉ OVLÁDANIE
Na ovládanie tepelného čerpadla a inštalácie sa používa špeciálny 4,3” farebný a dotykový ovládací panel. Riadiaci 
modul je umiestnený v strojovni a samotný panel v obytnej časti. Regulátor podporuje 3 vykurovacie okruhy, ÚK, TÚV, 
harmonogram a riadi kaskádu čerpadiel. Regulátory B-HEAT riadia aj rekuperáciu B-FRESH. Neváhajte a využite 
všetky možnosti tepelného čerpadla pomocou smartfónu odkiaľkoľvek, kde máte prístup k internetu.

Ak sa rozhodnete pre kúpu tepelného čerpadla B-HEAT a vzduchotechnickej jednotky B-FRESH, tento regulátor bude 
podporovať oba tieto systémy.

Tepelné čerpadlá / B-HEAT / www.wentor.sk10

LETOZIMA

Riadiaca jednotka tepelného
čerpadla (inštalovaný v zariadení)

Wi-Fi riadiaci modul

MODERNÁ TECHNOLÓGIA

ELEKTRICKÁ
ŠPIRÁLA
Technológia tepelných čerpadiel, ktoré sú podporované 
elektrickými ohrievačmi, bola prepracovaná tak, aby bolo toto 
riešenie veľmi ekonomické. To znižuje náklady na celkovú 
investíciu, pretože čerpadlo podporované ohrievačom môže 
mať menší výkon ako čerpadlo pracujúce samostatne. 
Elektrický ohrievač s výkonom 3 kW podporuje prevádzku 
tepelného čerpadla hlavne v zime, keď vonkajšia teplota 
klesne pod -15 °C (výrobné nastavenie je možné upraviť).

3 kW

KOMPONENTY TOP TRIEDY
Naše tepelné čerpadlá sú vyrobené z najkvalitnejších komponentov dostupných na trhu. Konštrukciu zariadení sme založili na použití japon-
ského full Inverter DC kompresora, použili sme veľké lopatky vo ventilátoroch, odolný 4-cestný ventil a expanzný ventil. To všetko preto, aby 
mali investori istotu, že výberom našich zariadení získajú odolné a efektívne tepelné čerpadlá.

EXPANZNÝ
VENTIL

VEĽKÉ
LOPATKY

OHRIEVANÉ
DNO

4 CESTNÝ
VENTIL
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KÚRENIE A
CHLADENIE
Hlavnou úlohou tepelných čerpadiel je vykurovanie objektu a prípra-
va teplej úžitkovej vody, ale je možné zariadenie využiť aj na chlade-
nie miestností v lete. V tepelných čerpadlách B-HEAT sme použili 
špeciálne komponenty, vďaka ktorým môžete využiť obe možnosti.

INTELIGENTNÉ OVLÁDANIE
Na ovládanie tepelného čerpadla a inštalácie sa používa špeciálny 4,3” farebný a dotykový ovládací panel. Riadiaci 
modul je umiestnený v strojovni a samotný panel v obytnej časti. Regulátor podporuje 3 vykurovacie okruhy, ÚK, TÚV, 
harmonogram a riadi kaskádu čerpadiel. Regulátory B-HEAT riadia aj rekuperáciu B-FRESH. Neváhajte a využite 
všetky možnosti tepelného čerpadla pomocou smartfónu odkiaľkoľvek, kde máte prístup k internetu.

Ak sa rozhodnete pre kúpu tepelného čerpadla B-HEAT a vzduchotechnickej jednotky B-FRESH, tento regulátor bude 
podporovať oba tieto systémy.
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EKVITERMICKÁ
REGULÁCIA

Ekvitermická regulácia je typ regulácie čerpadla, 
ktorý zohľadňuje vonkajšiu teplotu. Na zatienené 
miesto je umiestnený snímač teploty, ktorý v 
závislosti od vonkajšieho počasia upravuje teplotu 
vody v okruhu ústredného kúrenia.

Vďaka riadiacej jednotke tepelného čerpadla, keď 
sa vonku ochladí, zariadenie sa spustí a zvýši svoju 
účinnosť tak, aby bola dodržaná minimálna 
teplota vody na vykurovanie domu.

FUNKCIA
DEZINFEKCIA
NÁDRŽE NA TÚV
Ohrev vody na teplotu 70 °C spôsobí okamžitú 
smrť väčšiny baktérií, napríklad Legionella, a 
zvyšok až do dvoch hodín. To ovplyvňuje bezpečno-
sť a zdravie členov domácnosti, ktorí si môžu byť 
istí, že voda zo zásobníka im nebude škodiť.
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Baktérie Legionella umierajú70 °C

60 °C

50 °C

25-45 °C

0-25 °C

2 minúty – počas tohto obdobia
väčšina druhov baktérií zomrie

2 hodiny – počas tohto obdobia
väčšina baktérií zomrie

Teplota, pri ktorej sú baktérie
aktívne a množia sa

Teplota, pri ktorej sú baktérie
aktívne, ale nemnožia sa

MODERNÁ TECHNOLÓGIA

PODPORTE SVOJ AKTUÁLNY SYSTÉM
KÚRENIA
Tepelné čerpadlá B-HEAT môžu pracovať s existujúcim vykurovaním. Toto riešenie je veľmi ekonomické a takmer bezporuchové.

Táto kombinácia je najvhodnejšia, keď už budova má ústredné kúrenie. Vďaka tomuto riešeniu môže investor profitovať z prevádzky oboch 
systémov v takej kombinácii, ktorá mu zabezpečí nízku spotrebu energie. S tým sú spojené aj nízke investičné náklady.

Toto riešenie tiež zaisťuje neprerušovanú prevádzku. Ak z nejakého dôvodu prestane fungovať jedno zariadenie, začne fungovať druhé. 
Vtedy nehrozí, že objekt ostane bez kúrenia.

Tepelné čerpadlá / B-HEAT / www.wentor.sk 13
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TEPELNÉ ČERPADLÁ ZÁSOBNÍKY REKUPERÁCIE

B-PAKIET OD WENTOR
B-Paket od Wentor pozostáva z rekuperácie, tepelných čerpadiel a zásobníkov teplej vody. Ide o nami vytvorený špeciálny systém,
ktorý splní všetky očakávania investora. Výberom tohto balíka má zákazník záruku, že zariadenia budú spolupracovať s najvyšším
výkonom a účinnosťou.

+ +

B-PACKET OD FIRMY WENTOR
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B-HEAT- 9 B-HEAT-12

V/Ph/Hz 220~240V/1F/50Hz 380-415V/3F～/50Hz

Vykurovací výkon kW 10.00 12.50

Príkon kW 2.74 3.59

COP W/W 3,65 3.48

Vykurovací výkon kW 8.10 8.50

Príkon kW 2.93 3.20

COP W/W 2.76 2.66

Chladiaci výkon kW 6.90 9.50

Príkon kW 2.40 2.88

COP W/W 2.88 3.30

kW

kW 3.62 3.98

A 30.0 18.5

A 33.0 22.0

°C

1 1

dBA

Typ

Pokles tlaku
vody 

kPa 10 15

Primer rúr Cal

m³/h ≥1.35 ≥1.7

mm

Kg 77 80

Odporúčaný prietok vody

Rozmery jednotky (šírka x hl'bka x výška) 1002x405x845

Váha netto

Obehové čerpadlo Štandardne zabudované

Výmenník tepla

Doskový výmenník tepla

G1

Typ ventilátora DC úrovne

Počet ventilátorov

Hladina akustického tlaku ＜59

Maximálny vstupný prúd

Vyžaduje sa nadprúdová ochrana

Teplota okolia počas prevádzky -28 ~ 45

Kompresor Technológia EVI, dvojitý rotačný, DC invertor

Vykurovanie:

Chladenie:

Pomocný elektrický ohrievač 3

Maximálny príkon (tepelné čerpadlo)

Režim výkonu Accelerated (Boost)/Eco

Chladivo R32

Vykurovanie:

Model

Napájanie

Funkcia Kúrenie/Chladenie/riadenie WiFi

(Vzduch 7/6°C
vstup/Výstup vody 40/45°C)

(Vzduchu -12°C
Vstup/Výstup vody 36/41°C)

(Vduch 35/24°C Vstup/Výstup
vody 12/7°C)

TECHNICKÉ ÚDAJE B-HEAT 9 A 12
Tepelné čerpadlá B-HEAT sme vytvorili z komponentov, ktoré zaručujú vysokú účinnosť a výkon. Navyše, aby sme zachovali účinnosť  
zariadenia pri nízkych teplotách, použili sme elektrický ohrievač s výkonom 3 kW. V tabuľke nižšie sú uvedené technické údaje tepelných 
čerpadiel B-HEAT 9 kW a 12 kW.

TECHNICKÉ ÚDAJE
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TECHNICKÉ ÚDAJE B-HEAT 17 I 22
Tepelné čerpadlá B-HEAT sú dostupné aj vo výkonoch 17 kW a 22 kW. Ich špecifikácie si môžete pozrieť nižšie.

B-HEAT- 17 B-HEAT-22

V/Ph/Hz

kW

kW

W/W

kW

kW

W/W

kW

kW

W/W

kW

kW

A

A

°C

dBA

kPa

Cal

m³/h

mm

Kg

G1

＜59

-28 ~ 45

3

R32

380-415V/3F～/50Hz 380-415V/3F～/50Hz

16.80 22.00

4.86 5.90

3.46 3.73

14.05 15.48

5.30 5.61

2.65 2.76

13.35 16.76

4.02 5.02

3.32 3.34

6.17 6.25

28.6 29.0

32.0 32.0

2 2

15 20

≥2.2 ≥2.6

116 119

1043x405x1266

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tepelné čerpadlá / B-HEAT / www.wentor.sk 17

Vykurovací výkon

Príkon

COP

Vykurovací výkon

Príkon

COP

Chladiaci výkon

Príkon

COP

Typ

Pokles tlaku
vody 

Primer rúr

Odporúčaný prietok vody

Rozmery jednotky (šírka x hl'bka x výška)

Váha netto

Obehové čerpadlo

Výmenník tepla

Typ ventilátora

Počet ventilátorov

Hladina akustického tlaku

Maximálny vstupný prúd

Vyžaduje sa nadprúdová ochrana

Teplota okolia počas prevádzky

Kompresor

Vykurovanie:

Chladenie:

Pomocný elektrický ohrievač

Maximálny príkon (tepelné čerpadlo)

Režim výkonu

Chladivo

Vykurovanie:

Model

Napájanie

Funkcia

(Vzduch 7/6°C
vstup/Výstup vody 40/45°C)

(Vzduchu -12°C
Vstup/Výstup vody 36/41°C)

(Vduch 35/24°C Vstup/Výstup
vody 12/7°C)

Štandardne zabudované

Doskový výmenník tepla

DC úrovne

Technológia EVI, dvojitý rotačný, DC invertor

Accelerated (Boost)/Eco

Kúrenie/Chladenie/riadenie WiFi
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TYPICKÉ INŠTALÁCIE
Názorné schémy hydraulického systému pre režim vykurovania a chladenia.

Filter
vody

Ventil
protim

razový
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TYPICKÉ INŠTALÁCIE
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ECOMAX360I
DOKÁŽE OVLÁDAŤ:

3 hydraulické okruhy (2 so zmiešavacím ventilom)
Zásobník TÚV
Cirkulačné čerpadlo zásobníka TÚV
Akumulačný zásobník (2 čidlá)
Elektrický ohrievač na dezinfekciu
Kaskáda až 5 tepelných čerpadiel

ECOMAX360I

Tepelné čerpadlá / B-HEAT / www.wentor.sk 19

1.

Pivnica: radiatory

Poschodie:
Podlahové kurenie

2.Poschodie:
Podlahové kurenie

Modul B

Ak potrebujete ovládať ďalšie dva 
hydraulické okruhy alebo ovládať ďalší 
kotol, je potrebné pripojiť aj Modul B. 
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TYPICKÉ INŠTALÁCIE
Názorné schémy hydraulického systému pre režim vykurovania a chladenia.
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Distribúcia a servis vo vašom regióne

Spoločnosť Wentor si vyhradzuje právo zaviesť bez predchádzajúceho upozornenia zmeny cien, technických parametrov, vybavenia a špecifikácií ponúkaných zariadení. Informácie uvedené v tomto cenníku sú 
iba ukážkou Jednotlivé dohody o vlastnostiach, záručných podmienkach a špecifikáciách zariadenia sú uvedené v kúpnej zmluve a záručnom liste. Spoločnosť WENTOR nezodpovedá za chyby tlače.

Využite skúsenosti našich špecializovaných partnerov. 
Poradenstvo, predaj, montáž a servis sú hlavnými cieľmi
autorizovaných distribútorov.

ZNAČKA SPOLOČNOSTI 
WENTOR

wentor.sk

wersja: V-01




