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OBECNÉ INFORMACE
Tento dokument popisuje referenční instalaci firmy SOLAR controls s.r.o., na které se využívá aktivní propojení
fotovoltaické elektrárny (FVE) s tepelným čerpadlem (TČ) v režimu plynule řízeného výkonu podle přebytků FVE. Celou
instalaci řídí produkty firmy WATTrouter Mx (přístroj pro regulaci přebytků FVE) a Heating Control (přístroj pro
regulaci vytápění). Referenční instalace je v provozu v objektu zákazníka, majitele dvougeneračního RD. Dokument
demonstruje užití produktů firmy a dále poskytuje komplexní podklady pro projektanty technických zařízení budov,
elektroinstalatéry a topenáře. Dokument odkazuje i na produkty jiných výrobců, které byly na referenční instalaci
použity. Instalace vyhovuje podmínkám NZÚ v podoblasti C3.8., jednotlivé požadavky jsou diskutovány v závěru
dokumentu (Příloha 6).
Referenční instalaci zastřešila firma SOLAR controls s.r.o., subdodávky provedly firmy WATTprojekt s.r.o. (realizace
fotovoltaické elektrárny) a dále živnostníci najatí na realizaci topenářských, chladírenských a elektroinstalačních prací.

CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
Rodinný dům se nachází v katastrálním území města Plzně v husté městské zástavbě. Jedná se o řadový dvoupodlažní
dům s datem výstavby kolem roku 1930, o užitné podlahové ploše 180 m2 (2 x 90 m2), u kterého proběhla
rekonstrukce v letech 1980-1988. Fasáda domu byla následně zrekonstruována v první polovině 90 let tehdy ještě
docela obvyklým způsobem (jádrová omítka, jemná štuková omítka, barva). Dům je tedy nezateplený. V roce 2010
byla vyměněna již nevyhovující okna za nová kvalitní dřevěná euro okna s izolačním trojsklem. V letech 2012 a 2013
byly provedeny rekonstrukce koupelen v obou bytech.

STÁVAJÍCÍ TECHNICKÉ PARAMETRY TZB (TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ BUDOVY)
Před rekonstrukcí technického zařízení k vytápění a ohřevu TUV byl dům vytápěn plynovým kotlem o výkonu 18 kW a
ohřev TUV byl zajištěn poměrně malým bojlerem o objemu 80 litrů. Vytápění obou podlaží zajišťovaly běžné radiátory
s termostatickými hlavicemi.
Plynový kotel byl zakoupen a instalován v roce 2010 a nahradil starý neekonomický plynový kotel z osmdesátých let.
Souběžně s plynovým kotlem dále majitel mohl využívat velmi starý, ale stále funkční kotel na pevná paliva, typ EMKA.
Veškeré výše uvedené technické zařízení bylo instalováno v suterénu domu, rozvody tepla do radiátorů byly
realizovány již od rekonstrukce v osmdesátých letech samotížným systémem.
V roce 2008 byl k RD přistavěn venkovní plastový bazén o objemu 20 m3 s pískovou filtrací, protiproudem a ohřevem
pomocí bazénového tepelného čerpadla o tepelném výkonu 5,5 kW.
Velikost hlavního jističe byla 3x25A, tarif D25d.

STÁVAJÍCÍ EKONOMICKÉ PARAMETRY TZB
Průměrná roční spotřeba energií RD činila:




Zemní plyn 30 MWh, 40 000 Kč
Elektřina 5 MWh, tarif D25d, 18000 Kč
Jiná paliva odhadem 0,5 MWh, přepočteno na cca. 500 Kč (majitel měl dřevo v podstatě zdarma – občasný
dovoz z víkendové chalupy a použito jen na občasné přitápění)

Průměrná cena vyplývá za 5 po sobě jdoucích posledních fakturačních období - v průměrné ceně je tedy zahrnutý vliv
různě studených zimních období apod. Všechny ceny jsou včetně DPH.
Celková cena za energetické vstupy placené energetickým společnostem za rok činila tedy průměrně 58000 Kč.
Z důvodu energetických úspor a omezení hlučnosti bylo bazénové vytápění tepelným čerpadlem používáno pouze
výjimečně.
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POŽADAVKY NA NOVÉ TZB
Požadavky majitele RD lze popsat těmito body:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Komplexní rekonstrukce TZB k ohřevu TUV a vytápění.
Úspora na průměrné ceně energetických vstupů minimálně 40%.
Systém, kde nebude nutné navýšení velikosti hlavního jističe.
Bez provedení zateplení (a tedy zásahu do relativně nové fasády a nutnosti výměny zánovních parapetů).
Ponechání stávajících radiátorů a prostorového termostatu – žádný zásah do vnitřních prostor bytů.
Výměna nevyhovujícího bojleru za způsob ohřevu s velmi velkým množstvím TUV.
Vyřešení nevyhovujícího způsobu vytápění bazénu tepelným čerpadlem (hluk v nevhodném místě a nutná
údržba při zazimování) – přemístění čerpadla nebo náhrada bazénovým výměníkem.
8. Ponechání možnosti vytápění zánovním plynovým kotlem i kotlem na pevná paliva.
9. Blízkost zdroje TUV u stoupaček bez použití cirkulačního čerpadla TUV.
10. Možnost sledování řízení systému přes Internet.
11. Maximální investiční náklad 300 000 Kč, návratnost do 10 let.
12. Životnost systému min. 20 let.

REALIZACE NOVÉHO TZB
Na základě požadavků zákazníka byl zvolen systém s vícezdrojovým vytápěním a více odběry tepla.
Byl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), ze kterého vyplynula tepelná ztráta objektu cca. 10 kW,
se započtením větrání 13 kW, viz příloha 1 a 2.
K zajištění všech potřebných funkcí vícezdrojového vytápění i více odběrů tepla byla zvolena akumulační nádrž PAST
výrobce Techtrans PT o objemu 750 litrů. Akumulační nádrž byla vzhledem k požadavkům zákazníka umístěna mimo
kotelnu co nejblíže svislým rozvodům TUV. Vzdálenost od kotelny cca 7 m.
Bylo dohodnuto demontovat stávající samotížný systém a nahradit jej CU potrubím, kvůli redukci tepelných ztrát
v suterénu domu. Do této rekonstrukce byl majitel ochoten investovat dalších cca. 40 000 Kč.
Dále bylo se zákazníkem dohodnuto odstavení bazénového tepelného čerpadla z provozu a instalace bazénového
výměníku. Odstavení i připojení výměníku k bazénovému topnému okruhu si realizoval zákazník svépomocí.

KONCEPCE ZDROJŮ TEPLA
Dle požadavků zákazníka bylo nutné zrealizovat celkem minimálně 3 zdroje tepla do akumulační nádrže – primární
úsporný zdroj tepla a dále stávající plynový kotel i kotel na pevná paliva.
Na základě požadavku finanční úspory, vypočtené tepelné ztráty a dále možnosti použití plynového kotle jako
bivalentního zdroje tepla bylo primárním zdrojem vytápění zvoleno tepelného čerpadlo vzduch voda o jmenovitém
tepelném výkonu 10 kW, modelové řady Waterstage výrobce Fujitsu.
K zajištění maximální efektivity předávání tepla vyrobeného tepelným čerpadlem do akumulační nádrže byla
akumulační nádrž vybavena výměníkem pro zajištění přímé kondenzace chladiva v této nádrži. Díky tomu bylo možné
použít pouze venkovní jednotku tepelného čerpadla (typ WOYA100LDT) a odpadla investice do vnitřní jednotky.
Nákres uložení výměníků v nádrži viz příloha 4.
Vzhledem k použití tepelného čerpadla jakožto primárního zdroje vytápění a tedy možnosti pozdější demontáže
plynového kotle a použití čistě elektrické skladby zdrojů tepla byla po projednání se zákazníkem nádrž vybavena ještě
bivalentním elektrickým zdrojem tepla – patrona 3x2 kW.
Plynový kotel byl připojen jako zdroj tepla přímo k akumulační nádrži.
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Kotel na pevná paliva byl také připojen jako zdroj k akumulační nádrži. Okruh byl opatřen oběhovým čerpadlem
s plynulým řízením výkonu Grundfos Solar PM15-85, čímž v zásadě odpadla nutnost instalace kotlové smyčky a
optimalizoval se provoz tohoto kotle. Nutné součásti řízení kotle (oběhové čerpadlo a regulátor Heating Control)
nebyly po dohodě se zákazníkem zapojeny na nepřerušitelný zdroj napájení UPS, neboť se jedná pouze o doplňkový
zdroj tepla a zákazník byl ochoten podstoupit zbytkové riziko výpadku elektřiny v době provozu kotle.
K zajištění letního vytápění bazénu a energetických úspor v přechodném období byla navržena instalace fotovoltaické
elektrárny o výkonu 3 kWp.
Vzhledem k platnosti odst. 2 §5 vyhlášky č. 82/2011, o měření elektřiny, byla zvolena instalace jednofázové
fotovoltaické elektrárny a v návaznosti na to také instalace jednofázové venkovní jednotky.
Pro možnost optimálního využití energetických přebytků fotovoltaické elektrárny byla zvolena instalace systému řízení
přebytků WATTrouter Mx, který umožní jak řízení výkonu venkovní jednotky tepelného čerpadla podle přebytků, tak
využití přebytků v jiných elektrických zařízeních domu. Kvůli možnosti nahřívání akumulační nádrže i v době odstávky
tepelného čerpadla v horkých letních dnech nebo při jeho odmrazování byla do akumulační nádrže instalována ještě
jedna elektropatrona o výkonu 3x1 kW, která byla připojena přímo na výstupy WATTrouteru.

KONCEPCE ODBĚRŮ TEPLA
Dle požadavků zákazníka bylo nutné zrealizovat 3 odběry tepla z akumulační nádrže.
K zajištění dostupnosti obvykle velmi velkého množství TUV byla akumulační nádrž vybavena dalším výměníkem na
ohřev TUV. Nákres uložení výměníků v nádrži viz příloha 4.
Odběr tepla do radiátorů byl proveden z prostřední části akumulační nádrže. K regulaci průtoku topné vody okruhem
bylo použito elektronicky řízené čerpadlo Calio-S.
Odběr tepla do bazénového výměníku byl rovněž proveden z prostřední části akumulační nádrže. K zajištění průtoku
topné vody okruhem bylo použito běžné oběhové čerpadlo s klasickou konstrukcí (rozběhový kondenzátor).
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TOPENÁŘSKÉ ZAPOJENÍ
Topenářské zapojení je zřejmé z obrázku 1. Připojení zdrojů i odběrů tepla je provedeno standardním topenářským
měděným potrubím. Připojení venkovní jednotky k akumulační nádrži je provedeno chladírenským měděným
potrubím s kaučukovou izolací. Realizaci topenářských prací zajišťoval topenář – živnostník s dlouholetou praxí.
Realizaci chladírenského propojení zajišťoval specializovaný chladírenský servis.
Zdroje tepla

Akumulační nádrž

Odběry tepla
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Obrázek 1: Zjednodušené topenářské schéma sestavy. Žlutá písmena odkazují na vysvětlivky funkčních bloků, modrá čísla odkazují na vysvětlivky
teplotních čidel. Venkovní jednotka tepelného čerpadla B je připojena do výměníku v akumulační nádrži pomocí rozvodů chladiva v režimu přímé
kondenzace. Teplota TUV je řízena automaticky termostatickým směšovacím ventilem G a nepotřebuje být regulátorem nijak řízena. Čidlo
venkovní teploty 4 je umístěno v dostatečné vzdálenosti od venkovní jednotky.

Bloky:
A – akumulační nádrž PAST® o objemu 750 l.
B – venkovní jednotka tepelného čerpadla Fujitsu WOYA100LDT
C – kotel na pevná paliva typ EMKA
D – oběhové čerpadlo kotle na pevná paliva Grundfos Solar PM15-85
E – vstup studené vody
F – výstup teplé užitkové vody
G – termostatický směšovací ventil
H – oběhové čerpadlo topného okruhu Calio S
I – radiátory
J – oběhové čerpadlo bazénového topného okruhu
K – nerezový bazénový výměník
L – cirkulační čerpadlo bazénové vody
M – bazén
N – expanzní nádoba 100 l
O – plynový kotel
P – elektropatrona elektrická bivalence 3x2 kW
R – elektropatrona pro přímý ohřev podle přebytků 3x1 kW
Teplotní čidla:
1 – bazénový výměník – vstup bazénové vody
2 – kotel na pevná paliva – vstup topné vody
3 – kotel na pevná paliva – výstup topné vody
4 – čidlo venkovní teploty
5 – akumulační nádrž – prostředek nádoby
6 - akumulační nádrž - spodek nádoby

Popis referenční instalace, zapojení a nastavení regulátorů
WATTrouter Mx a Heating Control

Stránka 7 z 34

Systém propojení tepelného čerpadla a fotovoltaiky
www.solarcontrols.cz
9 – akumulační nádrž – vršek nádoby
EA – čidlo vnitřního výměníku ETS-A, dodáváno spolu s UTI-INV-HP

SCHÉMA ELEKTROINSTALACE A KONCEPCE ŘÍZENÍ
Schéma elektroinstalace je zřejmé z obrázků 2 až 4. Celý systém je řízen regulátory Heating Control a WATTrouter Mx,
které jsou oba připojeny k Internetu. Označení prvků je provedeno v souladu s dokumentací elektroinstalace (název
prvku-číslo rozvaděče-číslo prvku). Elektroinstalaci realizovala firma SOLAR controls s.r.o. ve spolupráci s revizním
technikem, který zapojení zkontroloval a vystavil revizi na instalaci tepelného čerpadla za účelem přiznání sazby D56d.

Obrázek 2: Schéma elektroinstalace 1. část – fotovoltaika (AC část) a instalace WATTrouteru Mx. WATTrouter Mx spíná podle přebytku třemi
polovodičovými relé 3 spirály elektropatrony 3x1 kW v akumulační nádrži, filtraci bazénu, topný žebřík v koupelně a tepelné čerpadlo v režimu
plynulé regulace výkonu podle přebytků. Dále je využit jeden výstup pro blokování činnosti střídače, toto zapojení je na této instalaci provedeno
za účelem testování provozu s nulovými přebytky do distribuční sítě, tedy blokování funkce střídače při nemožnosti spotřebovat přebytky
v připojených spotřebičích. WATTrouter má informaci o aktuálním výkonu fotovoltaické elektrárny díky elektroměru EM1 a také monitoruje
aktuální spotřebu tepelného čerpadla pomocí elektroměru EM2. Toto měření je provedeno též za účelem testování. Zapojení neobsahuje DC část
FVE a ochranné prvky.
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Obrázek 3: Schéma elektroinstalace 2. část – instalace regulátoru Heating Control. Heating Control ovládá venkovní jednotku pomocí signálu
PWM. Heating Control také přímo ovládá oběhová čerpadla odběrů tepla, řídí kotel na pevná paliva, bivalentní plynový kotel a volitelně
bivalentní elektropatronu 3x2 kW. Ta je zapojena a připravena k použití, ačkoli funkci bivalentního zdroje dosud obstarává plynový kotel. O
tepelný komfort v domě se i nadále stará prostorový termostat s PI regulací, jehož spínací kontakt je přiveden na vstup regulátoru Heating
Control. Heating Control dále přebírá od WATTrouteru Mx informaci k řízení tepelného čerpadla podle přebytků, tato informace se předává přes
Ethernet.
Venkovní jednotka Fujitsu WOYA100LDT
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Obrázek 4: Schéma elektroinstalace 3. část – instalace venkovní jednotky WOYA100LDT a řízení UTI-INV-HP. Informaci o požadovaném výkonu
venkovní jednotky generuje Heating Control pomocí signálu PWM na výstupu Ext1. Tento signál je převodníkem PWM/0-10V transformován na
signál 0-10V. Tomu již rozumí jednotka UTI-INV-HP firmy Impromat Klima s.r.o., která umí přímo ovládat výkon venkovní jednotky. Čidlo ETS-A je
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dodáváno spolu s regulátorem UTI-INV-HP a umísťuje se dle návodu poblíž vyústění vratného chladiva z akumulační nádrže. Odběr venkovní
jednotky je měřen elektroměrem EM2 a vyhodnocován ve WATTrouteru Mx.

UVEDENÍ DO PROVOZU
Kompletní zařízení bylo uvedeno do provozu 20. 8. 2014, tedy ještě před zahájením topné sezóny. Fotovoltaická
elektrárna byla uvedena do provozu o něco dříve - 25. 5. 2014. Sazba D56d byla přiznána v polovině října 2014.

ZKUŠENOSTI Z PROVOZU
Od okamžiku zprovoznění (20. 8. 2014) do doby poslední aktualizace tohoto dokumentu (září 2015) nebyly zákazníkem
hlášeny žádné závady. Od okamžiku zprovoznění byly/jsou zákazníkem hlášeny stavy elektroměru a plynoměru.
Podrobněji viz tabulka 1.
Sazba
Všechna
období
20.8.2014 15.10.2014
16.10.2014 31.12.2014
1.1.2015 31.1.2015
1.2.2015 28.2.2015
1.3.2015 31.3.2015
1.4.2015 30.4.2015
1.5.2015 31.5.2015
1.6.2015 30.6.2015
1.7.2015 31.7.2015
1.8.2015 20.8.2015

VT
[kWh]

1 MWh/VT
[Kč]

1456

Cena VT
[Kč]

NT
[kWh]

4 658,49

9523

1 MWh/NT
[Kč]

Cena NT
[Kč]

Plyn
[m3]

Plyn
[kWh]

22 177,64

224

2 363,20
0,00

1 MWh
[Kč]

Cena plyn
[Kč]

CELKEM
[Kč]

3 055,28

29 891,41

0,00

0,00

2 574,54

D25d

380

4 710,00

1 789,80

410

1 914,00

784,74

0

D56d

363

2 678,00

972,11

2956

2 359,00

6 973,20

58

611,90 1 281,00

783,84

8 729,16

D56d

187

2 660,00

497,42

1441

2 342,00

3 374,82

67

706,85 1 297,00

916,78

4 789,03

D56d

187

2 660,00

497,42

1469

2 342,00

3 440,40

92

970,60 1 297,00

1 258,87

5 196,69

D56d

167

2 660,00

444,22

1187

2 342,00

2 779,95

7

73,85 1 297,00

95,78

3 319,96

D56d

76

2 660,00

202,16

774

2 342,00

1 812,71

0

0,00 1 297,00

0,00

2 014,87

D56d

35

2 660,00

93,10

477

2 342,00

1 117,13

0

0,00 1 297,00

0,00

1 210,23

D56d

22

2 660,00

58,52

294

2 342,00

688,55

0

0,00 1 297,00

0,00

747,07

D56d

23

2 660,00

61,18

330

2 342,00

772,86

0

0,00 1 297,00

0,00

834,04

D56d

16

2 660,00

42,56

185

2 342,00

433,27

0

0,00 1 297,00

0,00

475,83

Tabulka 1: Celkové náklady na energetické vstupy. Ceny jsou převzaty z ceníků platných pro zákazníka pro dané období, v tomto případě Ceník
elektřiny Skupiny ČEZ a ceník EON Standard plyn. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

V tabulce nejsou uvedeny stálé platby, ty budou za fakturační období činit 5227 Kč (elektřina) + 2112 Kč (plyn), tj.
celkem 7339 Kč. Z toho a údajů tabulky je patrné, že očekávané roční náklady na energetické vstupy RD klesnou
z průměrných 58000 Kč na 37000 Kč za sledované období, tedy požadavek zákazníka byl přibližně dodržen. Lze říci, že
zimní období 2014/2015 bylo v Plzni i přes nedostatek srážek teplotně průměrné nebo jen velmi slabě nadprůměrné,
především kvůli velkému počtu dnů s teplotní inverzí. Dále díky ohřevu bazénu zákazník využíval bazén v létě
v mnohem větší míře než dosud, což se projevilo mírně vyšší spotřebou v nízkém tarifu v létě (bazén má instalovaný
plavecký protiproud o příkonu 2 kW).
Přirozeně se nabízí otázka, zda zachovat bivalentní plynový kotel či nikoli, a to i vzhledem k povinným revizním
prohlídkám, které nejsou v kalkulaci započteny. Dle našeho názoru se provoz plynového kotle v režimu bivalentního
zdroje spíše nevyplatí, vyjma velmi studené zimy. Zákazník si ovšem přál provoz kotle zachovat.
Jediným aspektem, který zákazník zpočátku vnímal jako problém, byl hluk venkovní jednotky. Proto byly v regulátoru
Heating Control nastaveny omezovací časové programy na noc. V noci je tedy tepelné čerpadlo vypnuté. Ve dne hluk
zákazníkovi ani jeho sousedům nevadí a většinu času splývá s okolním hlukem způsobeným dopravou (připomínáme,
že se jedná o hustou městskou zástavbu).
Online monitoring této instalace je dostupný na stránkách www.solarcontrols.cz.

Popis referenční instalace, zapojení a nastavení regulátorů
WATTrouter Mx a Heating Control
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Do budoucna zákazník plánuje zvýšit výkon fotovoltaické elektrárny o dalších nejméně 2 kWp, neboť na střeše domu je
ještě mnoho místa. V přechodném období by toto zvýšení stačilo na provoz tepelného čerpadla na minimálním výkonu
jen z přebytků FVE, a to i při zatažené obloze.

Popis referenční instalace, zapojení a nastavení regulátorů
WATTrouter Mx a Heating Control
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OČEKÁVANÁ ŽIVOTNOST ZAŘÍZENÍ
Očekávaná životnost zařízení byla zákazníkem podmíněna na 20 let. To lze splnit u klíčových a nejdražších
komponentů, tedy akumulační nádrž a fotovoltaické panely. Také to lze splnit u dalších nepohyblivých a
neelektronických komponentů (vedení chladiva, topenářské rozvody, kabelové rozvody apod.). Životnost venkovní
jednotky je udávána na 10 let, což při její ceně zákazník byl schopen přijmout. Stejně tak očekávanou životnost
fotovoltaického střídače a dalších elektronických regulačních komponentů (cca 7 - 10 let).
Při konstrukci řídicích systémů SOLAR controls s.r.o. bylo dbáno na maximální možnou životnost – řídicí desky jsou
stále pájeny osvědčenou a trvanlivou pájkou Sn60Pb40 (nejedná se o elektrozařízení ve smyslu zákona o odpadech) a
téměř veškerá poškození lze opravit v servisním centru výrobce. Výrobce dále dodává náhradní díly pro tyto systémy,
případně poskytuje návody, jak některé součástky vyměnit po uplynutí záruky svépomocí.
Dodavatelem očekávaná životnost klíčových komponentů zařízení je vyšší, pokud nedojde ke zničení zařízení
v důsledku živelní události apod.

Popis referenční instalace, zapojení a nastavení regulátorů
WATTrouter Mx a Heating Control
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SOUPIS NÁKLADŮ
V tabulce 2 je uveden soupis nákladů na pořízení jednotlivých zařízení v koncových cenách a ceny montážních prací.
Celková cena instalace činila pro zákazníka včetně DPH 355 000 Kč a byla nižší než prostý součet uvedených cen, neboť
dodavatel započetl do ceny montážních prací i část prodejních marží jednotlivých zařízení tak, aby byl pokud možno
dodržen limit daný zákazníkem. Ten se nakonec dodržet nepodařilo, ale vícenáklady ve výši 15 000 Kč zákazník uhradil,
neboť na instalaci proběhly některé vícepráce a zákazník byl s výsledkem velmi spokojen. Je nutno také podotknout, že
topenářské práce byly vzhledem k rozsahu prací zhotoveny velmi levně.

Položka
Cena/kus
Množství Cena bez DPH
DPH [%] Cena s DPH
Dodáno přes SOLAR controls s.r.o.:
Akumulační nádrž PAST 750 l,
obj.č.: PAST750(LEES)1"(L1"1"L)1"
73 392,00
1
73 392,00
15
84 400,80
Venkovní jednotka Fujitsu
WOYA100LDT
Nástěnná konzole žárový pozink
Řídicí modul UTI-INV-HP
Převodník PWM/0-10VDC
Řízení Heating Control
SW nadstavba řízení tepelných
čerpadel
SW nadstavba řízení kotlů na pevná
paliva
SW nadstavba řízení bazénového
vytápění
Čidlo digitální DS18S20
Čidlo analogové NTC 10K
Topenářské práce suterén vč. mat.
(oběhová čerpadla, ventily, zpětné
klapky atd.)
Chladírenské práce 11 m

53 900,00
3 900,00
10 600,00
376,00
5 490,00

1
1
1
1
1

53 900,00
3 900,00
10 600,00
376,00
5 490,00

15
15
15
15
15

61 985,00
4 485,00
12 190,00
432,40
6 313,50

1 490,00

1

1 490,00

15

1 713,50

990,00

1

990,00

15

1 138,50

1 290,00
450,00
430,00

1
6
1

1 290,00
2 700,00
430,00

15
15
15

1 483,50
3 105,00
494,50

60 000,00
9 000,00

1
1

60 000,00
9 000,00

15
15

69 000,00
10 350,00

20 000,00
50 400,00
19 000,00
8 390,00
2 400,00
20 000,00
343 748,00

15
15
15
15
15
15

23 000,00
57 960,00
21 850,00
9 648,50
2 760,00
23 000,00
395 310,20

9 000,00
9 000,00

15

10 350,00
10 350,00

Elektroinstalační práce vč. mat.
(rozvaděč, jističe, stykače, kabely,
lišty)
20 000,00
1
Fotovoltaický panel 250 Wp poly
4 200,00
12
Střídač PIKO 3,6 (akční cena)
19 000,00
1
WATTrouter Mx
8 390,00
1
Elektroměr EM10
1 200,00
2
Instalace FV panelů vč. mat.
20 000,00
1
CELKEM
Zapůjčeno přes SOLAR controls s.r.o. za účelem monitoringu:
Převodník UTI-ATW-NET - sledování
UTI-INV-HP přes Internet
CELKEM

9 000,00

1

Tabulka 2: Soupis nákladů na stavbu instalace. Předpokládané náklady minimální instalace jsou uvedeny v příloze 5.

Popis referenční instalace, zapojení a nastavení regulátorů
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PŘÍLOHY
PŘÍLOHA 1 – ENERGETICKÝ ŠTÍTEK DOMU (PENB)

Popis referenční instalace, zapojení a nastavení regulátorů
WATTrouter Mx a Heating Control
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Obrázek 5: Energetický štítek 1. strana. Identifikační údaje nemovitosti jsou začerněny.

Obrázek 6: Energetický štítek 2. strana. Identifikační údaje zpracovatele atd. jsou začerněny.

Popis referenční instalace, zapojení a nastavení regulátorů
WATTrouter Mx a Heating Control
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Poznámka: V energetickém štítku je započítána instalace tepelného čerpadla. Není v něm však započítán vliv
fotovoltaické elektrárny, neboť výpočetní software neumožňoval její začlenění dle požadavků dodavatele.

PŘÍLOHA 2 – VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

Popis referenční instalace, zapojení a nastavení regulátorů
WATTrouter Mx a Heating Control
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Obrázek 7: Výpočet tepelných ztrát dodaný jako součást PENB. Identifikační údaje nemovitosti a zpracovatele jsou začerněny. Tento výpočet byl
mj. doložen na ČEZ Distribuce a.s. za účelem přiznání sazby D56d.

Popis referenční instalace, zapojení a nastavení regulátorů
WATTrouter Mx a Heating Control
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PŘÍLOHA 3 – FOTOGRAFIE
V této příloze si lze prohlédnout fotografie celé instalace, resp. jejích podstatných částí.

Obrázek 8: Venkovní jednotka WOYA100LDT uchycená na žárově zinkovaných konzolách. Kondenzát volně odtéká po betonovém dvorku do
blízké kanalizační vpusti, při případné výměně starého betonu dvorku majitel realizuje vhodnější odvod kondenzátu.

Obrázek 9: Detail připojení venkovní jednotky.

Popis referenční instalace, zapojení a nastavení regulátorů
WATTrouter Mx a Heating Control
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Obrázek 10: FV střídač Kostal PIKO 3.6 a rozvaděč řízení vytápění.

Obrázek 11: Rozvaděč řízení vytápění, 36 modulů. V horní liště jsou umístěny jističe regulátoru, fotovoltaické elektrárny, tepelného čerpadla a
bivalentní elektropatrony. A také elektroměr EM2 a ethernetový switch. V prostřední části je umístěn Heating Control a modul UTI-INV-HP.
V dolní části pak ochrany DC a AC části fotovoltaiky, elektroměr EM1 a stykače/relé pro bivalentní elektropatronu. Rozvaděč byl zvolen dosti
malý, v případě rozšíření by musel být vyměněn za větší. Vždy volte rozvaděč s dostatečnou rezervou.

Popis referenční instalace, zapojení a nastavení regulátorů
WATTrouter Mx a Heating Control
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Obrázky 12 a 13: Akumulační nádrž PAST o objemu 750 litrů a připojení zdrojů a odběrů tepla. Expanzní nádrž má objem 100 litrů.

Popis referenční instalace, zapojení a nastavení regulátorů
WATTrouter Mx a Heating Control
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Obrázky 14 a 15: Akumulační nádrž PAST a detail připojení odběrů tepla do topení (červené čerpadlo Calio S) a do bazénu (zelené čerpadlo).
Připojení oběhových čerpadel a elektrických patron bylo na žádost zákazníka provedeno pohyblivými přívody.

Obrázky 16 a 17: Detaily umístění elektrických patron a havarijního termostatu. Spodní elektropatrona slouží k přímému využití přebytků
fotovoltaické elektrárny, horní patrona slouží jako elektrická bivalence. Havarijní kapilárou termostat je připevněn ke krytu nádoby v její horní
části a kapilára je upevněna k nádobě pod izolací. K upevnění čidel a kapiláry jsou na nádrži připravené kovové klipsy. Je možné je též přilepit
hliníkovou páskou.

Popis referenční instalace, zapojení a nastavení regulátorů
WATTrouter Mx a Heating Control
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Obrázek 18: Celkový pohled na kotelnu. Plynový kotel slouží již jen jako bivalentní zdroj tepla a velmi starý, leč stále funkční litinový kotel EMKA
slouží k občasnému přitopení dřevem.

Obrázky 19 a 20: Kotel na pevná paliva a detail umístění oběhového čerpadla Grundfos Solar PM15-85, jehož výkon je řízen PWM signálem. Čidlo
výstupní teploty je umístěno v jímce těsně nad výstupem z kotle. Čidlo vstupní teploty je připevněno k měděné trubce před vstupem do kotle.

Popis referenční instalace, zapojení a nastavení regulátorů
WATTrouter Mx a Heating Control
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Obrázek 21: Fotovoltaické panely 12 x 250 Wp zabírají pouze malou část střechy. Majitel plánuje rozšíření o dalších minimálně 2 kWp.

Obrázek 22: Fotovoltaické panely 12 x 250 Wp, jiný pohled.

Popis referenční instalace, zapojení a nastavení regulátorů
WATTrouter Mx a Heating Control
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Obrázek 23: Pohled do bazénové technologie. Ta obsahuje čerpadlo protiproudu (zcela vzadu), pískovou filtraci (uprostřed) a čerpadlo okruhu
bazénového výměníku (zcela vpředu). Bazén je umístěn v exteriéru a je zastřešený. Vzhledem k nové možnosti vytápění již majitel neprovádí
zazimování (vypouštění atd.) a udržuje bazén v nezámrzném provozu, čímž šetří i výdaje za vodu.

Obrázek 24: Detail přichycení čidla teploty bazénové vody k nerezovému výměníku. Pro určení teploty bazénové vody Heating Control provádí
cyklické krátkodobé sepnutí okruhu (3 minuty), po kterém se teplota pláště výměníku ustálí na teplotě bazénové vody.

Popis referenční instalace, zapojení a nastavení regulátorů
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PŘÍLOHA 4 – VNITŘNÍ VYBAVENÍ PASTI

Obrázek 25: Vnitřní vybavení nádrže PAST. Vysvětlivky: E – bivalentní elektropatrona, Esol – patrona na přímé využití přebytků FVE, L - výměník
typu L, S – výměník typu S, TV – teplá voda, OT – odběr tepla do topení, B – odběr tepla do bazénu.

PŘÍLOHA 5 – PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY MINIMÁLNÍ INSTALACE
MINIMÁLNÍ INSTALACE BEZ FOTOVOLTAIKY
Tato instalace obsahuje pouze akumulační nádrž, venkovní jednotku tepelného čerpadla, elektrickou bivalenci, nutné
moduly řízení, chladírenské propojení 5 m, topenářské práce – připojení nádrže do 2 m na okruh topení, připojení
TUV, včetně materiálu. Neobsahuje rekonstrukci rozvodů topení, připojení bazénu, kotle na pevná paliva ani
plynového kotle. Ceny jsou platné v době realizace stavby.

Položka

Cena/kus

Množství Cena bez DPH

DPH
[%]

Cena s DPH

Akumulační nádrž PAST 750 l,
obj.č.: PAST750(LEES)1"(L1"1"L)1"

73 392,00

1

73 392,00

15

84 400,80

Venkovní jednotka Fujitsu
WOYA100LDT
Nástěnná konzole žárový pozink
Řídicí modul UTI-INV-HP
Převodník PWM/0-10VDC
Řízení Heating Control

53 900,00
3 900,00
10 600,00
376,00
5 490,00

1
1
1
1
1

53 900,00
3 900,00
10 600,00
376,00
5 490,00

15
15
15
15
15

61 985,00
4 485,00
12 190,00
432,40
6 313,50

SW nadstavba řízení tepelných
čerpadel
Čidlo digitální DS18S20

1 490,00
450,00

1
4

1 490,00
1 800,00

15
15

1 713,50
2 070,00

Popis referenční instalace, zapojení a nastavení regulátorů
WATTrouter Mx a Heating Control
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Topenářské práce vč. mat.
(oběhové čerpadlo, ventily, zpětné
klapky atd.)
Chladírenské práce 5 m
Elektroinstalační práce vč. mat.
(rozvaděč, jističe, stykače, kabely,
lišty)
CELKEM

20 000,00
5 000,00

1
1

20 000,00
5 000,00

15
15

23 000,00
5 750,00

10 000,00

1

10 000,00
185 948,00

15

11 500,00
213 840,20

Tabulka 3: Soupis nákladů na stavbu minimální instalace bez FVE.

Popis referenční instalace, zapojení a nastavení regulátorů
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MINIMÁLNÍ INSTALACE S FOTOVOLTAIKOU
Tato instalace obsahuje akumulační nádrž, venkovní jednotku tepelného čerpadla, elektrickou bivalenci, nutné moduly
řízení, chladírenské propojení 5 m, topenářské práce – připojení nádrže do 2 m na okruh topení, připojení TUV, včetně
materiálu. Instalace dále obsahuje fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 3kWp s řízením přebytků pomocí WATTrouteru
Mx. Instalace neobsahuje rekonstrukci rozvodů topení, připojení bazénu, kotle na pevná paliva ani plynového kotle.
Ceny jsou platné v době realizace stavby.

Položka

Cena/kus

Množství Cena bez DPH

DPH
[%]

Cena s DPH

Akumulační nádrž PAST 750 l,
obj.č.: PAST750(LEES)1"(L1"1"L)1"

73 392,00

1

73 392,00

15

84 400,80

Venkovní jednotka Fujitsu
WOYA100LDT
Nástěnná konzole žárový pozink
Řídicí modul UTI-INV-HP
Převodník PWM/0-10VDC
Řízení Heating Control

53 900,00
3 900,00
10 600,00
376,00
5 490,00

1
1
1
1
1

53 900,00
3 900,00
10 600,00
376,00
5 490,00

15
15
15
15
15

61 985,00
4 485,00
12 190,00
432,40
6 313,50

SW nadstavba řízení tepelných
čerpadel
Čidlo digitální DS18S20

1 490,00
450,00

1
4

1 490,00
1 800,00

15
15

1 713,50
2 070,00

20 000,00
5 000,00

1
1

20 000,00
5 000,00

15
15

23 000,00
5 750,00

15 000,00
4 200,00
20 000,00
8 390,00
1 200,00
20 000,00

1
12
1
1
1
1

15 000,00
50 400,00
20 000,00
8 390,00
1 200,00
20 000,00
290 938,00

15
15
15
15
15
15

17 250,00
57 960,00
23 000,00
9 648,50
1 380,00
23 000,00
334 578,70

Topenářské práce vč. mat.
(oběhové čerpadlo, ventily, zpětné
klapky atd.)
Chladírenské práce 5 m
Elektroinstalační práce vč. mat.
(rozvaděč, jističe, stykače, kabely,
lišty)
Fotovoltaický panel 250 Wp poly
Střídač 3kW
WATTrouter Mx
Elektroměr EM10
Instalace FV panelů vč. mat.
CELKEM

Tabulka 4: Soupis nákladů na stavbu minimální instalace s FVE.
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PŘÍLOHA 6 – UŽITÍ SYSTÉMU V RÁMCI DOTACE NZÚ, PODOBLAST C3.8
V této příloze je odůvodněna použitelnost tohoto systému pro podání žádosti o přidělení této dotace podle závazných
pokynů pro žadatele pro rodinné domy v rámci 3. výzvy k podávání žádostí, účinných od 15. 10. 2018:
https://www.novazelenausporam.cz/files/documents/storage/2018/09/18/1537271767_NZ%C3%9A_Z%C3%A1vazn%
C3%A9%20pokyny%20pro%20%C5%BEadatele%20RD%203-v%C3%BDzva_2018-09.pdf
Uvádíme pouze zdůvodnění specifických podmínek pro systémy C3.8 na straně 16 dokumentu (kap. 2.4.2.3, Podmínky
podoblastí podpory C.3.4, C.3.5, C.3.6, C.3.7 a C.3.8 – fotovoltaické systémy propojené s distribuční soustavou).
Systém byl odsouhlasen metodickým oddělením SFŽP, viz Příloha 7.
Podmínka:
Systémy v podoblasti podpory C.3.8 musí zajistit efektivní využití přebytků energie ve formě tepla na vytápění a
přípravu teplé vody za pomoci tepelného čerpadla. V době bez přebytků výkonu elektrárny musí systém zajišťovat
vytápění a přípravu teplé vody s maximálním využitím tepelného čerpadla.
Odůvodnění použitelnosti systému, tj. shody s podmínkou:
Efektivní využití přebytků zajišťuje regulátor WATTrouter Mx ve spojitosti s venkovní jednotkou TČ, akumulační nádrží
PAST s vnitřním výměníkem přímé kondenzace chladiva a dalším vnitřním výměníkem pro ohřev TUV. Veškeré teplo se
akumuluje v této nádrži, na jednom místě. Nádrž má kvalitní PUR izolaci a nízké tepelné ztráty. Náplní akumulační
nádrže je topná voda. V době bez přebytků řídí maximální využití tepelného čerpadla regulace Heating Control.
Navržený systém tuto podmínku splňuje.
Podmínka:
Při instalaci musí být použita taková akumulační nádrž, která umožní udržovat v její horní části vyšší teplotu než v dolní
části, aniž by při běžném provozním stavu (např. při zapnutých oběhových čerpadlech) docházelo k nežádoucímu
míchání vody o různých teplotách (požadavek může být naplněn instalací dvou oddělených akumulačních nádrží –
vysokoteplotní a nízkoteplotní).
Odůvodnění použitelnosti systému, tj. shody s podmínkou:
Navržená instalace akumulační nádrže PAST toto splňuje. Teplo do topných okruhů se odebírá z prostřední části
nádrže podle obrázku 1, v horní části nádrže je režimem přímé kondenzace přirozeně udržována vyšší teplota pro
dohřev TUV. Výměník TUV vyúsťuje z horní části nádrže. Teplota požadované topné vody se pohybuje od cca 30 do 48
°C a je stanovena podle uživatelsky definované ekvitermní křivky v regulátoru Heating Control. Teplota v horní části
nádrže není řízena, pohybuje se však obvykle v rozmezí 60-90 °C. V případě chodu bivalentního zdroje nebo kotle na
pevná paliva nelze tuto podmínku splnit, je vhodné/nutné akumulovat teplo v celé nádrži. To ovšem není ničemu na
škodu, právě naopak. Provoz bivalentního zdroje je omezen prakticky pouze na mrazivé dny, provoz kotle na pevná
paliva je pouze příležitostný.
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Obrázek 26: Znázornění vývoje teplot v akumulační nádrži a dalších teplot tak, jak je zaznamenává regulace Heating Control. V horní části
akumulační nádrže je přirozeně v režimu přímé kondenzace TČ udržována vyšší teplota (červená řada) než v prostřední části nádrže, odkud se
odebírá teplo do topení (fialová řada). Regulátor udržuje pouze teplotu topné vody, teplotu v horní části nádrže neřídí. Odběr TUV z nádrže vždy
vyžaduje termostatický směšovací ventil, jinak by odebíraná teplá voda byla příliš horká!

Podmínka:
-1
Minimální celkový objem akumulace musí být 180 l.kWp instalovaného výkonu, přičemž nízkoteplotní část musí tvořit
alespoň 50 % z celkového objemu akumulace.
Odůvodnění použitelnosti systému, tj. shody s podmínkou:
-1
Velikost instalované nádrže v dané instalaci je 750l a instalovaný výkon výrobny je 3kWp, tj. 250l.kWp . Nízkoteplotní
část tvoří cca 60% (viz příloha 4, příruba OT). I tato podmínka je splněna.
Podmínka:
Nízkoteplotní část akumulace slouží zejména pro vytápění a předehřev teplé vody, vysokoteplotní akumulace pak
zejména k dohřevu teplé vody. Obě části musí být možné ohřívat přímo plynule řízeným tepelným čerpadlem, a to s
automatickým přepínáním ohřevu mezi nízkoteplotní a vysokoteplotní částí. Každá z částí musí mít zajištěn také
samostatný ohřev plynule řízenou topnou tyčí (patronou) či plynule řízeným elektrokotlem.
Odůvodnění použitelnosti systému, tj. shody s podmínkou:
V tomto systému se obě části ohřívají najednou plynule řízeným tepelným čerpadlem, jedním výměníkem. Díky
efektivnímu režimu přímé kondenzace chladiva v nádrži není nutné realizovat komplikovaný a mnohem dražší režim
přepínání ohřevu. To samé platí i pro plynule řízený ohřev topnou tyčí (patronou) 3x1 kW. Z technického hlediska se
jedná o účinnější a levnější řešení než přepínání ohřevu mezi nízkoteplotní a vysokoteplotní částí. Domníváme se, že
tato podmínka je tedy rovněž splněna.
Podmínka:
Regulační systém musí monitorovat aktuální hodnoty a směry proudů v místě přívodu elektrického proudu do objektu
(u 3f solární elektrárny po jednotlivých fázích) a v reálném čase přizpůsobovat výkon tepelného čerpadla a topných tyčí
(patron) či elektrokotle (u 3f solární elektrárny po jednotlivých fázích) tak, aby bylo maximalizováno využití vyrobené
elektřiny a tím byly zároveň minimalizovány přetoky (dodávka) elektřiny do elektrizační soustavy.
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Odůvodnění použitelnosti systému, tj. shody s podmínkou:
Splnění této podmínky zajišťuje regulátor WATTrouter Mx. Měřicí modul zjišťuje hodnoty a směry proudů v místě
přívodu v každé fázi a v reálném čase plynule stanovuje požadavek na výkon TČ (ten je posílán po síti Ethernet do
regulátoru Heating Control, který jej prioritně pošle jako signál 0-10V do řídicí jednotky TČ UTI-INV-HP, která dále
stanovuje požadavek na výkon TČ). Tepelné čerpadlo má stanovenou 1. prioritu využití přebytků FVE. Na nejbližších
nižších prioritách je automaticky plynule řízen výkon topné tyče 3x1 kW a v nižších prioritách jsou spínány jiné
spotřebiče v domě.
Nastavení regulátoru:

Obrázek 27: Nastavení výstupů a priorit regulátoru WATTrouter Mx. V první prioritě je tepelné čerpadlo (výstup SSR1), v druhé, třetí a čtvrté
prioritě pak topná patrona 3x1 kW (SSR2, SSR3, SSR4). V dalších prioritách jsou ostatní spotřebiče v domě. Systém je jednofázový, všechny
spotřebiče jsou (musí být) umístěny na fázi L1. Vzhledem k velikosti instalované FVE (3kWp) by se některé spotřebiče na nižších prioritách
neuplatnily, proto uživatel instalace může dočasně blokovat dvě třetiny topné tyče (SSR3 a SSR4).

Podmínka:
Algoritmus regulačního systému musí zajistit preferenci využití tepelného čerpadla s ohledem na aktuální provozní stav
(např. rychlost reakce tepelného čerpadla, dosažení maximální teploty...) a při dosažení jeho limitů automaticky
využívat topné tyče (patrony) či elektrokotel.
Odůvodnění použitelnosti systému, tj. shody s podmínkou:
Vysvětleno u předchozí Podmínky. Při dosažení limitů TČ je automaticky využita topná tyč 3x1 kW, ačkoli je zapojena
na nižší prioritě. Tato podmínka je tedy rovněž splněna.
Podmínka:
Požadovaný rozsah řízení výkonu tepelného čerpadla: 35–100 %.
Odůvodnění použitelnosti systému, tj. shody s podmínkou:
Přímé řízení výkonu venkovní jednotky TČ WOYA100LDT přístrojem WATTrouter Mx probíhá v jednoprocentních
krocích, které jsou dále zpracovány na signál 0-10V po 0,1V. Tomuto signálu rozumí jednotka UTI-INV-HP, která dále
upraví požadavek na výkon TČ.
Popis referenční instalace, zapojení a nastavení regulátorů
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Dle informací dodavatele venkovní jednotky TČ a řízení UTI-INV-HP (firma Impromat Klima s.r.o., email ze dne 15. 11.
2018) se tak děje podle následující tabulky:

DC napětí

Požadavek

0V

STOP

1V

10 %

2V

20 %

3V

30 %

4V

40 %

5V

50 %

6V

60 %

7V

70 %

8V

80 %

9V

90 %

10V

100 %

Tabulka 5: Převodní tabulka pro určení požadavku na výkon venkovní jednotky TČ WOYA100LDT pomocí analogového vstupu modulu UTI-INVHP.

Jedná se o požadavek. Venkovní jednotka má řadu vlastních algoritmů, které výsledný výkon zařízení ovlivňují.
Samotné řízení probíhá v 30 stupních (může se lišit model od modelu), to znamená, že jeden stupeň výkonu je cca 3 - 4
%. Do regulace pak zasahují informace z měřených teplotních čidel a případně tlakových senzorů. Dalo by se
konstatovat, že při napětí 3,5V může zařízení dosahovat výkonu 35%, pokud neproběhne korekce ze strany venkovní
jednotky.
Vzhledem k výše uvedenému vyjádření dodavatele venkovní jednotky a modulu UTI-INV-HP je zřejmé, že instalovaná
jednotka je schopna dosáhnout minimálního výkonu 35% a tedy tato podmínka je rovněž splněna.
Podmínka:
Požadovaný rozsah řízení výkonu topných tyčí (patron) či elektrokotle: 2–100 %.
Odůvodnění použitelnosti systému, tj. shody s podmínkou:
Přístroj WATTrouter Mx umí plynule regulovat výkon topné tyče pomocí polovodičového relé v rozmezí 0-100%
v přibližně 50 krocích, tj. tato podmínka je rovněž splněna.
Příkon topné tyče by měl být dále volen tak, aby tyč pokryla svojí spotřebou celý instalovaný výkon FVE. To platí
hlavně v případě, nejsou-li na WATTrouter Mx zapojeny jiné spotřebiče. Rozložení výkonů se musí uvážit vždy
individuálně podle poměrů v daném rodinném domě (ostatní spotřeba aj.). Nedoporučujeme používat vyšší výkony
než 2kW na jeden výstup WATTrouteru Mx.
Podmínka:
V případě 3fázové elektrárny musí být instalováno 3fázové tepelné čerpadlo a dosažen minimální celkový využitelný
-1
zisk ≥ 4 000 kWh.rok .
Odůvodnění použitelnosti systému, tj. shody s podmínkou:
Systém plně podporuje třífázová TČ. Pak se použije třífázová venkovní jednotka, např. typ WOYK112LCTA. V nastavení
WATTrouteru Mx se zvolí pro tuto jednotku příslušný třífázový režim (doporučen 3f režim minimum). Příslušný výstup
je stále na 1. prioritě na např. na fázi L1. Topná tyč se v tomto případě zapojí třífázově (v uvedeném případě 1kW na
každé fázi) a analogicky se nastaví priority a fáze v nastavení WATTrouteru Mx (v 2. prioritě na fázi L1, v 1. prioritě na
ostatních fázích).
Minimální celkový využitelný zisk je dán velikostí FVE a výsledným poměrem dosažené vlastní spotřeby. Je tedy vázán
na konkrétní instalaci a ostatní technické parametry domu.
Popis referenční instalace, zapojení a nastavení regulátorů
WATTrouter Mx a Heating Control

Stránka 31 z 34

Systém propojení tepelného čerpadla a fotovoltaiky
www.solarcontrols.cz

Podmínka:
V případě 1fázové elektrárny musí být instalováno 1fázové tepelné čerpadlo a dosažen minimální celkový
-1
využitelný zisk ≥ 3 000 kWh.rok .
Odůvodnění použitelnosti systému, tj. shody s podmínkou:
Použije se stejné zapojení jako v této referenční instalaci a i stejné nastavení WATTrouteru Mx. Použijí se jednofázové
jednotky, jako např. WOYG112LCTA nebo WOYA100LDT.
Minimální celkový využitelný zisk je dán velikostí FVE a výsledným poměrem dosažené vlastní spotřeby. Je tedy vázán
na konkrétní instalaci a ostatní technické parametry domu.
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PŘÍLOHA 7 – SCHVÁLENÍ SYSTÉMU V RÁMCI DOTACE NZÚ, PODOBLAST C3.8
Email p. Kotěry, oddělení metodiky a strategie SFŽP, 21. 12. 2018, odpověď na obecný dotaz použitelnosti s
vysvětlením technologie tímto dokumentem:
Vámi navrhované řešení, tak jak je popsáno ve Vámi zaslané příloze, naše požadavky na řízení systému
kombinujícího TČ a FVE v oblasti podpory C.3.8 splňuje. Omlouvám se za zdržení, pokoušel jsem se konzultovat
ještě některá specifika systémů s přímou kondenzací, bohužel zatím nemám odpověď. Na možnost podpory by
to však nemělo mít přímý vliv.
Dále bych si dovolil položit doplňující dotaz, zda má výrobce TČ certifikovánu sestavu venkovní jednotka TČ +
akumulační nádrž namísto vnitřní jednotky. Pokud ne, pak by se zřejmě Vaše firma stala výrobcem TČ a tato
povinnost by se při dodání sestavy zákazníkovi přenesla na Vás, což by mohlo schválení žádostí komplikovat.
Email p. Kotěry, oddělení metodiky a strategie SFŽP, 15. 2. 2019, odpověď dotaz ohledně použití komponentního
systému, tj. necertifikované sestavy venkovních jednotek a akumulačních nádrží (např. jiná nádrž než PAST):
Na jedné straně se z hlediska funkce bude u komponentního systému jednat o tepelné čerpadlo. Proto by
podpora na FVE s ním spolupracující měla být možná, pokud bude doklady doloženo, že jej žadatel jako TČ
pořídil a slouží k vytápění a ohřevu teplé vody dle podmínek programu. Parametry TČ by v takovém případě
měl v dokumentaci uvádět jeho dodavatel pro konkrétní dodanou variantu a měl by je zákazníkovi zaručovat.
V podstatě by se asi jednalo o kusovou zakázkovou výrobu.
Co však nebude určitě možné, je poskytovat dotaci na takto vzniklé tepelné čerpadlo, pokud dodavatel
nedoloží příslušnou certifikaci sestavy dle nařízení o Ekodesignu.
Výše uvedenému rozumíme tak, že i při instalaci komponentní sestavy venkovní jednotky a akumulační nádrže
nezapsané v SVT (https://svt.sfzp.cz/) půjde čerpat dotaci dle čl. C3.8 na FVE a další podpůrné technologie včetně
akumulační nádrže (pozor: dotace C3.8 nekryje pořízení samotného TČ!), ale nepůjde čerpat podporu na samotné TČ
podle jiného dotačního titulu, např. kotlíkové dotace.
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PŘÍLOHA 8 – KOMBINACE VENKOVNÍCH JEDNOTEK TČ A NÁDRŽE PAST ZAPSANÉ V NZÚ
V kotlíkové dotaci jsou zapsány následující kombinace akumulační nádrže PAST s příslušnými venkovními jednotkami –
stav k lednu 2019. Na tyto sestavy lze tedy bezesporu čerpat i kotlíkové dotace. Tyto údaje nám poskytla společnost
Techtrans PT:
Výrobce

Kombinace

SVT kód

MISTSUBISHI

PUHZ-SW 75 WHA/PAST 425

22037

PUHZ-SW 80 VHA/PAST 425

22038

PUHZ-SHW 112 YHA/PAST 425

22039

PUHZ-SHW 140 YHA/PAST 425

22040

PUHZ-SW 75 WHA/PAST 750

8149

PUHZ-SW 80 VHA/PAST 750

21925

PUHZ-SHW 112 YHA/PAST 750

8171

PUHZ-SHW 140 YHA/PAST 750

21926

PUHZ-SHW 230 YKA/PAST 900

21924

PUHZ-SHW 230 YKA/PAST 750

21937

WOYA100LFTA/PAST 750

8212

WOYA100LFTA/PAST 900

21961

WOYA100LFTA/PAST 425

22035

PUHZ-SW75YAA/PAST 425

22360

PUHZ-SHW80YAA/PAST 425

22361

PUHZ-SW100YAA/PAST 425

22362

PUHZ-SHW112YAA/PAST 425

22363

PUHZ-SW75YAA/PAST 750

22364

PUHZ-SHW80YAA/PAST 750

22365

PUHZ-SW100YAA/PAST 750

22366

PUHZ-SHW112YAA/PAST 750

22367

PUHZ-SW75YAA/PAST 900

22368

PUHZ-SHW80YAA/PAST 900

22369

PUHZ-SW100YAA/PAST 900

22370

PUHZ-SHW112YAA/ PAST 900

22371

FUJITSU
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