
VYM TC SMART 

 

Výhody tepelných čerpadiel 

 Vysoká účinnosť - COP 4,1, 

  Inteligentná automatika TECH, 

  Veľmi tichá prevádzka, 

  Unikátny výparník, 

  Vysoko kvalitný kompresor, 

  Zásobník najvyššej kvality, 

  Titánovo-kobaltový smalt PEMCO, 

  Dostupnosť náhradných dielov, 

  Servis Door to Door. 

Použitie okolitého vzduchu je jedným z najjednoduchších spôsobov ohrevu vody. 

Tepelné čerpadlá vzduch - voda v kombinácii s vhodnou nádržou môže poskytnúť plné 

pokrytie dopytu teplej vody v domácnostiach. Tento typ čerpadiel sa využíva v kombinácii s 

ďalšími zdrojmi tepla napr. elektrický ohrievač a nízkoteplotný kotol alebo solárne kolektory , 

 Doba ohrevu vody v tepelnom čerpadle VYM TC SMART Inteligent  na požadovanú teplotu, 

závisí od teploty nasávaného vzduchu, ktorá by nemala byť nižšia ako 15 ° C, V čase 

zvýšeného dopytu po teplej vode a v rovnakom čase nízkej teplote, môžete použiť na ohrev 

elektrický ohrievač o výkone 2 kW výberom príslušnej funkcie v menu regulátora. 

Keď teplota nasávaného vzduchu klesne pod 5 ° C a tepelné čerpadlo sa vypne a stále existuje 

požiadavka na teplú vodu, v tom prípade sa ohrev vody uskutočňuje za pomoci elektrickou 

špirálou. 

Ohrievač je vyrobený z oceľového plechu, vnútri potiahnuté vrstvou špeciálneho, 

vysokoteplotné keramickej skloviny, ktorá ho chráni pred koróziou. Dodatočnou ochranou 

proti korózii nádrže je horčíková anóda. 

Ako izolácia je použitá pena z polystyrénu trvalo pripojený k stenách nádrže.  

Vonkajší plášť ohrievača je vyrobený z plechu a veko z plastu.  

Celková prevádzka tepelného čerpadla je riadená regulátorom CS-51 TECH. 

Výhody regulácie TECH CS-51: 

 Režim AUTOMATICKÝ: V tomto režime sa na ohrev využívajú oba zdroje ako tepelné 

čerpadlo tak aj elektrická špirála. 

 Aktuálna teplota pod 50 °C - pracuje iba tepelné čerpadlo 

 Aktuálna teplota 50-55 °C – tepelné čerpadlo a elektrická špirála 

 Aktuálna teplota vyššia ako 55 °C – pracuje iba elektrická špirála 

 Režim TURBO: Po zapnutí tohto režimu, zásobník tepelného čerpadla dosiahne nastavenú 

teplotu čo v najkratšom čase. V tomto režime, do momentu dosiahnutia teploty 55 °C 

pracujú všetky dostupné zdroje tepla a nad týmto prahom pracuje len elektrická špirála 

 Režim ELEKTRICKÝ: Po zapnutí tohto režimu je použitý ako zdroj tepla elektrická 

špirála. 



 Režim Dovolenka: V tomto režime je aktívna iba funkcia ,,Ochrana proti zamŕzaniu“ – 

v prípade poklesu teploty pod stanovenú hranicu sa zapne tepelné čerpadlo. 

 Režim EKO: V tomto režime pracuje iba tepelné čerpadlo. Maximálna teplota v zásobníku 

je 55 °C 

Parametre MJ VYM SMART 

Chladiace médium   R134a 

Hmotnosť chladiaceho média kg 1,56 

Prevádzkové charakteristiky 

Objem zásobníka dm 219 

Objem ohriatej vody cez elektrickú špirálu dm ³ 165 

Rozsah prevádzkových teplôt pomocou elektrického kúrenia °C 5 ° C - 70 ° C 

Výkon elektrickej špirály W 2000 

Príkon - ventilátor, kompresor, riadiaca jednotka (nominálne) W 550-650 

Maximálny príkon W 3000 

Rozmedzie teplôt pre prevádzku čerpadla °C 5 °C - 35 °C 

Rozsah regulácie teploty v nádrži °C 30 °C - 70 °C 

Rozsah prevádzkových teplôt pomocou čerpadla °C 30 °C - 55 °C 

Priemer pripojenie - studená voda palec 1 ' 

Priemer pripojenie - teplá voda palec 1 ' 

Napätie   230V / 50Hz 

Bezpečnostná poistka A 16 

Hmotnosť zariadenia kg 205 

Pracovný tlak bar 6 

Hlučnosť dB 54 

Výkon vnútorného výmenníka (1,4m²) kW 30 

Výkon vonkajšieho výmenníka (0,71m²) kW 14 

Účinnosť 

Koeficient účinnosti pri vonkajšej teplote. + 15 ° C ** COP 4,15 

Koeficient účinnosti pri vonkajšej teplote. + 7 ° C COP 3,5 

Tepelná účinnosť (tepelné čerpadlo) * dm 330 

Tepelný účinnosť (elektrická špirála) * dm 260 

Prietok vzduchu (bez zaťaženia). m³ / h 315 

Doba ohrevu pomocou tepelného čerpadla ** hod 4 

Doba ohrevu pomocou elektrickej špirály (za 130dm³) hod 3 

* kontinuálne množstvo teplej vody. + 40 °C (teplota. 55 °C voda v nádrži) 

** Voda ohriata v rozmedzí 15 až 45 °C, Teplota nasávaného vzduchu: 15 °C 

 

Prívod vzduchu WEP Ø 155 mm 

Odvod vzduchu WYT Ø 155 mm 

TÚV WC 1 ' 

Spiatočka vykurovacej vody WY 1 ' 

Horúca voda CW 1 ' 

Studená voda ZW 1 ' 

Snímač teploty fem CT 3/8 " 

Obeh RC ¾ " 

Výpusť ZS 1 ' 

Horčíková anóda AN 2 ' 

Elektrická špirála MG 1½ " 

 



 

Tepelné čerpadlo VYM TC-300 má na zadnej strane lištu na pripojenie čerpadiel a senzoru s poistkou 

16 A. 


