MODERNÍ

tepelné
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KOEFICIENT

COP až 4,78

PŘÍRODNÍ
CHLADIVO

R290
PROPAN

MODERNÍ

tepelné
čerpadlo
Nejvyšší
kvalita
Vysoká kvalita je trvale zakotvena ve filozofii fungování HKS LAZAR v každé fázi: od návrhu,
přes výrobu a končí servisem.

Pouze ty nejlepší komponenty
od renomovaných výrobců.
Kontrola kvality v každé fázi výroby.
Tovární servis po celém Polsku.

Originální design
Několik možností bydlení.
Široká škála dokončovacích materiálů: exotické dřevo,
kompozitní dřevo, polykarbonát, architektonický beton.
Možnost změnit vzhled venkovní jednotky.

Pohodlí
Péče o plnou spokojenost zákazníků je jednou z priorit společnosti HKS LAZAR.

Bezúdržbové vytápění.
Extrémně tichý.
Internetová služba.
Barevný dotykový ovládací panel.
Možnost provozu několika tepelných čerpadel v kaskádě.
Standardně dva topné okruhy, možnost rozšíření o další.
Možnost instalace bezdrátového panelu místnosti.
Cirkulace teplé vody.

Ukládání
Velmi vysoká COP až 4,78.
Žádná registrace a žádné poplatky
za emise plynu*.
Široká škála práce - omezená
potřeba dalších zdrojů tepla.
Instalace bez licence na chlazení*.
Týdenní plány.
Ovládání počasí.

Přírodní
chladivo R290
(propan)
Péče o přírodní prostředí je jednou z priorit mise

HKS LAZAR, a proto naše tepelná čerpadla pracují na přírodním chladivu R290 (propan). Tento plyn je neutrální pro ozonovou vrstvu a má
zanedbatelný potenciál globálního oteplování
GWP = 3 (pro srovnání, GWP nejoblíbenějšího

PŘÍRODNÍ
CHLADIVO

chladiva R410A je 2088). To je nepochybně velkou úlevou pro naše životní prostředí.
Uživatelé však budou také těžit z provozu tepelného
čerpadla na R290. Neexistuje povinnost registrovat tento typ
zařízení a platit za emise*. A doplnění ztrát R290 je mnohem
levnější, vzhledem k rychlému nárůstu cen f-plynu v souvislosti s postupnými omezeními jejich výroby a používání. Především však nevznikají obavy z nutnosti odstavit naše čerpadlo
z provozu, jak tomu může být v případě čerpadel pracujících na
fluorované plyny (ph-plyny, např. R410A).

Ekologie
Bezemisní vytápění.
Obnovitelný zdroj tepla.
Plyn R290 s nulovým potenciálem poškozování ozonu (ODP = 0) a velmi
nízkým potenciálem globálního oteplování (GWP = 3).

* - záleží na místních zákonech

Unikátní
design

AWC

AWI

Antracit | Kompozitní
dřevo

Antracit | Iroko exotické
dřevo

AS

AA

Antracit | Stříbrný

Antracit | Antracit

AC
Antracit |
Architektonický beton

GC
Šedá | Architektonický
beton

GWC

GWI

Šedá | Kompozitní

Šedá | Iroko exotické
dřevo

dřevo

GS

GG

Šedá | Stříbrný

Šedá | Šedá

tepelné
čerpadlo

HT 10
Modul s
ohřívačem
Tepelné čerpadlo HT10 s interním modulem
pro

vodní nebo glykolový

systém se

skládá z venkovní jednotky, vnitřní jednotky
a komunikačního kabelu.

Napájení:

11,5 kW - 22,2 kW
Ohřev vody až na 62°C
Použití vzduchu k vytápění
Vysoký výkon
Přírodní chladivo - R 290
Pracujte až do -25°C

Tepelné čerpadlo HT10 je standardně vybaveno
pokročilým komunikačním modulem ecoNET300,
který umožňuje vzdálený provoz čerpadla, servis,
prohlížení historie změn parametrů a odesílání
e-mailových zpráv s alarmy.

Vysoká COP až 4,78
Vnitřní modul s topením
Vysoký topný výkon
Omezení činnosti přídavného zdroje tepla

Dokončení interního
modulu:
ovladač, instalace, elektrický ohřívač.

Výparník se zvětšeným povrchem

SCOP
3,899

PŘÍRODNÍ
CHLADIVO

R290
PROPAN

Venkovní jednotka je monoblokové topné čerpadlo vyrobené z nejkvalitnějších komponent
a moderní chladicí systém vyrobený v souladu
s akreditací COCH modulu A2, který zaručuje
nejvyšší kvalitu a bezpečnost.

Ve vnitřní jednotce je ovladač, který uživateli poskytuje mnoho možností, elektrickou instalaci
a pomocný elektrický ohřívač.

Řídicí

Jednotky jsou propojeny dodávaným komuni-

modul

kačním kabelem a hydraulickým systémem.

s topením

O1

O2
T1

PC

Tepelné čerpadlo

TB

Senzor teploty zásobníku

TCWU
T1, T2
H1
G1, G2

Vnitřní modul s topením
DISTRIBUTOR

Ohřívače

O1

Topný okruh 1

O2

Topný okruh 2

PO1

Špičkové čerpadlo

PO2

Oběhové čerpadlo 2

PO3

Oběhové čerpadlo 3

ZT

Trojcestný ventil

ZC

Zásobník teplé vody

ZB1/ZB2

PO3

Čidlo teploty topného okruhu

Tepelný pufr

ZM1

PO2

Čidlo teploty nádrže na TUV

B1

ZW1, ZW2

T2

Zpětný ventil

ZW2

TB

B1

TCWU

ZC
ZB2

PC
G1
ZT

Směšovací ventil 1
Bezpečnostní ventil

ZM1

M
PO1

ZW1
H1

G2

ZB1

Okruh horké vody
Okruh studené vody

tepelné
čerpadlo

HT 10
Modul
Smart
Tepelné čerpadlo HT10 s inteligentním vnitřním modulem pro

vodní nebo glykolový

okruh. V této konfiguraci se tepelné čerpadlo
HT10 skládá z venkovní jednotky, vnitřní jednotky
Smart a komunikačního kabelu.

Napájení:

11,5 kW - 22,2 kW
Ohřev vody až na 62°C
Použití vzduchu k vytápění
Vysoký výkon
Přírodní chladivo - R 290
Pracujte až do -25°C

Tepelné čerpadlo HT10 je standardně vybaveno
pokročilým komunikačním modulem ecoNET300,
který umožňuje vzdálený provoz čerpadla, servis,
prohlížení historie změn parametrů a odesílání
e-mailových zpráv s alarmy.

Vysoká COP až 4,78
Vnitřní modul Smart
Vysoký topný výkon

Dokončení vnitřního
modulu Smart:
regulátor, instalace, elektrický ohřívač, přepí-

Omezení činnosti přídavného zdroje tepla

nací ventil ÚT / TUV, oběhové čerpadlo.

Výparník se zvětšeným povrchem

SCOP
3,899

PŘÍRODNÍ
CHLADIVO

R290
PROPAN

Venkovní jednotka je monoblokové topné čerpadlo vyrobené z nejkvalitnějších komponentů
a moderní chladicí systém vyrobený v souladu
s akreditací COCH modulu A2, který zaručuje
nejvyšší kvalitu a bezpečnost.
Ve vnitřní jednotce typu

Smart

je umístěn

ovladač, který uživateli poskytuje mnoho možností, elektrická instalace, pomocný elektrický
ohřívač a hydraulický systém s ventilem pro

Řídicí

přepínání mezi systémy CO/DHW.

modul

Jednotky jsou propojeny dodávaným komuni-

Smart

kačním kabelem a hydraulickým systémem.

O1

O2
T1

PC

Tepelné čerpadlo

G1

Ohřívač

B1

Tepelný pufr

O1

Topný okruh 1

O2

Topný okruh 2

TB

Senzor teploty zásobníku

TCWU
T1, T2

T2

PO2

TCWU

Čidlo teploty nádrže na TUV

PO3

DISTRIBUTOR

ZC

Teplotní čidlo topného okruhu

HK2

Vnitřní modul Smart

P02

Oběhové čerpadlo 2

P03

Oběhové čerpadlo 3

ZC

Zásobník teplé vody

ZM1

Směšovací ventil 1

ZB1

Bezpečnostní ventil

G1

PC

HK2

B1

TB

Okruh horké vody
ZB1

Okruh studené vody

ZM1

tepelné
čerpadlo

HT 10
Protimrazový

Modul SmartSplit
Tepelné čerpadlo HT10 s vnitřním modulem
SmartSplit pro okruh

voda / glykol se skládá

z venkovní jednotky, vnitřní jednotky SmartSplit
a komunikačního kabelu.

Napájení:

11,5 kW - 22,2 kW
Ohřev vody až na 62°C
Použití vzduchu k vytápění
Vysoký výkon
Přírodní chladivo - R 290

Tepelné čerpadlo HT10 je standardně vybaveno
pokročilým komunikačním modulem ecoNET300,
který umožňuje vzdálený provoz čerpadla, servis,
prohlížení historie změn parametrů a odesílání
e-mailových zpráv s alarmy.

Pracujte až do -25°C
Vnitřní modul SmartSplit
Výparník se zvětšeným povrchem
Vysoký topný výkon
Omezení činnosti přídavného zdroje tepla
Vysoká COP až 4,78

SCOP
3,899

Dokončení vnitřního
modulu SmartSplit:
regulátor, instalace, elektrický ohřívač,
přepínací ventil ÚT / TUV, deskový výměník,
oběhové čerpadlo ÚT, oběhové čerpadlo PC,
expanzní nádoba na cirkulaci glykolu.

PŘÍRODNÍ
CHLADIVO

R290
PROPAN

Venkovní jednotka je monoblokové topné čerpadlo
vyrobené z nejkvalitnějších komponent a moderní chladicí systém vyrobený v souladu s akreditací
COCH modulu A2, který zaručuje nejvyšší kvalitu
a bezpečnost.
Vnitřní

jednotka

SmartSplit

obsahuje

ovladač, který uživateli poskytuje mnoho možností, elektrickou instalaci, pomocný elektrický
ohřívač, přepínací ventil ÚT / TUV a hydraulický
systém oddělující vnější a vnitřní instalaci. Ve
výsledku může být instalace mimo budovu naplněna glykolem, který ji chrání před zamrznutím, zatímco instalace uvnitř budovy může být
naplněna vodou.

Protimrazový
řídicí modul

Jednotky jsou propojeny dodávaným komunikačním kabelem a hydraulickým systémem.

SmartSplit

O1

O2
T1

PC

Tepelné čerpadlo

G1

Ohřívač

B1

Tepelný pufr

O1

Topný okruh 1

O2

Topný okruh 2

TB

Senzor teploty zásobníku

TCWU
T1, T2

T2

PO3

PO2

TCWU

Čidlo teploty nádrže na TUV

DISTRIBUTOR
Z1

ZC

Teplotní čidlo topného okruhu

HK2

Vnitřní modul Smart Split

PO2

Oběhové čerpadlo 2

PO3

Oběhové čerpadlo 3

ZC

Zásobník teplé vody

ZM1

Směšovací ventil 1

ZB1

Bezpečnostní ventil

G1

PC

HK2

B1

TB

Okruh horké vody
ZB1

Okruh studené vody
Glykol

ZM1

Karta
produktu
Zvláštní opatření při montáži, instalaci nebo údržbě tepelného čerpadla. Dodržujte všechny požadavky na
montáž, instalaci a údržbu v návodu
k použití zařízení.

HT 10 / 12

HT 10 / 14

HT 10 / 16

HT 10 / 20

NAPÁJENÍ / COP A7 / W35:

11,5 kW / 4,78

14,1 kW

17,7 kW

22,2 kW

NAPÁJENÍ / COP A7 / W65:

10,1 kW / 2,75

12,8 kW

15 kW

18,8 kW

NAPÁJENÍ / COP A2 / W35:

9,1 kW / 4,0

13,2 kW

15,3 kW

19,2 kW

NAPÁJENÍ / COP A-7 / W35:

7,1 kW / 3,0

9,7 kW

11,3 kW

14,2 kW

NAPÁJENÍ / COP A-15 / W35:

6,1 kW / 2,64

7,5 kW

8,7 kW

11 kW

NAPÁJENÍ / COP A-15 / W55:

5,7 kW / 1,76

7 kW

8,3 kW

10,2 kW

ANO

ANO

ANO

ANO

-25ºC ÷ 35ºC

-25ºC ÷ 35ºC

-25ºC ÷ 35ºC

-25ºC ÷ 35ºC

Maximální teplota na výstupu:

62 ºC

62 ºC

62 ºC

62 ºC

Množství chladiva:

2,0 kg

2,1 kg

2,2 kg

2,4 kg

3 x 400 V

3 x 400 V

Komunikační kabel:
Rozsah pracovních teplot:

Napájení:

3x400 V lub 1~230 V 3x400 V lub 1~230 V

Hmotnost:

180kg

180kg

185kg

190kg

Rozměry:

810 x 1380 x 810

810 x 1380 x 810

810 x 1380 x 810

810 x 1380 x 810

G5/4

G5/4

G5/4

G5/4

ANO

ANO

ANO

ANO

Hydraulické připojení:
Vnitřní modul s průtokovým
ohřívačem o výkonu 2–9 kW:
Vnitřní modul Smart:

*

Vnitřní modul SmartSplit:

Zvláštní opatření při montáži,
instalaci nebo údržbě tepelného čerpadla: Dodržujte všechny
požadavky na montáž, instalaci
a údržbu v příručce k zařízení.

*-

v závislosti na modelu tepelného čerpadla

HT 10 / 12 HT 10 / 14 HT 10 / 16 HT 10 / 20
TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI
NAPÁJENÍ [CHLADNÉ KLIMA]
NAPÁJENÍ [MÍRNÉ KLIMA]
NAPÁJENÍ [TEPLÉ KLIMA]
ηs [CHLADNÉ KLIMA]
ηs [MÍRNÉ KLIMA]

A++
10kW
12kW
14kW
134%
155%

A++
12kW
14kW
16kW
135%
154%

A++
14kW
16kW
20kW
136%
153%

A++
16kW
20kW
22kW
135%
154%

HT 10 / 12 HT 10 / 14 HT 10 / 16 HT 10 / 20
ηs [TEPLÉ KLIMA]
Qhe [CHLADNÉ KLIMA]
Qhe [MÍRNÉ KLIMA]
Qhe [TEPLÉ KLIMA]
LWA

180%

178%

175%

170%

4883 kWh 4892 kWh 4558 kWh 4576 kWh
4192 kWh

4208 kWh 4235 kWh 4235 kWh

3620 kWh 3632 kWh 3780 kWh 3874 kWh
54 dB

54 dB

54 dB

54 dB

Tanky
Tanky

nárazník bez cívky
Používají se k ukládání energie. Izolace z polyuretanové
pěny, koženkové pouzdro.

Zvláštní opatření při montáži, instalaci nebo údržbě vyrovnávací
nádrže: Dodržujte všechny požadavky na montáž, instalaci a údržbu v návodu k použití zařízení.

JMENOVITÁ KAPACITA
MAXIMÁLNÍ TEPLOTA A
PROVOZNÍ TLAK V NÁDRŽI
IZOLACE
HMOTNOST
ENERGETICKÁ TŘÍDA

TB01 / 200

TB01 / 300

TB01 / 400

TB01 / 500

TB01 / 600

TB01 / 800

200

300

400

500

600

800

108
C

Odnímatelné
124
C

165
C

95ºC / 3 Bar
PUR
85
C

66
C

101
C

Tanky

hygienická teplá voda
Používají se k akumulaci energie a výrobě teplé vody pomocí cívky z vlnité
nerezové oceli. Izolace z polyuretanové pěny, koženkové pouzdro.

JMENOVITÁ KAPACITA
SPIRO CÍVKA - POVRCH
SPIRO CÍVKA - KAPACITA
MAX. TEPLOTA A PRACOVNÍ
TLAK SPIRO CÍVKY
MAXIMÁLNÍ TEPLOTA A
PRACOVNÍ TLAK V NÁDRŽI
IZOLACE
HMOTNOST

TH02 / 300

TH02 / 500 / 5

TH02 / 800 / 5

300
4,0
18

500
5,0
23

800
5,0
23

95ºC / 6 Bar
95ºC / 3 Bar
PUR
116

G.K.2,0(6/4) / G.K.4,5(6/4) / G.K.6,0(6/4)
G.K.9,0(6/4)
G.K.12 (6/4)
-

VOLITELNÝ ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ
ENERGETICKÁ TŘÍDA

126

Odnímatelné
180

C

C

C

HH02 / 800 / 5 / 2,8
JMENOVITÁ KAPACITA
SPIRO CÍVKA - POVRCH
SPIRO CÍVKA - KAPACITA
SPODNÍ CÍVKA - POVRCH
NIŽŠÍ KAPACITA CÍVKY
MAX. TEPLOTA A PRACOVNÍ
TLAK SPIRO CÍVKY
MAX. TEPLOTA A PROVOZNÍ
TLAK CÍVKY
MAXIMÁLNÍ TEPLOTA A
PRACOVNÍ TLAK V NÁDRŽI
IZOLACE
HMOTNOST
VOLITELNÝ ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ
ENERGETICKÁ TŘÍDA

Zvláštní opatření při montáži, instalaci nebo údržbě sanitárního ohřívače vody: Dodržujte všechny požadavky na montáž, instalaci a údržbu v provozní příručce zařízení.

800
5,0
23
2,8
14,3
95ºC / 6 Bar
95ºC / 6 Bar
95ºC / 3 Bar
Odnímatelné
237
G.K.2,0(6/4) / G.K.4,5(6/4) / G.K.6,0(6/4)
G.K.9,0(6/4) / G.K.12 (6/4)
C

Distributoři
a skupiny čerpadel
skupina čerpadel s mícháním
MIX 3D
skupina čerpadel bez míchání

skupina čerpadel
s mícháním

MIX 3D

Usnadňuje a urychluje provedení topného systému, přesně reguluje teplotu přívodu, obsahuje
oběhové čerpadlo, směšovací ventil s pohonem,

distributor

vše zabudované do estetické izolace.

skupina čerpadel

distributor

bez míchání

2 nebo 3
okruhy

Je navržen tak, aby čerpal médium v topném
systému, usnadňuje instalaci, obsahuje oběhové
čerpadlo, vše zabudované v estetické izolaci.

Usnadňuje montáž skupin čerpadel, šetří čas,
prostor a náklady na instalaci. Vyrobeno z oceli
s polypropylenovou izolací ke snížení tepelných
ztrát.

MODERNÍ

zotavení
Využijte prostor
Díky svému kompaktnímu designu a malým rozměrům se perfektně vejde
do nevyvinutých úzkých prostor podkroví.

Kompatibilní s tepelným čerpadlem HT10

Mějte
kontrolu

Jeden ovládací panel

Jednoduchost

Běžná vnitřní požadovaná teplota

snadné

Automatická kompatibilita provozních režimů

použití

ovládacího
dotykového

modulu,
panelu

a možnost použití mobilní aplikace činí
naše zařízení uživatelsky přívětivým.

Společný internetový systém

Vysoká účinnost

Postarejte se o klima

Nové výměníky tepla udržují účinnost výměny 90%, což

Za chladných letních večerů můžete bezpečně obejít

snižuje roční náklady na vytápění o 30%.

výměník tepla a užít si chladný a čistý vzduch v budově.

Rovnováha je základ

Nebojíme se mrazů

Inovativní systém řízení průtoku vzduchu umožňuje zvý-

Pokud jsou venkovní teploty pod bodem mrazu, zamr-

šit účinnost systému až o 30%. Ventilátory přizpůsobují

zající vlhkost blokuje proudění vzduchu. AR 10 vybavený

své otáčky aktuálním provozním podmínkám a udržují

systémem proti zamrzání umožňuje vyvážené větrání

vyváženou rovnováhu přívodního a odpadního vzduchu.

bez ohledu na povětrnostní podmínky.

Zapomeň na něj

Cítit svěžest

Zdroj zvuku je potlačen na místě, kde je generován,

Dvoustupňové filtry třídy M5 umožňují o 40% vyšší kvali-

což činí naše vzduchotechnické jednotky tiché a efek-

tu filtrovaného vzduchu ve srovnání se standardními pa-

tivní. Izolační technologie, ve které nepromokavá pěna

tronami třídy G3 a G4. Skutečný špinavý filtrační systém

s uzavřenými buňkami působí také jako tepelná a zvuko-

vám ukáže, kdy je třeba filtry vyměnit.

vá izolace. Exponovaný povrch pohlcuje zvukovou vlnu
a zabraňuje jejímu odražení.

Schéma
příkladné
instalace:

REKUPERÁTOR

AR 10
Moderní AR 10 rozptýlí
pochybnosti!
Díky svému kompaktnímu

designu a malým rozměrům se perfektně vejde do nevyvinutých
úzkých prostor podkroví. Inovativní systém řízení průtoku vzduchu umožňuje zvýšit účinnost systému až o 30%.

Proud vzduchu

305 m3 / h (100 Pa)

Max. účinnost zpětného získávání tepla

95,00 %

Průměrná roční účinnost využití

90,00 %

Hladina akustického výkonu
při maximální účinnosti

52 dB
Recair se zvýšenou účinností,
100% protiproud

Výměník tepla
Fanoušci

Odstředivé s EC motory

Filtry

Orwat třídy filtru M5

Napájení

230 V / 50 Hz

Max. proud spotřebovaný zařízením

5,9 A

Rozměry

1122 / 556 / 735 mm

Hmotnost

65 kg

Připojovací trysky

200 mm

Pracovní teplota

SSE – specifická spotřeba
energie[kwh/m2/rok]:
Třída SSE:

Deklarovaný typ zařízení:
Typ pohonu:
Typ systému rekuperace tepla:
Tepelná účinnost zpětného získávání tepla [%]:
Maximální hodnota průtoku vzduchu [m3/h]:
Maximální spotřeba energie ventilátoru [W]:
Hladina akustického výkonu [dB(A)]:

+0 do +45ºC

chladné
-71,82

mírné
-35,63

teplé
-12,27

A+

A

E

RSE – roční spotřeba
elektřiny [kWh/rok]:
RUT – roční úspora
tepla [kWh/rok]:

Obousměrný
Referenční hodnota průtoku [m3/h]:
Plynulé ovládání rychlosti ventilátoru
Referenční hodnota rozdílového tlaku [Pa]:
Bránice
Spotřeba energie jednotky [W(m3/h)]:
88%
Faktor a typ kontroly:
307
Deklarované max. koeficienty vnitřních a vnějších úniků vzduchu [%]:
100
Umístění a popis vizuálního varování pro dim. vzduchový filtr:
50
Web včetně montážního návodu:

chladné
890

mírné
445

teplé
400

8850

4540

2060

220
50
0,32
CRS = 0,85 MISC = 1,1
Vnitřní 2,1%, Externí 1,9%
Kontrolní panel
www.hkslazar.cz

Příkladné schéma
rekuperační instalace:

Vytváříme bezpečné,
ekonomické a ekologické
výrobky
WWW.HKSLAZAR.CZ

HKS LAZAR Spółka z o. o.

44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Wodzisławska 15B POLAND
+48 32 47 57 123
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MODERNÍ

tepelné
čerpadlo

