
  Tepelné čerpadlo   
Vzduch - voda

● HP BETA 4.0
s filtrom nasávacieho vzduchu

Návod na inštaláciu a obsluhu 

  Záručný list 



TEPELNÉ ČERPADLO    HP BETA 4.0 verzia 1.35 

2 

Pred samotnou inštaláciou je potrebné oboznámiť sa s návodom
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Výrobca si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek štrukturálne zmeny tepelného čerpadla v 
rámci modernizácie produktu bez toho, aby ich musel zahrnúť do tejto príručky.

Tepelné čerpadlo môže pripojiť a uviesť do prevádzky iba inštalatér, ktorý má príslušné 
oprávnenie udelené po zaškolení výrobcom. V opačnom prípade nebude poskytnutá záruka na 
zariadenie.

Kvôli bezpečnosti nedovoľte kontaktu neoprávneným osobám (vrátane detí), ktoré nemajú 
skúsenosti alebo znalosti vybavenia. Kontakt neoprávnených osôb so zariadením sa môže 
uskutočniť iba pod dohľadom osôb zodpovedných za ich bezpečnosť av súlade s inštalačnou a 
prevádzkovou príručkou zariadenia.
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1. Konštrukcia a účel.
Použitie okolitého vzduchu je jedným z najjednoduchších spôsobov ohrievania úžitkovej vody. 

Tepelné čerpadlá vzduch-voda kombinované so zásobníkom vody môžu zabezpečiť celodenné 
pokrytie potreby teplej úžitkovej vody atď.

Tepelné čerpadlo je určené na pripojenie k zásobníku na teplú vodu pre domácnosť. Tepelné 
čerpadlo prijíma energiu zo vzduchu a prenáša ju do nádrže na teplú vodu pre domácnosť. Pri odbere 
tepla zo vzduchu a využívanom na ohrievanie vody v zásobníku tepelné čerpadlo absorbuje vlhkosť zo 
vzduchu. Pri absorciji vlhkosti zo vzduchu v dôsledku kondenzácie sa koncentrovaný kondenzát 
vypustí, ktorý sa dá použiť napríklad na zalievanie kvetov atď.

Čas ohrevu vody pomocou čerpadiel HP BETA 4.0 na nastavenú teplotu závisí od teploty 
nasávaného vzduchu, ktorý by nemal byť nižší ako 5 ° C a vyšší ako 35 ° C. Počas zvýšeného dopytu 
po teplej vode a súčasne nízkej okolitej teplote by mal byť užívateľ schopný pripraviť domácu teplú 
vodu zo základného zdroja, napríklad z kotla ústredného kúrenia, alebo elektrický ohrievač inštalovaný 
v zásobníku na teplú vodu pre domácnosť atď.

Vonkajší obal tepelného čerpadla je vyrobený z plechu potiahnutého práškom a kryt je 
vyrobený z plastu.

Tepelné čerpadlo je riadené regulátorom TECH EL-41. Riadi činnosť kompresora, obehového 
čerpadla, ventilátora, ohrievača a čerpadla dodatočného zdroja tepla., 

     Konštrukcia a rozmery zariadenia sú uvedené na obrázku 1-3 a technické parametre v tabuľke 1-2. 

Rys. 1. Rozmery tepelného čerpadla HP BETA 4.0. 

Tab. 1 Pripájacie vstupy / výstupy  

Označenie Opis Rozmer 
WEP Nasávanie vzduchu ø 200 mm 

WYP Výfuk vzduchu ø 200 mm 

CW Teplá voda užitková výstup 1” 

ZW Studená voda spiatočka 1” 
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1. Kompresor
 2. Chladič 
 3. Doskový výmenník tepla
 4. Termostatický expanzný ventil ( poistný )
 5.Filter sušič
 6. Obehové čerpadlo
 7. Ventilátor
 8. Odvzdušňovák
 9. Riadiaca jednotka
10. Výstup zásuvka 230V na zapojenie el.  špirály
11. Lišta vstupov a výstupov
12. Gumová záslepka vstupu do odvzdušnenia

13. Nasávací filter PPI 10 205x30mm
14. Výstup na odtok kondenzátu

Rys. 2. Plášť tepelného čerpadla HP BETA 4.0 
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Tepelné čerpadlo je vybavené regulátorom TECH EL-41, ktorý riadi činnosť kompresora, čerpadla, 
ventilátora, ohrievača a čerpadla dodatočného zdroja tepla.

1. Napájanie ohrievača (max. 2,0 kW)
2. Sieťová zásuvka 230 V
3. Poistka 16A
4. Zásuvka senzora dodatkového čerpadla
5. Senzor zásobníka vody

Obr. 3. Pripájacia lišta a riadiací panel EL-41. 

2. Technické informácie.

Tab. 2  Parametre prevádzky tepelného čerpadla

Parametre MJ HP BETA  4.0 

Koeficient  COP (wg PN-EN 255-3) 3,8 

Koeficient  COP (wg PN-EN 16147) 2,67 

Tepelné výkon Tepl. čerpadla** W 4000 

Vlastná spotreba pri nominálnom výk. W 1050 

Maximálna topná teplota. °C 55 

Dovolený pracovný rozsah ŤČ. °C 5 ÷ 35 

Chladiace médium R 134 a 

Napájacia napätie V 230/50Hz 

Hlučnosť dB 54 

Hmotnosť kg 51,0 

* - pre ohrievanie vody v zásobníku 300l; Tpow.= 20°C, Twody=15->45°C)
** - priemerný topný výkon pri parametroch *

3. Zabezpečenia a regulácia.

Termostatický spínač na horúcej strane. Spínač vypne tepelné čerpadlo, keď vykurovacie 
médium prekročí 70 ° C. K tomu môže dôjsť aj v prípade, keď tepelné čerpadlo beží bez prenosu tepla 
do zariadenia. Na ovládači sa zobrazí správa.

Senzor nasávania vzduchu. Systém je vybavený snímačom, ktorý vypína tepelné čerpadlo, 
keď teplota vstupného vzduchu klesne pod 5 ° C.

Termostatický expanzný ventil. Ventil je namontovaný priamo pred výparníkom. Jeho 
úlohou je udržiavať konštantné množstvo chladiva vo výparníku.

6. Dodatkové čerpadlo
7. Cirkulačné čerpadlo
8. Hlavný vypínač
9. Ovládacie koliesko regulátora

10. Tlačítko EXIT
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4. Inštalácia.

4.1. Inštalácia tepelného čerpadla na stenu.

Pri inštalácii tepelného čerpadla dodržiavajte príslušné stavebné a inštalačné predpisy. 
Prevádzka tepelného čerpadla je vďaka zariadeniu možná iba vo vnútri budovy v miestnosti s 
pozitívnou teplotou.

Rys. 4. Inštalácia a zachovanie potrebných odstupov. 

Čerpadlo môže byť namontované stojace alebo vo visiacej polohe. Pri inštalácii v stoji je 
čerpadlo vybavené 4 vyrovnávacími nožičkami ich zaskrutkovaním alebo odskrutkovaním.

Montáž na stenu v závesnej polohe je možná pomocou vešiaka dodávaného s čerpadlom. 
Vešiak má štyri upevňovacie otvory pre rozpínacie skrutky Ø8mm. Minimálna dĺžka upevňovacích 
kolíkov je 120 mm. Pred inštaláciou sa uistite, z ktorých materiálov je stena vyrobená, na ktoré sa má 
tepelné čerpadlo namontovať, a tiež pomocou takýchto kolíkov (pre plné alebo prázdne materiály). Pre 
správnu činnosť tepelného čerpadla by malo byť zariadenie zarovnané, vešiak musí byť pri montáži na 
stenu vyrovnaný, pretože neskôr nie je možné nastaviť rovnováhu čerpadla. Po namontovaní závesu 
naň môžete zavesiť tepelné čerpadlo.

Montáž tepelného čerpadla na stenu je 
veľmi dôležitá z hľadiska správnej činnosti 
zariadenia a bezpečnosti pri používaní. Montážne 
body sú označené (Obr. 5a.) Pred pokračovaním v 
ďalších montážnych prácach skontrolujte, či je 
čerpadlo správne zavesené. Za týmto účelom 
vizuálne vyhodnotte správnu polohu závesného 
čapu v dierach (pozri obr. 5b). Poloha skrutiek by 
sa mala skontrolovať odstránením horného krytu 
tepelného čerpadla (obr. 5b.), Ktorý musí byť po 
zavesení znovu namontovaný.  

Obr. 5a. Inštalácia tepelného čerpadla na nožičkách. 

Dodané tepelné čerpadlo je kompletné a 
pripravené na inštaláciu. Tepelné čerpadlo by 
malo byť umiestnené alebo zavesené na 
stabilnej stene, ktorá udrží jeho hmotnosť. Pri 
montáži čerpadla na stenu je potrebné dodržať 
dostatočnú vzdialenosť od steny, stropu alebo 
inej trvalej prekážky. Odporúčané minimálne 
vzdialenosti sú uvedené na obr.
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Rys. 5b. Inštalácia tepelného čerpadla na závesoch. 

4.2. Zapojenie tepelného čerpadla do vodovodnej siete alebo zásobníka vody . 

       A) 

       B) 

Rys. 6. Príkllad inštalácia do zásobníka vody 

- poistný ventil

-  bezpečnostný poistný ventil

- odvzdušňovák kondenzátu
- obehové čerpadlo

- filter sitko

C.W.U.  - Teplá voda úžitková TUV
 C.W.     - Teplá voda výstup čerpadla
Z.W. - Studená voda spiatočka
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DOPORUČENÉ ZAPOJENIA 

Nainštalujte sitko na prívod studenej vody (ZW). 

Pred uvedením do prevádzky pripojte tepelné čerpadlo k nádrži a odvzdušnite okruh TÚV. 
Na odvzdušnenie systému odstráňte zátky (Obr. 2.-12 a Obr. 2.-14). Pod zátkou (Obr. 2.-12) je 
manuálne odvzdušnenie kondenzátora.
Vizuálne skontrolujte proces odvzdušnenia systému a nechajte ventil otvorený, až kým sa neprestanú 
objavovať bubliny.

Rys. 7. Odvzdušnenie tepelného čerpadla. 

Zariadenie by malo byť pripojené k sieti pomocou dodaného napájacieho kábla. Zásuvka musí 
byť uzemnená (ochranný kolík).

Tepelné čerpadlo môže pracovať s akýmkoľvek typom nádrže na teplú vodu pre domácnosť. Najlepšie 
je nainštalovať tepelné čerpadlo v miestnosti, kde sa teplo neustále „produkuje“ a súčasne sa nevyužíva. 
Môže to byť miestnosť, v ktorej sa nachádza kotol ústredného kúrenia, práčka, sušička, ako aj 
chladnička alebo mraznička. Vzduch je možné odoberať aj zvonku budovy. Na druhej strane 
odstránený studený vzduch sa môže napríklad použiť na zníženie teploty v susednej komore alebo 
pivnici so zásobami potravín.
Pripojenie nasávaného vzduchu by malo byť inštalované tak, aby bolo možné pravidelne kontrolovať a 
čistiť filter, ktorý je v ňom nainštalovaný.
Zaistenie prívodu teplého vzduchu bez zrážok a odstránenie chladeného vzduchu má veľký vplyv na 
prevádzku a výkonnosť tepelného čerpadla, preto je potrebné vyhnúť sa možnosti zmiešavania 
vstupného a výstupného vzduchu napríklad pomocou flexibilných hadíc s celkovou dĺžkou max. 10 m 
pripevnených k prírubám čerpadla. Teplota nasávaného vzduchu nesmie nižšia ako 5 ° C to zaisťuje 
optimálnu prevádzku tepelného čerpadla, zatiaľ čo maximálna teplota nasávaného vzduchu by mala byť 
maximálne do 35 ° C.
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DOPORUČENÉ ZAPOJENIA 

Rys. 8. Príklady zapojenia tepelného čerpadla. 

Inštalácia a všetky opravy tepelného čerpadla by mali byť zverené iba odborníkom s príslušnou 
kvalifikáciou.

5. Prevádzka a servis.
1. Tepelné čerpadlo sa musí prevádzkovať pri teplote okolia od 5 ° C do 35 ° C.
2. Pravidelne, najmenej raz mesačne a pred každým uvedením do prevádzky po vyradení z prevádzky, 
musí byť poistný ventil skontrolovaný na správne fungovanie (v súlade s pokynmi výrobcu ventilu).
3. Tepelné čerpadlo je tlakové zariadenie prispôsobené na prácu v zariadeniach s tlakom nepresahujúcim 
1,0 MPa. Ak tlak v zariadení presiahne 1,0 MPa, musí byť pred zariadením nainštalovaný redukčný 
ventil.
4. Okamžitý malý odtok vody z poistného ventilu, keď sa voda vo výmenníku zahrieva, je normálny a 
znamená to, že poistný ventil funguje správne.
5. Odvod kondenzácie z kondenzátu počas prevádzky tepelného čerpadla je výsledkom kondenzácie 
vodnej pary z chladeného vzduchu prúdiaceho cez výparník. Odtokové potrubie kondenzátu musí byť 
pripojené a umiestnené do sifónu alebo drenážnej mriežky.

Obr. 9. Odtok kondenzátu 

6. Ak sa tepelné čerpadlo nepoužíva dlhšiu dobu, odpojte napájanie tepelného čerpadla, vypustite vodu 
z tepelného čerpadla a vypnite ventil prívodu vody. ,
7. Skontrolujte odtok kondenzátu, aby ste zabránili vyliatiu.
8. Výparník čistite najmenej raz ročne.
9. Každých 4-6 týždňov kontrolujte stav filtra nasávaného vzduchu (obr. 10), ktorý by sa mal v prípade 
potreby odstrániť, vyčistiť a znova namontovať. Filter nasávaného vzduchu je umiestnený vo vnútri 
spotrebiča priamo za výparníkom. Pri inštalácii nezabudnite dodržať dostatočný odstup, aby sa 
zabezpečil ľahký prístup k filtru.
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Obr. 10. Umiestnenie nasávacieho filtra 

Pravidelná kontrola a čistenie filtra nasávaného vzduchu je jednou z záručných 
podmienok. Kontroly by sa mali vykonávať každých 4-6 týždňov.

6. Spustenie.
Pred spustením zariadenia je potrebné vizuálne skontrolovať: správne pripojenie podľa schém, 
vodorovnú inštaláciu zariadenia, správne pripojenie hydraulických konektorov, správne pripojenie 
vzduchových potrubí.
Potom naplňte nádrž vodou a skontrolujte činnosť poistného ventilu (podľa pokynov výrobcu ventilu).
Po zasunutí zástrčky do elektrickej zásuvky a uistení sa, že systém funguje správne, môžete tepelné 
čerpadlo zapnúť pomocou ovládača EL-41 (zariadenie, ktoré sa prvýkrát uvádza do prevádzky, sa 
nastaví z výroby).

7. Nedovolené užívanie.
1. Je neprijateľné inštalovať zariadenie: mimo budovy, v miestnostiach, kde teplota vzduchu klesne pod   
5 ° C a kde teplota vzduchu stúpne nad 35 ° C.
2. Vzduch nasávaný tepelným čerpadlom by nemal obsahovať prach, dym alebo horľavé plyny.
3. Prevádzka zariadenia pri pripájaní k prázdnej nádrži, ktorá nie je naplnená vodou, je neprijateľná.
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Tab. 3 Príklady porúch a ich odstránenie 

Druh poruchy Možná príčina poruchy Odstránenie poruchy 

Výtok vody 

-nedostatočná tesnosť na spojoch 
studenej a teplej úžitkovej vody

-zlepšiť tesnenie na 
potrubných spojoch

- rozmrazovanie námrazy na výmenníku 
rebier (výparník) spôsobené vysokou 
vlhkosťou vzduchu a nedostatočným 
čistením námrazy;

-vyčistite vnútro tepelného čerpadla 
a opakujte to častejšie

Výtok vody s 
ventilu 

poistného 

-poškedenie poistného ventila -vymeňte poistný ventil 

Studená alebo 
slabo 

teplá voda 

-prerušenie vody na dodávku tepelného 
čerpadla

-opravte tlak vody v systéme

-nízky tlak vody - skontrolovať funkčnosť 
poistného ventilu, v prípade 
poškodenia poistný ventil 
vymeniť

-žiadne alebo nesprávne pripojenie 
k zásuvke

-vytiahnite a zapojte zástrčku 
späť do zásuvky

-kolíše nastavená teplota výstupnej 
vody

-kontaktujte miesto nákupu alebo 
servis výrobcu

Dysplay je  
temný 

- regulátor teploty výstupnej vody je 
poškodený
- poškodenie dosky plošných spojov
- poškodenie káblov alebo ich zástrčiek

V prípade poruchy vypnite systém, odpojte napájanie a obráťte sa na servis

Neustály únik vody z vypúšťacieho otvoru bezpečnostného ventilu naznačuje chybný ventil 
alebo vysoký tlak v potrubí. Výstupný otvor nesmie byť žiadnym spôsobom blokovaný.

- kontaktujte miesto nákupu 
alebo servis výrobcu
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8. Podmienky záruky.
1. Záruka sa poskytuje na obdobie 36 mesiacov.
2. Záručná doba sa počíta od dátumu predaja výrobku používateľovi, ktorý je uvedený na záručnom 
liste a je potvrdený nákupným dokladom (faktúrou) vydaným predávajúcim.
3. Ručiteľ zabezpečuje plynulú prevádzku tepelného čerpadla za predpokladu, že je nainštalované a 
používané v súlade s týmto návodom na obsluhu.
4. Počas záručnej doby má užívateľ právo na bezplatnú opravu poškodenia tepelného čerpadla 
spôsobeného chybou výrobcu. Tieto škody budú odstránené do 14 dní od dátumu nahlásenia.

 5. Užívateľ stráca právo na záručné opravy v prípade:
- nesprávnym použitím zariadenia,
- vykonávanie opráv a zmien zariadenia neoprávnenými osobami,
- nesprávna montáž a prevádzka zariadenia, ktoré nie je v súlade s týmito pokynmi,
- prevádzka ohrievača bez poistného ventilu alebo s chybným poistným ventilom

-Žiadny prístup k filtru nasávaného vzduchu a žiadna pravidelná kontrola stavu a čistenia.
 

6. Ručiteľ môže odmietnuť vykonať opravu, ak:
- montážny prístup k zariadeniu nie je zaručený,
- pri výmene tepelného čerpadla je potrebné demontovať ďalšie zariadenia, deliace steny atď.
- nádrž je trvalo spojená s vodovodným systémom prostredníctvom neoddeliteľných spojení.
7. Každej žiadosti o službu predchádza predbežná expertíza na zistenie, či sa vyskytla chyba opísaná 
zákazníkom a či nejde o chybu užívateľa nesprávnym použitím zariadenia.

 
8. Ak je služba zavolaná na udalosť, na ktorú sa záruka nevzťahuje, t. J. Po uplynutí platnosti

OBDOBIA ZÁRUKY, náklady na jeho príchod a ODPORÚČANÉ OPRAVY znáša 
zákazník. 

9. V prípade akýchkoľvek porúch pri prevádzke tepelného čerpadla informujte servis telefonicky 
77/47 10 817, alebo e-mailom na adresu: serwis@elektromet.com.pl alebo firmu dodávateľa.

Nieje potrebné demontovať zariadenie. 
10. Spôsob opravy zariadenia je stanovený výrobcom.
11. Základom vykonávania opráv v dôsledku poskytnutej záruky je správne vyplnený, úplný a 
neupravený záručný list.
12. Záruka sa vzťahuje na tepelné čerpadlá zakúpené a nainštalované výlučne na území Slovenskej 
republiky.
13. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú uvedené podmienky, sa uplatňujú ustanovenia kódexu .

14. Odporúča sa ponechať si záručnú kartu tepelného čerpadla po celú dobu životnosti 
zariadenia

Odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 

S týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. 
Zabezpečením správnej likvidácie pomôžete chrániť životné prostredie. 
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od poskytovateľa 
služieb zneškodňovania odpadu alebo obchodu, v ktorom ste výrobok zakúpili.
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Poznámky: 
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  Zakład Urządzeń Grzewczych 
„ELEKTROMET” 
Gołuszowice 53  

48-100 Głubczyce
tel.  +48 / 077 / 485 65 40 

VYHLÁSENIE O ZHODE 

Pán   Wojciech Jurkiewicz 
(Mr)    ……………………………………………………………………………… 

(Imię, Nazwisko / Surname, Name) 

reprezentuje firmu   ZUG “ELEKTROMET” Gołuszowice 53  48-100 Głubczyce 
(legal representative of)       ……..…………………………………………………………… 

(Nazwa i adres producenta / Manufacturer’s Name and Address) 

DEKLARUJE / DECLARES 

s plnou zodpovednosťou za výrobok: 
(with all responsibility, that the product): 

Tepelné čerpadlo vzduch-voda  
typu HP BETA  4.0 

………………………………………………………………………………… 
 (nazwa, typ lub model / name, type or model) 

bol navrhnutý, vyrobený a uvedený na trh v súlade s nasledujúcimi smernicami:
 (has been designed, manufactured and placed on the market in conformity with directives): 

-Dyrektywa Urządzeń Ciśnieniowych (PED): 2014/68/UE
-Pressure Equipment Directive (PED): 2014/68/EU

-Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU;
-the safety principles of the “Low voltage” Directive 2014/35/EU

-Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej “EMC” 2014/30/UE
-the protection requirements of „EMC” Directive 2014/30/EU ,

niżej wymienionymi odpowiednimi normami: 
and that the following relevant Standards: 

- PN-EN 378-1:2017
- PN-EN 60335-1:2012
- PN-EN 60335-2-40:2004
- PN-EN 61000-3-2:2014
- PN-EN 61000-3-3:2013
- PN-EN 55014-1:2017
- PN-EN 16147:2017

  Gołuszowice, 26. luty. 2019r.
 ……………………………………………… …………………………………………… 

   (miejsce i data wystawienia)              (imię i nazwisko oraz podpis) 

  (place and date)    (Name, Surname and Signature) 




