
 

PROJEKT 

,,Nové zručnosti – úspešná cesta do sveta práce“ 

2017 – 1 – SK01 – KA116 – 034938 

 
 

                                          

LBS – Landesberufsschule Zistersdorf,  

Österreich 



2 
 
 

OBSAH: 

Charakteristika..........................................................................................  3 

História....................................................................................................... 4 

Princíp........................................................................................................ 5 

Ako to vlastne funguje ?............................................................................ 5 

Kategorizácia tepelných čerpadiel........................................................... 6 

Tepelné čerpadlo  vzduch – voda.............................................................. 7 

Tepelné čerpadlo  zem – voda................................................................... 8 

Tepelné čerpadlo  voda  – voda................................................................. 11 

Čo je kľúčové a potrebné vedieť ?............................................................ 13 

Záver............................................................................................................ 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 
 

CHARAKTERISTIKA     

 

 

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré umožňuje odoberať teplo z okolitého prostredia, 

prevádzať ho na vyššiu tepelnú hladinu a cielene ho predávať zariadeniam - vykurovacím 

telesám, výmenníkom a pod. za účelom vykurovania, ohrevu teplej úžitkovej vody (TÚV), či 

na ohrev vody v bazénoch a naopak odoberať teplo z chladiacich technológií. 
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HISTÓRIA 

                                                                                                                          

 

 

 

 

                 

                                                                         

 

Na Slovensku sa prvé tepelné čerpadlá objavili po druhej svetovej vojne, vykurovali hlavne 

kúpele a vodné elektrárne. Ich rozvoju bránili nízke ceny fosílnych palív, ktoré ich robili 

neekonomickými. Prvé moderné tepelné čerpadlo je vodné čerpadlo v Bojniciach - Hlbokom, 

ktoré uviedli do prevádzky v roku 1992. Dnes je podľa odhadov v krajine približne jeden 

a pol tisíc tepelných čerpadiel. 

Základnú myšlienku, týkajúcu sa princípu tepelného 

čerpadla, vyslovil škótsko-írsky fyzik a vynálezca Lord 

Kelvin vlastným menom William Thomson už v roku 1852 

vo svojej druhej termodynamickej vete. Pre pochopenie 

funkcie čerpadla je najdôležitejšia časť, v ktorej sa hovorí 

o spôsobe šírenia tepla, keďže za všetkých okolností ide o 

smer od teplejšej k chladnejšej časti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konštruktérom prvého tepelného čerpadla, ktoré možno ešte 

aj dnes považovať za revolučný spôsob vykurovania, je 

Slovák Aurel Stodola. Jeho čerpadlo z roku 1928 je 

najstaršie na svete a dodnes vykuruje radnicu vo 

švajčiarskom Zürichu. Toto čerpadlo typu voda/voda 

odoberá teplo z Zürišského jazera. 

 

Tepelné čerpadlo bolo zostrojené v podstate 

náhodou americkým vynálezcom Róbertom C. 

Webberom na konci štyridsiatych rokov minulého 

storočia. V okamžiku, keď robil pokusy s 

hlbokým zamrazením, dotkol sa omylom 

výstupného potrubia mraziaceho prístroja a 

popálil si dlaň. 

Tejto náhode vďačíme za odhalenie funkcie 

tepelného čerpadla. Webber následne prepojil 

výstup z mrazničky s bojlerom na teplú vodu. 

Keďže mal stále prebytok tepla, napojil horúcu 

vodu na potrubnú slučku a pomocou malého 

vetráku začal vháňať teplý vzduch do domu. 

Následne skúsil úspešne čerpať teplo zo zeme 

pomocou zemných kolektorov. Výsledky ho 

natoľko príjemne prekvapili, že v nasledujúcom 

roku predal svoj starý kotol na  uhlie.       

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Fyzik
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vyn%C3%A1lezca
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PRINCÍP 

Tepelné čerpadlo pracuje podobne ako chladnička, ktorá odoberá teplo potravinám - chladí - a 

v zadnej časti chladničky - kúri. Rozdiel je iba v tom, že tepelné čerpadlo pracuje na opačnom 

princípe s omnoho väčším výkonom.  

                                                                 

 

Tepelné čerpadlo odoberá teplo zdroju - vode, vzduchu alebo zemi, a pomocou 

vykurovacieho systému (okruhu) vytvára teplo.  Takmer všetky zdroje získavajú  teplo zo 

slnečného žiarenia. 

AKO TO VLASTNE FUNGUJE ? 

 

Neustále sa opakujúci kolobeh 

Prvá fáza - Vyparovanie:  

Chladivo - pracovná látka  (povolené bezfreónové chladivá majú číselné označenie    R 134a , 

R 404 A, R 407A,B,C) kolujúca v tepelnom čerpadle odoberá teplo zo vzduchu, vody alebo 

zeme, čím zmení skupenstvo z kvapalného na plynné a následne sa odparuje. 

Zdroje tepla: 

 VZDUCH  

 ZEM  

 VODA  
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Druhá fáza - Kompresia:  

Kompresor tepelného čerpadla prudko stlačí plynné chladivo, ohriate o niekoľko stupňov, a 

vďaka fyzikálnemu princípu kompresie (pri vyššom tlaku stúpa teplota), ako teplotný výťah 

znásobí malý prírastok tepla na vyššiu teplotnú hladinu, ktorá sa pohybuje okolo 80°C. 

Tretia fáza - Kondenzácia:  

Zahriate chladivo odovzdá pomocou druhého výmenníka teplo vode v radiátoroch, následne 

sa ochladí a skondenzuje. Radiátory získané teplo vyžiaria do miestnosti a ochladená voda vo 

vykurovacom okruhu cirkuluje späť k druhému výmenníku pre opätovné ohriatie. 

Štvrtá fáza - Expanzia:  

Chladivo prúdi priechodom cez expanzný ventil späť k prvému výmenníku, kde sa opäť 

ohreje. 

 

KATEGORIZÁCIA TEPELNÝCH ČERPADIEL 

Základné delenie tepelných čerpadiel je do niekoľkých skupín, podľa toho  

z akého zdroja odoberajú teplo a akým spôsobom ho predávajú ďalej. 

 vzduch – voda 

 zem – voda 

 voda – voda 

Ďalšie rozdelenie tepelných čerpadiel podľa rôznych kritérií je uvedený v tejto tabuľke: 

Pre vyššie teploty EVI 2°kompr kaskáda 

    

Podľa prevedenia monoblok split multisplit systém 

    

Podľa typu kompresora on/off invertor digitálne riadený 

    

Podľa princípu parný kompresorový absorpčný iný 

    

Podľa typu chladiva syntetické prírodné  

    

Podľa hnacej energie elektrické plynové hybridné 

  
Podľa využitia elektriny Smart  (inteligentné riadenie využitia lacnejšej elektriny s akumuláciou) 

    

Akumulátor áno/nie   

    

     Podľa veľkosti rodinný dom občianska 

budova 

priemyselná hala 



7 
 
 

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH – VODA 

                                                                

Využívanie tepla, ktoré obsahuje vzduch, je najjednoduchšie, pretože tento systém možno 

realizovať bez technického obmedzenia. Je až neuveriteľné, že i chlad do -20°C  môže byť 

zdrojom tepla. Účinnosť čerpadla je, samozrejme, v takýchto teplotách nízka. V prípade, že 

teplota vonkajšieho vzduchu klesne pod určitú hranicu (zväčša je to –5 °C), je výhodnejšie 

vykurovať záložným zdrojom tepla. Naopak, výbornú účinnosť dosahuje čerpadlo na jar a na 

jeseň, t. j. v prechodných obdobiach, keď je teplota vzduchu vyššia ako napríklad teplota 

zeme alebo vody. Práve veľké kolísanie teploty vzduchu je hlavnou nevýhodou tohto zdroja 

energie. Okrem čerstvého vzduchu možno účinne využiť odpadový vzduch vyprodukovaný 

domácnosťou (napríklad pri kontrolovanom vetraní), priemyslom alebo v poľnohospodárstve, 

kde sú veľkým zdrojom tepla ošípané a hovädzí dobytok. 

          

 

 

V tomto prípade sa vonkajšia jednotka 

nachádza  mimo nehnuteľnosti, nasáva 

vzduch, z ktorého odoberá tepelnú 

energiu, aby ho následne vypustila do 

okolitého prostredia. Vnútorná jednotka 

je umiestnená v objekte a zabezpečuje 

výrobu vykurovacej vody a teplej 

úžitkovej vody. Moderné čerpadlá 

pracujú spoľahlivo i pri veľmi nízkych 

vonkajších teplotách (až do -20°C), takže 

zaisťujú prísun tepla v priebehu celého 

roku.             
 

Nevýhody  

 za silných mrazov nižšia účinnosť 

 hlučnosť vonkajšej jednotky 

 odvod kondenzovanej vody 

Výhody  

 pomer cena/výkon 

 univerzálna použiteľnosť 

 jednoduchá inštalácia bez nutnosti 

stavebného povolenia 

 nízke náklady na prípravne práce 

 teplo zo vzduchu zadarmo 

 nenarušujú rovnováhu v prírode 

 vhodné pre menšie výkony 

 

1. tepelné čerpadlo 

2. oddelený vzduchový výparník 

3. zásobník tepla na vykurovanie 

4. zásobník teplej vody s výmenníkom tepla 

5. rozdeľovač podlahového vykurovania 

s obehovým čerpadlom a reguláciou 

6. zberač podlahového vykurovania 
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TEPELNÉ ČERPADLO ZEM – VODA 

                                                                          

                                                       

                                                                                    

 

 

Toto  tepelné čerpadlo využíva teplo 

z  pôdy. V našich klimatických 

podmienkach pôda v hĺbke väčšej ako 

80 cm nezamŕza. Preto možno tento 

zdroj považovať za teplotne ustálený. 

Prenos tepla medzi zemou a tepelným 

čerpadlom sprostredkúva plastové 

potrubie uložené v zemi vodorovne 

alebo v kolmých vrtoch. 

Zmienené čerpadlo pracuje oproti 

ostatným typom na odlišnom princípe. 

Základ tvorí plastové potrubie,  

nazývané zemný kolektor, v ktorom 

cirkuluje nemrznúca zmes. Prechodom 

zemou sa zmes ohrieva o niekoľko 

stupňov, keďže od určitej hĺbky sa 

teplota pohybuje okolo stálej hodnoty 

4°C. Spôsob spracovania ohriatej zmesi 

je podobný ako u ostatných typov. 

Putuje do výmenníka tepelného 

čerpadla, kde sa ochladí, t.j. odoberie sa 

jej tepelný prírastok, a ochladená zmes 

zamieri do kolektora na opätovné 

zahriatie. Popísaný cyklus sa neustále 

opakuje. 

 

Teplota zemskej kôry 
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Vodorovné uloženie je finančne menej náročné (až o 50 percent v porovnaní so zemnými 

sondami), ale na vykúrenie rodinného domu je potrebná dvoj- až trojnásobná plocha 

kolektorov, ako je plocha vykurovaného priestoru. Potrubie sa ukladá v hĺbke 1,5 až 2 m, so 

vzdialenosťou medzi potrubiami 1 m. Dĺžka jedného potrubia nemá byť väčšia ako 350 m. Ak 

táto dĺžka nestačí, treba uložiť viac potrubí, ktoré musia byť rovnako dlhé. Aby sa plocha 

zeme, pod ktorou sa nachádza kolektor, čo najviac prehrievala, musí byť čo najmenej 

zatienená.   

 

                        

Ak pozemok alebo iné podmienky neumožňujú použiť vodorovné kolektory, používajú sa 

hĺbkové vrty, ktoré možno urobiť pri každom dome, pretože zaberajú minimum miesta. 

Výhodou hĺbkových vrtov je, podobne ako pri podzemnej vode, pomerne vysoká teplota i v 

chladných dňoch, teda vtedy, keď potrebujeme najviac tepla na vykúrenie domácnosti. Vrty 

majú hĺbku  50 až 120 m a problémom je ich veľká finančná náročnosť. Presná hĺbka vrtu 

     Vodorovné  uloženie 

1. tepelné čerpadlo 

2. plošný zemný kolektor 

3. rozdeľovač a zberač zemného 

kolektora 

4. zásobník tepla na vykurovanie 

5. zásobník teplej vody 

s výmenníkom tepla 

6. rozdeľovač podlahového 

vykurovania s obehovým 

čerpadlom a reguláciou 

7. zberač podlahového 

vykurovania 

 

     Kolmé – hĺbkové  uloženie 

1. tepelné čerpadlo 

2. zemný vrt 

3. zásobník tepla na vykurovanie 

4. zásobník teplej vody 

s výmenníkom tepla 

5. rozdeľovač podlahového 

vykurovania s obehovým 

čerpadlom a reguláciou 

6. zberač podlahového 

vykurovania 
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závisí od geologických pomerov a výkonu čerpadla. Ak je potrebná väčšia hĺbka, ako 

dovoľujú geologické pomery alebo technické možnosti, celkovú dĺžku možno rozdeliť do 

viacerých rovnakých vrtov, vzdialených medzi sebou minimálne 5 m. Ak sú jednotlivé vrty 

kratšie ako 50 m, odporúča sa zväčšiť celkovú dĺžku potrubia (a teda aj vrtov) o 10 %. 

Teplo z pôdy sa odovzdáva pomocou nemrznúcej zmesi, ktorou sú naplnené polyetylénové 

rúrky. Cirkulujúca voda odoberá zo zeme teplo, ktoré sa v čerpadle spracuje a odovzdá. 

Týmto procesom sa zem podchladzuje, čo sa prejavuje napríklad jej neskorším rozmŕzaním. S 

týmto faktom treba pri návrhu tepelného čerpadla počítať a umiestniť potrubie tak, aby 

podchladenie zeme neohrozilo dom alebo rastlinstvo. Najvhodnejšou pôdou pre tepelné 

čerpadlá je vlhká ílovitá pôda, ktorá dobre vedie teplo. 

                                                                                 

 

                   

 

 

 

Rez tepelného čerpadla 

typu zem/voda: 

1. kompresor 

2. kondenzátor (doskový 

výmenník 

vykurovacieho 

okruhu) 

3. expanzný ventil 

4. výparník (doskový 

výmenník 

kolektorového 

okruhu) 

5. čerpadlo 

kolektorového okruhu 

(soľanka) 

6. čerpadlo 

vykurovacieho okruhu 

7. prepínací ventil 

(vykurovanie/TV) 

8. ovládací panel 

 

Výhody: 

 stály tepelný výkon počas celého roka 

 nerieši problém hlučnosti 

a kondenzátu 

 vhodné pre vyššie aj nižšie výkony 

 možnosť pasívneho chladenia 

 dlhodobá životnosť 

 

Nevýhody: 

 vyššie náklady 

 záber pozemku 

 vybavovanie povolení (vrty) 

 zohľadnenie regenerácie vrtu pri 

letnej prevádzke 

 hydrogeologicky prieskum, kvalita vody 
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TEPELNÉ ČERPADLO VODA – VODA 

Najvyšší tepelný potenciál, ako primárny zdroj, má voda, a teda aj najvyššie sezónne 

výkonové číslo SPF dosahujú tepelné čerpadlá voda/voda. Samozrejme, ak je voda dostupná 

v požadovanom množstve a dobrej kvalite. Žiaľ, možnosti využitia tohto typu tepelného 

čerpadlá sú v našich podmienkach dosť obmedzené. Pre tento systém je tepelným zdrojom 

povrchová, podzemná alebo spodná voda. Z rezervoáru, ktorým je najčastejšie studňa, 

odoberáme vodu a následne ju necháme prejsť výmenníkom tepelného čerpadla, kde z neho 

získame časť tepla a opäť ju vraciame späť do zeme druhou (vsakovacou) studňou. 

Vzdialenosť medzi vrtmi by mala byť minimálne 10 m, najlepšie v smere podzemných 

prúdov, teda najskôr zdrojová a potom vsakovacia studňa. 

                                                       

 

 

 

 

1. tepelné čerpadlo 

2. odberová studňa s ponorným čerpadlom 

3. vsakovacia studňa 

4. zásobník tepla na vykurovanie 

5. zásobník teplej vody s výmenníkom tepla 

6. rozdeľovač podlahového vykurovania s obehovým čerpadlom a reguláciou 

7. zberač podlahového vykurovania 
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K výhodám podzemnej vody, ako primárneho zdroja energie, patrí jej pomerne stabilná 

teplota. Oceníte to v zime, ale aj v lete, ak uvažujete o jeho využití na chladenie. Limitujúcim 

faktorom býva jednoznačne výdatnosť studne. Voda však musí spĺňať požiadavky 

na chemické zloženie. Ak nevyhovuje, predradený výmenník musí chrániť tepelné čerpadlo 

pred jej priamym pôsobením. Výmenník zvyšuje nárok na prietok vody a znižuje tepelný 

rozdiel, teda zhoršuje aj SPF. Ak sa využíva povrchová voda, treba si uvedomiť, že táto 

nemusí byť úplne zadarmo. Nakladanie s vodami upravuje tzv. vodný zákon č. 364/2004 Z. z.  

 

 

 

 

 

 

 

Čerpacia 

studňa 

Vsakovacia 

studňa 

Čerpacia studňa 

Na dosiahnutie 10 kW výstupného 

tepelného výkonu čerpadla je potrebná 

výdatnosť čerpacieho vrtu cca 50 až 

100 l vody za minútu. Maximálna 

odporúčaná hĺbka hladiny podzemnej 

vody je do 20 m. So zväčšujúcou sa 

hĺbkou výrazne rastie potreba energie 

na čerpanie. Projekt a realizáciu vrtov 

treba zveriť odborníkom, ktorí pracujú 

v súlade s legislatívou súvisiacou 

s využívaním vôd. Keďže kvalita 

a množstvo vody v danej lokalite sa 

môže meniť, sledovanie týchto 

parametrov môže byť aj trvalý proces. 

Ideálne je, ak sú k dispozícii dlhodobé 

skúsenosti s čerpaním podzemnej vody 

v okolí. Ak nie je výdatnosť jedného 

vrtu dostatočná, je možné využiť aj 

viaceré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsakovacia studňa 

Vsakovacia studňa slúži na odvádzanie použitej vody späť do podložia. Zvyčajne má 

priemer 200 až 300 mm a hĺbku do 20 m. Pri neodbornej realizácii sa môže zanášať, kvôli 

čomu sa vsakovanie zhorší. Odstránenie tohto problému môže byť nákladné. Vsakovacia 

studňa preto môže znamenať väčšie prevádzkové riziko ako čerpacia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhody: 

 vysoký vykurovací faktor 

 krátka doba návratnosti 

 nižšie obstarávacie náklady 

 

Nevýhody: 

 malý počet vhodných lokalít 

 požiadavky na chemické zloženie 
 nutnosť pravidelnej údržby 
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ČO JE KĽÚČOVÉ A POTREBNÉ VEDIEŤ ? 

Tepelné čerpadlo predstavuje moderný, k  životnému prostrediu priateľský, spôsob 

vykurovania, ktorý využíva nízkopotenciálnu energiu okolia k vykurovaniu alebo k ohrevu 

teplej úžitkovej vody, prípadne na ohrev vody v bazéne. Tento spôsob získavania energie sa 

stáva, vďaka technologickému pokroku a prijateľným cenám, stále rozšírenejším. 

 

 
 

Tepelné čerpadlo je energeticky najúčinnejšie vykurovacie zariadenie označené energetickým 

štítkom 

Tepelné čerpadla sa nevypínajú, neutlmujú – prečo? Pretože nemajú šancu rýchlo zvýšiť 

požadovanú teplotu a môže sa pripnúť doplnkový zdroj. To je drahšie ! 

Výhodou je ovládať TČ prostredníctvom internetu a využiť online diagnostiku a technickú 

podporu 

Je zložité vybrať si správny typ? 

Najdôležitejšie je si uvedomiť, aké možnosti k inštalácií tepelného čerpadlá máte. Buď sa 

rozhodnete využívať energiu z okolitého vzduchu, čo zabezpečí minimálne náklady na 

realizáciu, ale s menšou stabilitou výkonu, vzhľadom k výrazne meniacim sa teplotám 

vzduchu počas roka, alebo sa rozhodnete využívať ako zdroj tepla zem, prípadne vodu. Obe 

tieto možnosti sú však finančne oveľa náročnejšie. Výhodou však je, že teplota vody a pôdy 

sa behom roka nemení tak výrazne ako teplota vzduchu a tak nebude problém zabezpečiť 

stabilnejšie výkony tepelného čerpadlá. 
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Dimenzovanie 

Správne nadimenzovanie výkonu TČ je dôležité: 

 každý kW výkonu navyše predstavuje cca 400 - 600€ 

 predimenzované TČ je neekonomické, ale aj energeticky menej efektívne 

 

Dobre navrhnuté a vyprojektované TČ : 

 ušetrí pre užívate ľa 60 až 70 % energie pre vykurovanie a ohrev vody  

 umožňuje chladenie i ohrev bazéna 

 ušetrí viac ako 60 % emisií CO2 

 posunie objekt do vyššej energetickej triedy 

Potrebné je: 

 chod TČ (aj el. doplnkových zdrojov) „povoľovať“ len počas nízkej tarify  

 pri TČ vzduch - voda presunú ť ohrev TÚV na deň (obmedziť v noci) 

 úspornejšia prevádzka sa dosiahne TČ s premenlivou kondenzáciou  

 minimalizovať počet zastavení a štartov kompresora 

 

Dimenzovanie vychádza aj z ekonomických ukazovateľov investície. Počet dní v roku s 

vonkajšou priemernou teplotou pod -7 °C je na Slovensku už taký malý, že sa neoplatí 

investovať do väčšieho zariadenia, ktoré bude mať v celoročnom meradle podstatne nižšie 

využitie. Cenovo výhodnejšie riešenie je zabezpečiť si dokurovanie v zimných špičkách 

iným, investične menej náročným zdrojom. Toto platí najmä pri bežných vzduchových 

čerpadlách. Tie dokonca štandardne obsahujú doohrievacie elektrické špirály, ktoré sa 

zapínajú automaticky. Vzduchové čerpadlá sa v slovenských podmienkach bežne navrhujú 

ako bivalentné systémy tak, aby sa doplnkový zdroj inicioval pri -5 °C až -7 °C. Najčastejšie 

sa pritom na doohrev využíva elektrina. Doplnkový zdroj tepla je záložným riešením v 

prípade, ak by tepelné čerpadlo zlyhalo. Zároveň zvyšuje bezpečnosť vykurovacieho systému. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôležité pri návrhu inštalácie TĆ je si zodpovedať nasledovné: 

 Lokalita, tepelný výkon, zdroje tepla ? 

 Podklady pre výpočet tepelných strát a ziskov ? 

 Nároky na ohrev vody, počet osôb, špičkový odber ? 

 Iné požiadavky na tepelnú energiu – ohrev bazénu, iné technológie ? 

 Využitie tepelného čerpadla na chladenie? 

 Aký je požadovaný výkon TČ? 

 Je dostupné odpadové teplo? 

 Je dostupný zdroj vody a s akou kvalitou? 

 Je priestor na plošný kolektor? (kde sa už nebude stavať)  

 Je možnosť vykonať vrt? (bude sa aj chladiť?) 

 Je výška investície limitovaná?  

 

Vylučovacou metódou vyberieme možné riešenia, z ktorých si užívateľ musí 

vybrať na základe ekonomických ukazovateľov. 
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Trvajte na dôslednom dimenzovaní výkonu podľa charakteru objektu a veľkosti tepelných 

strát (až po ich znížení ) 

Potrebný tepelný výkon pre objekt: 

Qc = Qts + (Qtsx0,1) + QTV + Qbazén_vnútorný + ... 

Dimenzovanie výkonu TČ z/v a vz/v 70-80%  vrt/voda 100% z Qc 
 
Qc – potrebný tepelný výkon 

Qts – potreba tepla na krytie tepelných strát  

Qtsx0,1 – zohľadnenie HDO /hromadné diaľkové ovládanie/ 
 
QTÚV  – potreba tepla na ohrev TÚV 

Qbaz – potreba tepla na ohrev bazénu v celoročnej prevádzke 

 

Rozhodovanie môže uľahčiť pomoc kvalifikovaných odborníkov 

Tepelné čerpadlo predstavuje v rámci rodinného domu veľkú investíciu. Ani vysoká cena 

zariadenia nemusí byť zárukou požadovaného energetického efektu. Ovplyvňuje ho  celá rada 

faktorov. Voľba typu tepelného čerpadla závisí od tepelnej straty objektu a miestnych 

klimatických a  geologických podmienok (pri type čerpadla zem - voda). V prípade 

nerozhodnosti zákazníka o tom, aký typ čerpadla si vybrať je vhodné využiť služby 

kvalifikovaných odborníkov.  

Za akých podmienok môže tepelné čerpadlo pracovať? 

Je samozrejmé, že výkon čerpadla sa mení podľa podmienok, v ktorých pracuje. Podobne  

ako vodné čerpadlo potrebuje tým viac energie, čím viac vody má   prečerpať, tak aj tepelné 

čerpadlo spotrebuje menej energie, keď musí prekonávať menšie teplotné rozdiely. Je preto 

nutné sa zamyslieť nad tým, akým spôsobom vykurujeme a či popri investícii do tepelného 

čerpadla by nebolo dobré myslieť aj na zmenu vykurovacieho systému. V bežnom vykurovaní 

sa teplota vody v okruhu pohybuje v rozpätí 70 – 90 °C , čo predstavuje pre tepelné čerpadlo 

teplotu dosiahnuteľnú len za dodania značného množstva energie. Naproti tomu v 

podlahovom vykurovaní sa tieto teploty pohybujú len okolo 40 - 50 °C s tým, že priestory 

vykúria na požadované teploty rovnako dobre. Tento vykurovací systém je teda vhodný pre 

tepelné čerpadlo. 

Čo je vykurovací faktor? 

Základným meradlom energetickej účinnosti tepelného čerpadla je jeho vykurovací faktor 

(COP - Coefficient of Performance). Ide o množstvo tepla, ktoré sa vnesie do vykurovacieho 

systému v pomere k množstvu elektrickej energie dodanej pre pohon kompresora tepelného 

čerpadla (ak je potrebné na 3 kWh vyprodukovanej tepelnej energie potrebné vynaložiť 1 

kWh elektrickej energie tak je vykurovací faktor = 3). 

Platí, čím je vykurovací faktor vyšší, tým je lacnejšia prevádzka zariadenia. 

Alebo: 

Spotreba  energie na obeh chladiva závisí predovšetkým na množstve prečerpávaného tepla a 

na rozdiele medzi teplotou zdroja nízkopotencionálnej energie a teplotou vo vykurovacom 
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systéme. Pomer tepelného výkonu k príkonu kompresora (resp. energie dodanej ku ohrevu k 

energií spotrebovanej) sa nazýva vykurovací faktor ET. Približne ho možno určiť zo vzťahu: 

ET = 0,5 x                      - Tk - teplota kondenzačná (vykurovacieho systému) 

- To - teplota vyparovacia (teplota zdroja -zem, voda, vzduch) 

Návratnosť inštalácie tepelných čerpadiel 

 

 

 

Porovnávajte iba porovnateľné 

Pri výbere tepelného čerpadla si overte, či máte k dispozícii porovnateľné ukazovatele. 

Napríklad údaje o maximálnom výkone a výkonovom čísle (COP) sú často udávané pri 

rôznych prevádzkových alebo skúšobných podmienkach. 

Pri porovnávaní cien tepelných čerpadiel sa nezabudnite uistiť, čo všetko je obsiahnuté 

v základnej cene ponúkaného systému. Rozdiely môžu byť zásadné. Súčasťou dodávky 

nemusí byť napríklad expanzná nádoba, trojcestný ventil, riadiaci člen obehového čerpadla, 

zásobník teplej vody, doohrievacia špirála, elektromer alebo dátové rozhranie. 

Závislosť prevádzkových parametrov tepelného čerpadla od vonkajšej teploty 

 

 

          Tk 

       Tk+To 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 
 

Sezónne výkonové číslo – SPF 

Pomer tepla na výstupe z čerpadla v priebehu jedného roka k celkovej spotrebe energie 

vyjadruje SPF (Seasonal Performance Faktor). Niekedy sa označuje aj ako β. SPF uvádzajú 

len niektorí výrobcovia, pretože je potrebné poznať, resp. zohľadniť aj podmienky inštalácie. 

Je však kľúčovým parametrom systému, pretože pri hodnotení dosiahnutých reálnych 

výsledkov a návratnosti investície záleží na celkovej energetickej a nákladovej bilancii. SPF 

je presnejším a komplexnejším ukazovateľom efektívnosti inštalácie ako COP. Vyjadruje 

schopnosť tepelného čerpadla pracovať energeticky efektívne aj pri čiastočnej záťaži, to 

znamená prispôsobiť energetickú náročnosť meniacej sa potrebe vykurovacieho výkonu v 

závislosti od zmeny vonkajšej teploty. Pre jeho správne určenie by mala bilancia spotreby 

zahŕňať všetku energiu potrebnú v súvislosti s používaním čerpadla. Zohľadniť treba aj 

spotrebu elektrickej energie na pohon ventilátorov, čerpadiel vody alebo chladiva. 

Pozor na teploty  

Pre dosiahnutie priaznivých výsledkov je lepší zdroj okolitého tepla s vyššou teplotou. Pozor 

však na neoverené vlastné experimenty. Príliš vysoká teplota primárneho média môže 

čerpadlo poškodiť, ak nie je na to skonštruované. 

 A/W (Air/Water) – vzduch/voda 

  vzduchové čerpadlo – teplota výrazne závisí od počasia 

 B/W (Brine/Water – zem/voda 

  zemný vrt – cirkulačná voda 7 °C až 13 °C. 

     plošný zemný kolektor –   cirkulačné médium (chladivo) -2 °C až +2 °C. 

 W/W (Water/Water) – voda/voda 

  podzemná voda – teplota 8 °C až 13 °C. 

Potreba tepla počas roka 

Spotreba teplej vody má počas roka konštantnejší charakter ako teplo na vykurovanie. Väčší 

podiel potreby tepla na ohrev vody v teplom období roka je výhodný najmä pri čerpadlách 

vzduch/voda. Zlepšuje to celoročné výkonové číslo. Vyššia teplota ohrievacej vody 

na výstupe z čerpadla (nad 50 °C) zhoršuje výkonové číslo. 
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Príprava teplej úžitkovej vody tepelným čerpadlom 

Na prípravu teplej úžitkovej vody sa v domácnosti spotrebuje približne 15 - 50 % z celkovej 

spotrebovanej tepelnej energie. Ak už investujete do tepelného čerpadla, je preto vhodné 

využiť ho aj na ohrev teplej úžitkovej vody. Dodávatelia, ktorí tvrdia, že sa to neoplatí, 

spravidla predávajú tepelné čerpadlá, ktoré to nedokážu. V skutočnosti takéto riešenie už len 

o málo zvýši základnú investíciu do čerpadla. Využitie dvoch samostatných tepelných 

čerpadiel môže mať v domácnosti svoje opodstatnenie, ale je skôr výnimkou. Pri jednom 

tepelnom čerpadle systém stačí upraviť tak, aby mal dve výstupné teploty. Okruh 

na vykurovanie môže napríklad pracovať s teplotou 40 °C a okruh na ohrev teplej vody 

s teplotu 50 °C. Ak je potrebné pripraviť novú teplú vodu, čerpadlo v takom prípade prestane 

dočasne vykurovať. Spoluprácu medzi oboma okruhmi zabezpečuje automatický prepínací 

ventil. Ak ho tepelné čerpadlo nemá, je možné ho bez väčších problémov doinštalovať. 

Ak potrebujete nahradiť menšie zásobníky na prípravu teplej úžitkovej vody, na trhu sú už aj 

inovované typy zásobníkových ohrievačov, v ktorých je integrované tepelné čerpadlo 

namiesto klasických elektrických špirál. Teplo odoberajú zo vzduchu v miestnosti, prípadne 

vzduchovou hadicou zo spŕch, WC či iného zdroja v blízkom okolí. 

Nedajte sa oklamať číslami 

Zariadenie, ktoré má na štítku uvedený nominálny výkon 12 kW, môže mať menší tepelný 

výkon pri reálnej prevádzke ako zariadenie so štítkovým údajom 9 kW. Stačí, ak prvý 

výrobca určil hodnotu výkonu pri +15 °C vstupného primárneho média a druhý výrobca pri 

teplote +2 °C. 

Obvyklá priemerná vonkajšia teplota vzduchu vo vykurovacej sezóne je +2 °C až +4 °C. 

Orientujte sa preto na parametre udávané pri čo najnižších vonkajších teplotách. 

Je veľký rozdiel, či chcete vykurovať svoj dom na 22 °C alebo na 24 °C. V druhom prípade 

potrebujete výkonnejšie čerpadlo. Výpočty sú navrhované pri normalizovanej teplote interiéru 

20 °C, preto informujte projektanta vopred o vašich potrebách. 

Platia zásady 

 Čím nižšiu teplotu vykurovanej vody do vykurovacieho systému môžeme dodávať, 

tým vyššie sú energetické úspory tepelného čerpadla a naopak. 
 

 Platí pravidlo: Každý 1°C teplotného spádu zvyšuje náklady na energiu cca o 3%! 
 

 Teplota vykurovacej vody a hodnoty COP (aj výkonu) sú v nepriamej úmere. 
 

 Teplota primárneho zdroja a hodnoty COP (aj výkonu) sú v priamej úmere. 
 

 Ideálnou kombináciou je tepelné čerpadlo voda-voda s podlahovým, prípadne 

stenovým vykurovacím systémom a stropným chladením. 
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Životnosť 

Pri kvalitných tepelných čerpadlách vhodných pre rodinné domy sa predpokladá životnosť 

cca 20 rokov v prípade typu zem/voda a voda/voda a 15 rokov pre typy vzduch/voda. Najviac 

namáhanou súčasťou tepelného čerpadla je kompresor. Po jeho výmene môže čerpadlo 

pracovať ďalej. Pri obehových čerpadlách možno počítať s približnou  životnosťou 10 - 15 

rokov. Na životnosť tepelného čerpadla má zásadný vplyv to, ako často je kompresor 

zapínaný a či nie je zaťažovaný na maximum neprimerane dlho. Preto je dôležitá kvalitná 

regulácia, správne nadimenzovanie systému spojené s výberom zhotoviteľa, ako aj pravidelná 

údržba zariadenia. 

 

ZÁVER 

V súčasnosti a  perspektívne do budúcnosti, vzhľadom na obmedzené možnosti doposiaľ 

využívaných zdrojov tepla, sa tepelné čerpadlo javí ako nevyhnutná alternatíva, pričom je 

dôležité zdôrazniť ,,priateľská“ k životnému prostrediu. 
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