MODERNÉ

tepelné
čerpadlo

KOEFICIENT

COP až 4,78

PRÍRODNÉ
CHLADIVO

MODERNÉ

tepelné
čerpadlo
Najvyššia
kvalita
Do filozofie fungovania HKS LAZAR je neustále
zakomponovaná vysoká kvalita v každej fáze:
od návrhu, cez výrobu až po servis.
Iba tie najlepšie komponenty
od renomovaných výrobcov.
Kontrola kvality v každej fáze výroby.
Továrenský servis na celom Slovensku.

Originálny dizajn
Niekoľko možností bývania.
Široká škála dokončovacích materiálov: exotické drevo,
kompozitné drevo, polykarbonát, architektonický betón.
Možnosť zmeny vzhľadu vonkajšej jednotky.

Pohodlie
Starostlivosť o úplnú spokojnosť zákazníka je
jednou z priorít spoločnosti HKS LAZAR.
Bezúdržbové kúrenie.
Mimoriadne tichý.
Internetová služba.
Farebný dotykový ovládací panel.
Možnosť prevádzky niekoľkých tepelných čerpadiel v kaskáde.
Štandardne dva vykurovacie okruhy, možnosť
rozšírenia o ďalší.
Možnosť inštalácie bezdrôtového izbového panelu.
Cirkulácia TÚV.

Ukladanie
Veľmi vysoká COP až 4,78.
Žiadna registrácia a žiadne poplatky za
emisie plynov*.
Široká škála práce - obmedzená potreba použitia ďalších zdrojov tepla.
Inštalácia bez kvalifikácie chladenia*.
Týždenné plány.
Ovládanie počasia.

Prírodné
chladivo R290
(propán)
Starostlivosť o prírodné prostredie je jednou z priorít
misie HKS LAZAR, a preto naše tepelné čerpadlá
pracujú s prírodným chladivom R290 (propán).
Tento plyn je neutrálny pre ozónovú vrstvu
a má zanedbateľný potenciál globálneho otepľovania GWP = 3 (pre porovnanie, GWP najpopulárnejšieho chladiva R410A je 2088). Je to
nepochybne veľká úľava pre naše životné prostredie.
Používateľom však prospeje aj to, že budú na R290 pracovať tepelné čerpadlo. Nie je povinnosť registrovať tento typ zariadenia a platiť poplatky za emisie*. A doplnenie strát R290 je oveľa
lacnejšie, vzhľadom na rýchly nárast cien f-plynov súvisiaci s
postupnými obmedzeniami v ich výrobe a používaní. Predovšetkým však nie sú obavy z nutnosti odstaviť naše čerpadlo z
používania, ako to môže byť v prípade čerpadiel pracujúcich na
fluórované plyny (ph-plyny, napr. R410A).

Ekológia
Bezemisné kúrenie.
Obnoviteľný zdroj tepla.
Plyn R290 s nulovým potenciálom poškodzovania ozónovej vrstvy (ODP =
0) a veľmi nízkym potenciálom globálneho otepľovania (GWP = 3).

* - závisí od miestnych zákonov

Jedinečný
dizajn

AWC

AWI

Antracit | Kompozitné
drevo

Antracit | Iroko exotické
drevo

AS

AA

Antracit | Striebro

Antracit | Antracit

AC
Antracit |
Architektonický betón

GC
Šedá | Architektonický
betón

GWC

GWI

Šedá | Kompozitné

Šedá | Iroko exotické
drevo

drevo

GS

GG

Šedá | Striebro

Šedá | Šedá

tepelné
čerpadlo

HT 10
Modul
s ohrievačom
Tepelné čerpadlo HT10 s vnútorným modulom
pre

vodný alebo glykolový

systém sa

skladá z vonkajšej jednotky, vnútornej jednotky a komunikačného kábla.

Moc:

11,5 kW - 22,2 kW
Ohrev vody na 62°C
Použitie vzduchu na vykurovanie
Vysoký výkon
Prírodné chladivo - R 290
Pracujte do -25°C

Tepelné čerpadlo HT10 je štandardne vybavené
pokročilým komunikačným modulom ecoNET300,
ktorý umožňuje vzdialenú prevádzku čerpadla, servis, prezeranie histórie zmien parametrov a zasielanie e-mailových správ s alarmmi.

Vysoká COP až 4,78
Vnútorný modul s ohrievačom
Vysoký vykurovací výkon
Obmedzenie činnosti prídavného zdroja tepla

Dokončenie interného
modulu:
ovládač, inštalácia, elektrický ohrievač.

Výparník so zväčšeným povrchom

SCOP
3,899

PRÍRODNÉ
CHLADIVO

Vonkajšia jednotka je monoblokové vykurovacie
čerpadlo vyrobené z najkvalitnejších komponentov a moderný chladiaci systém vyrobený
v súlade s akreditáciou modulu COCH modul A2,
ktorý zaručuje najvyššiu kvalitu a bezpečnosť.

Vo vnútornej jednotke je ovládač, ktorý dáva používateľovi veľa možností, elektrickú inštaláciu
a pomocný elektrický ohrievač.

Riadiaci

Jednotky sú spojené dodávaným komunikač-

modul

ným káblom a hydraulickým systémom.

s ohrievačom

O1

O2
T1

PC

Tepelné čerpadlo

TB

Senzor teploty akumulačnej nádrže

TCWU
T1, T2
H1
G1, G2

Vnútorný modul s ohrievačom
ROZDEĽOVAČ

Ohrievače

O1

Vykurovací okruh 1

O2

Vykurovací okruh2

PO1

Špičkové čerpadlo

PO2

Obehové čerpadlo 2

PO3

Obehové čerpadlo 3

ZT

Trojcestný ventil

ZC

Zásobník TÚV

ZB1/ZB2

PO3

Snímač teploty vykurovacieho okruhu

Akumulačná nádrž

ZM1

PO2

Senzor teploty zásobníka TÚV

B1

ZW1, ZW2

T2

Spätný ventil

ZW2

TB

B1

TCWU

ZC
ZB2

PC
G1
ZT

Zmiešavací ventil 1
Bezpečnostný ventil

ZM1

ZW1

PO1

H1

G2

ZB1

Okruh teplej vody
Okruh studenej vody

tepelné
čerpadlo

HT 10
Modul
Smart
Tepelné čerpadlo HT10 s vnútorným modulom
Smart pre okruh

vody alebo glykolu.

V tej-

to konfigurácii sa tepelné čerpadlo HT10 skladá
z vonkajšej jednotky, vnútornej jednotky Smart
a komunikačného kábla.

Moc:

11,5 kW - 22,2 kW
Ohrev vody na 62°C
Použitie vzduchu na vykurovanie
Vysoký výkon
Prírodné chladivo - R 290
Pracujte do -25°C

Tepelné čerpadlo HT10 je štandardne vybavené
pokročilým komunikačným modulom ecoNET300,
ktorý umožňuje vzdialenú prevádzku čerpadla, servis, prezeranie histórie zmien parametrov a zasielanie e-mailových správ s alarmmi.

Vysoká COP až 4,78
Vnútorný modul Smart
Vysoký vykurovací výkon

Dokončenie vnútorného
modulu Smart:
regulátor, inštalácia, elektrický ohrievač, prepí-

Obmedzenie činnosti prídavného zdroja tepla

nací ventil ÚK / TÚV, cirkulačné čerpadlo.

Výparník so zväčšeným povrchom

SCOP
3,899

PRÍRODNÉ
CHLADIVO

Vonkajšia jednotka je monoblokové tepelné
čerpadlo vyrobené z najkvalitnejších komponentov a moderný chladiaci systém vyrobený
v súlade s akreditáciou modulu COCH modul A2,
ktorý zaručuje najvyššiu kvalitu a bezpečnosť.
Vnútorná jednotka

Smart

obsahuje ovládač,

ktorý dáva používateľovi veľa možností, elektrickú inštaláciu, prídavný elektrický ohrievač
a hydraulický systém s prepínacím ventilom pre

Riadiaci

systémy ÚK/TÚV.

modul

Jednotky sú spojené dodávaným komunikač-

Smart

ným káblom a hydraulickým systémom.

O1

O2
T1

PC

Tepelné čerpadlo

G1

Ohrievač

B1

Akumulačná nadrž

O1

Vykurovací okruh 1

O2

Vykurovací okruh 2

TB

Senzor teploty akumulačnej nádrže

TCWU
T1, T2

PO2

TCWU

Senzor teploty zásobníka TÚV

PO3

ROZDEĽOVAČ

ZM1

ZC

Snímač teploty vykurovacieho okruhu

HK2

Vnútorný modul Smart

P02

Obehové čerpadlo 2

P03

Obehové čerpadlo 3

ZC

T2

Zásobník TÚV

ZM1

Zmiešavací ventil 1

ZB1

Bezpečnostný ventil

G1

PC

HK2

B1

TB

Okruh teplej vody
ZB1

Okruh studenej vody

tepelné
čerpadlo

HT 10
Protimrazový

Modul SmartSplit
Tepelné čerpadlo HT10 s vnútorným modulom
SmartSplit pre okruh

voda / glykol sa skladá

z vonkajšej jednotky, vnútornej jednotky SmartSplit a komunikačného kábla.

Moc:

11,5 kW - 22,2 kW
Ohrev vody na 62°C
Použitie vzduchu na vykurovanie
Vysoký výkon
Prírodné chladivo - R 290

Tepelné čerpadlo HT10 je štandardne vybavené
pokročilým komunikačným modulom ecoNET300,
ktorý umožňuje vzdialenú prevádzku čerpadla, servis, prezeranie histórie zmien parametrov a zasielanie e-mailových správ s alarmmi.

Pracujte do -25°C
Vnútorný modul SmartSplit
Výparník so zväčšeným povrchom
Vysoký vykurovací výkon
Obmedzenie činnosti prídavného zdroja tepla
Vysoká COP až 4,78

SCOP
3,899

Dokončenie vnútorného
modulu SmartSplit:
regulátor, inštalácia, elektrický ohrievač,
prepínací ventil TÚV / TÚV, doskový výmenník,
cirkulačné čerpadlo ÚT, cirkulačné čerpadlo
PC, expanzná nádoba na cirkuláciu glykolu.

PRÍRODNÉ
CHLADIVO

Vonkajšia jednotka je monoblokové vykurovacie
čerpadlo vyrobené z najkvalitnejších komponentov a moderný chladiaci systém vyrobený v súlade
s akreditáciou modulu COCH modul A2, ktorý zaručuje najvyššiu kvalitu a bezpečnosť.
Vnútorná jednotka

SmartSplit

obsahuje

ovládač, ktorý dáva používateľovi veľa možností,
elektrickú inštaláciu, prídavný elektrický ohrievač, prepínací ventil ÚK / TÚV a hydraulický systém oddeľujúci vonkajšiu a vnútornú inštaláciu.
Vďaka tomu môže byť zariadenie mimo budovy
naplnené glykolom, ktorý ho chráni pred zamrznutím, zatiaľ čo zariadenie vo vnútri budovy

Protimrazový
riadiaci
modul

môže byť naplnené vodou.
Jednotky sú spojené dodávaným komunikačným
káblom a hydraulickým systémom.

SmartSplit
O1

O2
T1

PC

Tepelné čerpadlo

G1

Ohrievač

B1

Akumulačná nádrž

O1

Vykurovací okruh 1

O2

Vykurovací okruh 2

TB

Senzor teploty akumulačnej nádrže

TCWU
T1, T2

PO3

PO2

TCWU

Senzor teploty zásobníka TÚV

ROZDEĽOVAČ
Z1

ZM1

ZC

Snímač teploty vykurovacieho okruhu

HK2

Vnútorný modul SmartSplit

PO2

Obehové čerpadlo 2

PO3

Obehové čerpadlo 3

ZC

T2

Zásobník TÚV

ZM1

Zmiešavací ventil 1

ZB1

Bezpečnostný ventil

G1

PC

HK2

B1

TB

Okruh teplej vody
ZB1

Okruh studenej vody
Glykol

Karta
produktu
Špeciálne bezpečnostné opatrenia
pri montáži, inštalácii alebo údržbe
tepelného

čerpadla.

Dodržiavajte

všetky požiadavky na montáž, inštaláciu a údržbu v návode na obsluhu
prístroja.

HT 10 / 12

HT 10 / 14

HT 10 / 16

HT 10 / 20

MOC / COP A7 / W35:

11,5 kW / 4,78

14,1 kW

17,7 kW

22,2 kW

MOC / COP A7 / W65:

10,1 kW / 2,75

12,8 kW

15 kW

18,8 kW

MOC / COP A2 / W35:

9,1 kW / 4,0

13,2 kW

15,3 kW

19,2 kW

MOC / COP A-7 / W35:

7,1 kW / 3,0

9,7 kW

11,3 kW

14,2 kW

MOC / COP A-15 / W35:

6,1 kW / 2,64

7,5 kW

8,7 kW

11 kW

MOC / COP A-15 / W55:

5,7 kW / 1,76

7 kW

8,3 kW

10,2 kW

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

-25ºC ÷ 35ºC

-25ºC ÷ 35ºC

-25ºC ÷ 35ºC

-25ºC ÷ 35ºC

Max. teplota na výstupe:

62 ºC

62 ºC

62 ºC

62 ºC

Množstvo chladiva:

2,0 kg

2,1 kg

2,2 kg

2,4 kg

3 x 400 V

3 x 400 V

Komunikačný kábel:
Rozsah pracovných teplôt:

Príkon:

3x400 V alebo 1~230 V 3x400 V alebo 1~230 V

Hmotnosť:

180kg

180kg

185kg

190kg

Rozmery:

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

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

Hydraulické pripojenie:
Vnútorný modul s prietokovým
ohrievačom 2-9 kW:
Vnútorný modul Smart:

*

Vnútorný modul SmartSplit:

Špeciálne bezpečnostné opatrenia pri montáži, inštalácii alebo údržbe tepelného čerpadla:
Dodržujte všetky požiadavky
na montáž, inštaláciu a údržbu
uvedené v návode na obsluhu
jednotky.

*-

v závislosti od modelu tepelného čerpadla

HT 10 / 12 HT 10 / 14 HT 10 / 16 HT 10 / 20
TRIEDA ENERGET. ÚČINNOSTI
VÝKON [CHLADNÉ PODNEBIE]
VÝKON [MIERNE PODNEBIE]
VÝKON [TEPLÉ PODNEBIE]
ηs [CHLADNÉ PODNEBIE]
ηs [MIERNE PODNEBIE]

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 PODNEBIE]
Qhe [CHLADNÉ PODNEBIE]
Qhe [MIERNE PODNEBIE]
Qhe [TEPLÉ PODNEBIE]
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

Akumulačné
nádrže
akumulačné nádrže

bez výmenníka
Slúžia na ukladanie energie. Izolácia z polyuretánovej peny,
koženkové puzdro.

Špeciálne bezpečnostné opatrenia pri montáži, inštalácii alebo údržbe vyrovnávacej nádrže:
Dodržujte všetky požiadavky na
montáž, inštaláciu a údržbu uvedené v návode na obsluhu zariadenia.

TB01 / 200

TB01 / 300

TB01 / 400

TB01 / 500

TB01 / 600

TB01 / 800

200

300

400

500

600

800

108
C

Snímateľný
124
C

165
C

MENOVITÁ KAPACITA
MAXIMÁLNA TEPLOTA
A PRACOVNÝ TLAK V NÁDRŽI
IZOLÁCIA
HMOTNOSŤ
ENERGETICKÁ TRIEDA

95ºC / 3 Bar
PUR
85
C

66
C

101
C

akumulačné nádrže

s prietok. ohrevom TÚV
Používajú sa na akumuláciu energie a výrobu pitnej vody pomocou vlnitej
špirály z nehrdzavejúcej ocele. Izolácia z polyuretánovej peny, koženkové
puzdro.

MENOVITÁ KAPACITA
SPIRO VÝMENNÍK - POVRCH
SPIRO VÝMENNÍK - OBJEM
MAXIMÁLNA TEPLOTA A
PRACOVNÝ TLAK SPIRO VÝMENNÍKA
MAXIMÁLNA TEPLOTA A
PREVÁDZKOVÝ TLAK V NÁDRŽI
IZOLÁCIA
HMOTNOSŤ

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)
-

VOLITEĽNÝ ELEKTRICKÝ OHRIEVAČ
ENERGETICKÁ TRIEDA

126

Snímateľný
180

C

C

C

HH02 / 800 / 5 / 2,8
MENOVITÁ KAPACITA
SPIRO VÝMENNÍK - POVRCH
SPIRO VÝMENNÍK - OBJEM
SPODNY VÝMENNÍK - POVRCH
SPODNÝ VÝMENNÍK - OBJEM
MAXIMÁLNA TEPLOTA A
PRACOVNÝ TLAK SPIRO CIEVKY
MAXIMÁLNA TEPLOTA A
PREVÁDZKOVÝ TLAK CIEVKY
TEPLOTA NÁDRŽE A
PRACOVNÝ TLAK
IZOLÁCIA
HMOTNOSŤ
VOLITEĽNÝ ELEKTRICKÝ OHRIEVAČ
ENERGETICKÁ TRIEDA

Špeciálne bezpečnostné opatrenia pri montáži, inštalácii alebo údržbe ohrievača sanitárnej vody: Dodržiavajte všetky požiadavky na montáž, inštaláciu a údržbu uvedené v návode na obsluhu prístroja.

800
5,0
23
2,8
14,3
95ºC / 6 Bar
95ºC / 6 Bar
95ºC / 3 Bar
Snímateľný
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

Rozdeľovače
a čerpadlové skupiny
čerpadlová skupina so zmiešavaním
MIX 3D
čerpadlová skupina bez zmiešavania

čerpadlová skupina
so zmiešavaním

MIX 3D

Uľahčuje a urýchľuje vykonávanie vykurovacieho
systému, presne reguluje teplotu prívodu, obsahuje obehové čerpadlo, zmiešavací ventil s ovlá-

rozdeľovač

dačom, všetko zabudované v estetickej izolácii.

čerpadlová skupina

distribútor

Je určený na čerpanie média vo vykurovacom za-

2 alebo 3
okruhy

bez zmiešavania
riadení, uľahčuje inštaláciu, obsahuje obehové čerpadlo, všetko je zabudované v estetickej izolácii.

Uľahčuje montáž skupín čerpadiel, šetrí čas,
priestor a náklady na inštaláciu. Vyrobené z ocele
so sieťovanou polypropylénovou izoláciou na obmedzenie tepelných strát.

MODERNÝ

rekuperacia
Využite priestor
Vďaka kompaktnému dizajnu a malým rozmerom sa perfektne hodí do
nerozvinutých úzkych priestorov podkrovia.

Kompatibilné s tepelným čerpadlom HT10

Majte
kontrolu

Jeden ovládací panel

Vďaka jednoduchosti ovládacieho mo-

Spoločná vnútorná požadovaná teplota

dulu, ľahkému použitiu dotykového pa-

Kompatibilita automatického režimu prevádzky

nelu a možnosti použitia mobilnej aplikácie je naše zariadenie užívateľsky prívetivé.

Spoločný internetový systém

Vysoká účinnosť

Dbajte na podnebie

Nové výmenníky tepla si zachovávajú účinnosť výmeny

Za chladných letných večerov môžete bezpečne obísť

90%, čo znižuje ročné náklady na vykurovanie o 30%.

výmenník tepla a vychutnať si chladný a čistý vzduch
v budove.

Rovnováha je základ

Mrázov sa nebojíme

Inovatívny systém regulácie prietoku vzduchu umožňuje

Ak sú vonkajšie teploty pod bodom mrazu, zamrzajúca

zvýšiť účinnosť systému až o 30%. Ventilátory prispôsobu-

vlhkosť blokuje prúdenie vzduchu. AR 10 vybavená systé-

jú svoju rýchlosť aktuálnym prevádzkovým podmienkam

mom proti zamrznutiu umožňuje vyvážené vetranie bez

a udržiavajú vyváženú rovnováhu medzi prúdom privá-

ohľadu na poveternostné podmienky.

dzaného a odvádzaného vzduchu.

Zabudni na neho

Cítiť sviežosť

Zdroj zvuku je v mieste jeho vzniku potlačený, čo robí

Dvojstupňové filtre triedy M5 umožňujú získať o 40%

naše vzduchotechnické jednotky tichými a efektívnymi.

vyššiu kvalitu filtrovaného vzduchu v porovnaní so štan-

Technológia izolácie, v ktorej vodotesná pena s uzavre-

dardnými vložkami triedy G3 a G4. Skutočne znečistený

tými bunkami funguje aj ako tepelná a zvuková izolácia.

filtračný systém vám ukáže, kedy treba filtre vymeniť.

Exponovaný povrch absorbuje zvukovú vlnu a zabraňuje
jej odrazu.

Schéma
príkladnej
inštalácie:

REKUPERÁTORA

AR 10
Moderný AR 10 rozptýli
pochybnosti!
kompaktnému dizajnu a malým rozmerom sa perfektne hodí do neprístupných úzkých priestorov podkrovia. Inovatívny systém regulácie prietoku vzduchu umožňuje zvýšiť účinnosť systému až o 30%.
Vďaka svojmu

Prúd vzduchu

305 m3 / h (100 Pa)

Max. účinnosť spätného získavania tepla

95,00 %

Priemerná ročná účinnosť zhodnotenia

90,00 %

Hladina akustického výkonu
pri maximálnej účinnosti

52 dB
Recair so zvýšenou účinnosťou,
100% protiprúd

Výmenník tepla
Ventilátor

Odstredivé s EC motormi

Filtre

Trieda filtra Orwat M5

Príkon

230 V / 50 Hz

Max. prúd spotrebovaný zariadením

5,9 A

Rozmery

1122 / 556 / 735 mm

Hmotnosť

65 kg

Pripojovacie dýzy

200 mm

Pracovná teplota

+0 do +45ºC

ŠSE – špecifická spotreba
energie [kwh/m2/rok]:
Trieda ŠSE:

Deklarovaný typ zariadenia:
Typ pohonu:
Typ systému spätného získavania tepla:
Tepelná účinnosť spätného získavania tepla [%]:
Maximálna hodnota prietoku vzduchu [m3/h]:
Maximálna spotreba energie ventilátora [W]:
Hladina akustického výkonu [dB(A)]:

chladné
-71,82

mierne
-35,63

teplé
-12,27

RSE – ročná spotreba
elektriny [kWh/rok]:

chladné
890

mierne
445

teplé
400

A+

A

E

ROO – ročná úspora
tepla [kWh/rok]:

8850

4540

2060

Obojsmerný
Referenčná hodnota prietoku [m3/h]:
Plynulá regulácia otáčok ventilátora
Referenčná hodnota rozdielového tlaku [Pa]:
Diafragmatickej
Jednotková spotreba energie [W(m3/h)]:
88%
Faktor a typ kontroly:
307
Deklarované max. vnútorné koeficienty a úniky vonkajšieho vzduchu [%]:
100
Umiestnenie a popis vizuálneho varovania pre dim. vzduchový filter:
50
Webové stránky vrátane montážneho návodu:

220
50
0,32
CRS = 0,85 MISC = 1,1
Interný 2,1%, Externý 1,9%
Ovládací panel
www.hkslazar.sk

Príklad schémy
rekuperačnej inštalácie:

Vytvárame bezpečné,
ekonomické
a ekologické výrobky.
WWW.HKSLAZAR.SK
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MODERNÉ

tepelné
čerpadlá

