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1. VŠEOBECNÝ POPIS  
 

1.1. Všeobecné informácie 

Zakúpením tohto zariadenia ste sa rozhodli pre 

moderný a úsporný zdroj vykurovania. 

Nepretržité kontroly kvality a zlepšenia, ako aj 

kontroly funkcionality v našich výrobných 

závodoch, vám zaručujú technicky bezchybné 

zariadenie. 

Dôkladne si prečítajte tento dokument. 

Obsahuje dôležité informácie na správnu 

inštaláciu a spoľahlivú a efektívnu prevádzku 

daného systému. 

1.2. Bezpečnostné pokyny  

Pri inštalačných a údržbových prácach môžu 

hroziť riziká v dôsledku vysokého tlaku v 

systéme, vysokých teplôt a dielov pod napätím. 

Tepelné čerpadlá smie inštalovať iba 

kvalifikovaný odborník a do prevádzky ich musí 

uviesť výlučne servisný špecialista vyškolený na 

tento účel spoločnosťou iDM-Energiesysteme 

GmbH. 

Pri vykonávaní údržby tepelného čerpadla 

odpojte systém od napájania a skontrolujte, či je 

v beznapäťovom stave a je vybavený ochranou 

proti neúmyselnému opätovnému spusteniu. 

Navyše sa pritom musia dodržiavať všetky 

bezpečnostné pokyny v príslušnej dokumentácii 

alebo na štítkoch s pokynmi upevnenými na 

samotnom tepelnom čerpadle, ako aj všetky 

ostatné platné bezpečnostné predpisy. 

1.3. Preprava a skladovanie 

Pri preprave tepelného čerpadla sa uistite, aby 

nikdy nebolo naklonené o viac než 15°. 

Neodstraňujte prepravný obal, kým tepelné 

čerpadlo nebude na mieste inštalácie. 

Komponenty tepelného čerpadla sa nesmú 

skladovať vonku. Tepelné čerpadlá sa nesmú 

skladovať vo vlhkých miestnostiach ani v 

prašnom prostredí. Na manuálnu prepravu 

tepelného čerpadla sa používajú prepravné 

prostriedky, ako je opísané v nasledujúcom 

návode na montáž. Tieto prepravné prostriedky 

sa nesmú používať na prepravu komponentov 

pomocou žeriava alebo podobného zdvíhacieho 

zariadenia. 

1.4. Emisia hluku 

Tepelné čerpadlá TERRA majú vďaka svojej 

konštrukcii veľmi pokojnú prevádzku. Napriek 

tomu je dôležité zabezpečiť, aby sa kotolňa 

nachádzala mimo obytného priestoru citlivého na 

hluk a aby bola vybavená dverami, ktoré sa 

dobre zatvárajú. 

1.5. Vysúšanie stavby a ohrievanie 
podlahového poteru  

Ohrievanie podlahového poteru pomocou 

tepelného čerpadla sa môže uskutočniť len vtedy, 

keď je teplota nasávania vzduchu nepretržite 

vyššia než +5 °C, pretože inak nie je možné 

zaručiť správne rozmrazovanie výparníka z 

dôvodu nízkych výstupných teplôt. V opačnom 

prípade musí byť podlahový poter vyhrievaný 

elektrickým vykurovacím telesom! 

1.6. Servis a údržba 

Pravidelná údržba, ako aj prehliadky a údržba 

všetkých dôležitých komponentov systému 

zaručujú dlhodobo spoľahlivú a finančne 

nenáročnú prevádzku systému. Odporúčame 

Vám, aby ste podpísali zmluvu o údržbe s 

príslušným strediskom služieb pre zákazníkov. 

1.7. Čistenie 

V prípade potreby sa môže tepelné čerpadlo 

TERRA čistiť pomocou vlhkej handry. 

Neodporúča sa používať čistiace prostriedky. 

Lamely vzduchového výmenníka tepla sa musia 

pravidelne kontrolovať a v prípade potreby zbaviť 

nečistôt (napríklad lístia, ...). 

Zásobník kondenzátu a rúru na odtok 

kondenzátu je potrebné pravidelne čistiť, aby sa 

predišlo poškodeniu zatopením. 
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1.8. Vonkajšia jednotka pokrytá ľadom 

V závislosti od počasia a vonkajšej vlhkosti môže 

dôjsť k vytvoreniu ľadového nánosu na 

ochranných mriežkach tepelného čerpadla. Táto 

situácia je v prírode bežná. Prevádzkovateľ 

tepelného čerpadla musí počas obdobia s 

takýmto počasím tento ľad odstrániť. 

 

Keďže sú teploty v režime kúrenia 

vo vnútri vonkajšej jednotky 

dokonca nižšie ako teplota okolia, 

môže dôjsť ku kondenzácii na 

skrinke vonkajšej jednotky. 

 

1.9. Oblasť inštalácie 

 

- Vnútorné diely tepelného čerpadla 

TERRA AL 60 Max musia byť 

nainštalované v miestnosti odolnej 

voči mrazu (teplota miestnosti 

musí byť medzi 5 °C a 25 °C)! 

- Inštalácia vnútorných komponentov (nabíjacie 

čerpadlo, elektrický skriňový rozvádzač...) v 

mokrom alebo vlhkom prostredí alebo v 

priestoroch vystavených prachu alebo riziku 

výbuchu nie je prípustná. 

- V prípade nebezpečenstva okamžite opustite 

miesto inštalácie. 

- Vnútorné diely tepelného čerpadla sa nesmú 

inštalovať v miestnostiach s vysokým 

elektromagnetickým zaťažením! 

- Ak sa tepelné čerpadlo inštaluje v blízkosti 

pobrežia, musí sa dodržať bezpečná 

vzdialenosť najmenej 5 km. Ak sa táto 

vzdialenosť nedodrží, je potrebné počítať so 

zvýšenou koróziou. Tento prípad je vylúčený 

zo záruky. 

 

 

Všetky hydraulické potrubné 

rozvody a všetky stenové potrubia 

musia byť tepelne zaizolované a 

odhlučnené. Potrubné rozvody 

vody musia byť chránené proti 

mrazu. 

 

1.10. Informácie o ochrane životného 
prostredia 

 

Tepelné čerpadlá sú elektronické 

zariadenia vyrobené z kvalitných 

materiálov, ktoré sa nesmú 

likvidovať spolu s odpadom z 

domácností. Musia sa zlikvidovať 

odborným a náležitým spôsobom 

a v súlade s predpismi vydanými 

miestnymi úradmi. 

Pri likvidácii v rozpore s danými 

predpismi môže dôjsť k znečisteniu 

životného prostredia a poškodeniu 

zdravia osôb, za čo porušovateľom 

zákona hrozia sankcie. 

 

1.11. Inštalácia prídavných zariadení 

Inštaláciou prídavných zariadení, ktorých 

kompatibilita so zariadením nebola overená, 

môže dôjsť k narušeniu funkcie zariadenia. Na 

škody spôsobené takýmto spôsobom sa 

nevzťahuje žiadna záruka. 

1.12. Normy a smernice 

 

Pri inštalácii tepelného čerpadla je 

potrebné dodržať všetky príslušné 

vnútroštátne aj medzinárodné 

smernice pre vedenie, inštaláciu, 

prevenciu úrazov a bezpečnosť 

ohľadom potrubných systémov a 

elektrických komponentov a 

zariadení, ako aj pokyny uvedené v 

tomto návode na inštaláciu. 

 

Tie okrem iného zahŕňajú: 

- všeobecne platné predpisy ochrany zdravia a 

bezpečnosti práce, 

- ustanovenia týkajúce sa ochrany životného 

prostredia, 

- smernice profesijných združení, 

- príslušné zákony, normy, smernice a 

ustanovenia, napr. DIN, EN, DVGW, VDI a 

VDE, 

- Ustanovenia miestnych podnikov verejných 

služieb. 
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1.13. Popis 

TERRA AL 60 Max je kompaktné tepelné 

čerpadlo vzduch/voda určené na vonkajšiu 

inštaláciu. Riadiaca jednotka vykurovania 

(Navigator) vyvinutá špeciálne pre tento systém 

poskytuje množstvo ďalších využití, napr. Smart 

Grid, diaľkové ovládanie alebo ovládanie cez 

smartfón. Riadiaca jednotka Navigator 2.0 je 

umiestnená v elektrickom skriňovom rozvádzači 

a musí byť nainštalovaná v interiéri. 

Zariadenie TERRA AL 60 Max pracuje s dvoma 

kompresormi a tiež s dvoma úplne oddelenými 

okruhmi chladiaceho média. Tepelné čerpadlo 

môže teda pracovať ako dvojstupňový systém. 

Systém umožňuje súčasnú prevádzku rôznych 

režimov. Počas prevádzky jedného okruhu 

chladiva v režime kúrenia môže druhý okruh 

pracovať v režime rozmrazovania. Dva okruhy 

chladiva navyše zaisťujú najvyššiu úroveň 

bezporuchovej prevádzky. Množstvo prijatých 

opatrení z hľadiska systému zníženia hluku 

zaisťuje veľmi nízku hladinu akustického výkonu. 

Špeciálne kompresory pracujú s 

medzivstrekovaním chladiva. To umožňuje veľmi 

vysoké teploty výstupu aj pri veľmi nízkych 

vonkajších teplotách (teplota výstupu  až 62 °C 

do vonkajšej teploty –20 °C). 

Tepelné čerpadlo dokáže riadiť jeden vykurovací 

okruh bez akéhokoľvek príslušenstva. Pri použití 

riadiacich modulov vykurovacieho okruhu je 

možné riadiť až 6 vykurovacích okruhov. 

Zariadenie TERRA AL 60 Max je naplnené 

bezpečným chladivom R410A. Riadiaca jednotka 

Navigator umožňuje interné meranie tepla. To 

znamená, že už nie sú potrebné ďalšie 

prietokomery. 

Na kontrolu prietoku tepelného čerpadla sa musí 

dodaný prietokový spínač nainštalovať v 

horizontálnej polohe do spiatočky tepelného 

čerpadla. 

 

Čím nižšia je maximálna teplota 

výstupu, tým vyšší bude koeficient 

účinnosti (COP) tepelného 

čerpadla. 

1.14. Oblasti použitia 

Na monovalentné vykurovanie a chladenie 

samostatne stojacich domov, dvojdomov a 

komerčných budov vo vhodných klimatických 

podmienkach. Budova by mala byť vybavená 

nízkoteplotným vykurovaním (napr. podlahové 

kúrenie, kúrenie v stenách, vykurovanie 

nízkoteplotnými radiátormi atď.). 

Tepelné čerpadlá TERRA AL 60 Max pracujú s 

bezpečnostným chladivom R410A, ktoré v 

prípade správnej montáže a inštalácie cirkuluje v 

uzavretom okruhu, a preto nemá prakticky žiaden 

vplyv na životné prostredie. 

1.15. Rozsah dodávky 

- 2× špirálový kompresor chladený nasávaným 

vzduchom, 

- 2× elektronický expanzný ventil 

- 2× veľkoryso dimenzovaný lamelovorúrkový 

výparníka Al/Cu, 

- 2× axiálny ventilátor s riadenými  otáčkami, 

- doskový tepelný výmenník z nehrdzavejúcej 

ocele spájkovaný meďou ako kondenzátor, 

- prepínací ventil na chladenie alebo 

rozmrazovanie, 

- 2× obmedzovač rozbehového prúdu s 

monitorovaním rotačného poľa, 

- odber chladiva a dehydratácia, 

- 2× ohrev kompresora, 

- 2× tlakové snímače na monitorovanie 

vysokého a nízkeho tlaku, 

- 2× tlakový spínač na monitorovanie vysokého 

tlaku, 

- 2× zásobník na kondenzát a odtoková trubica 

(2 m), 

- 2× ohrev výstupu kondenzátu, 

- 2× ohrev kompresora, 

- tepelne a zvukovo izolované krycie panely, 

- balík snímačov (po jednom pre okruh 

vykurovania, Hygienik, zásobník tepla, 

zásobník chladu, vonkajší), 

- prietokový spínač 

- spätný ventil, 

- guľový ventil s filtrom (v dodávke 

rozmontovaný), 

- elektrický nástenný rozvádzač vrátane 

riadiacej jednotky na vnútornú inštaláciu so 7-

palcovým dotykovým displejom, 

- sieťový konektor na integráciu myiDM. 

1.16. Príslušenstvo  

Pozrite si cenník iDM. 



 

(C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH Návod na inštaláciu TERRA AL 60 Max 7  

 

2. TECHNICKÉ ÚDAJE  
 

2.1. Rozmery TERRA AL 60 Max 

pohľad spredu (výstup vzduchu) pohľad zboku 

 

pohľad zozadu (vstup vzduchu)  

 

Rozmery V × 
Š × H  

[mm] 1500 × 
3270 × 
920 

   
hmotnosť [kg] 880 
   

strana 
chladiva 

[kg] 570 

   
strana 
výparníka 

[kg] 310 

 

 

2.2. Rozmery elektrického nástenného rozvádzača 

 

Rozmery V × Š × H  [mm] 654 × 560 × 
190 

   
weigth [kg]  
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Typ tepelného čerpadla  TERRA AL 60 Max 

Trieda energetickej účinnosti  
 

 
35 °C 

 
55 °C 

Údaje o účinnosti vykurovania jednotka  

Tepelný výkon pri A 2 °C/W 35 °C kW 58,25 

Tepelný výkon pri A 7 °C/W 35 °C kW 74,75 

Tepelný výkon pri A –7 °C/W 35 °C kW 48,49 

Tepelný výkon pri A 2 °C/W 35 °C (1 kompresor) kW 29,03 

Tepelný výkon pri A 7 °C/W 35 °C (1 kompresor) kW 37,27 

Elektrický príkon pri A 2 °C/W 35 °C kW 16,55 

Elektrický príkon pri A 7 °C/W 35 °C kW 16,87 

Elektrický príkon pri A –7 °C/W 35 °C kW 16,84 

Elektrický príkon pri A 2 °C/W 35 °C (1 kompresor) kW 8,29 

Elektrický príkon pri A 7 °C/W 35 °C (1 kompresor) kW 8,45 

Koeficient účinnosti (COP) pri A 2 °C/W 35 °C – 3,52 

Koeficient účinnosti (COP) pri A 7 °C/W 35 °C – 4,43 

Koeficient účinnosti (COP) pri A –7 °C/W 35 °C – 2,88 

Koeficient účinnosti (COP) pri A 2 °C/W 35 °C (1 kompresor) – 3,50 

Koeficient účinnosti (COP) pri A 7 °C/W 35 °C (1 kompresor) – 4,41 

Údaje o účinnosti chladenia   

Chladiaci výkon pri A 35 °C/W 18 °C kW 70,52 

Chladiaci výkon pri A 35 °C/W 7 °C kW 49,20 

Chladiaci výkon pri A 35 °C/W 18 °C (1 kompresor) kW 35,05 

Elektrický príkon pri A 35 °C/W 18 °C kW 21,31 

Elektrický príkon pri A 35 °C/W 7 °C kW 20,85 

Elektrický príkon pri A 35 °C/W 18 °C (1 Verdichter) kW 10,65 

Pomer energetickej účinnosti (EER) pri A 35 °C/W 18 °C – 3,31 

Pomer energetickej účinnosti (EER) pri A 35 °C/W 7 °C – 2,36 

Pomer energetickej účinnosti (EER) pri A 35 °C/W 18 °C (1 
kompresor) 

– 3,29 

Podrobné údaje podľa energetickej účinnosti sú uvedené v prílohe. 

Typ tepelného čerpadla  TERRA AL 60 Max 

   

Údaje o hluku podľa EN 12102 1 
jednot

ka 
 

Hladina akustického výkonu (plné zaťaženie) dB(A) 80 

Hladina akustického výkonu (čiastočné zaťaženie) dB(A) 77 

Prevádzka so zníženým hlukom pri plnom zaťažení dB(A) 78 

Hladinu akustického tlaku je možné vypočítať pomocou on-line iDM merača hluku. 

1 
Keď sa zvýši rýchlosť ventilátora, zvýši sa tiež hladina akustického výkonu. 
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Údaje o hydraulike a chladive 
jednot

ka 
TERRA AL 60 Max 

Maximálna teplota výstupu °C 62 

Nominálny prietok vykurovacej vody (A 7 °C/W 35 °C, ∆T = 5 K) m
3
/h 12,90 

Objem prietoku vykurovacej vody (A 7 °C/W 55 °C, ∆T = 8 K) m
3
/h 7,30 

Nabíjacie čerpadlo dostupné ako príslušenstvo  
(do 15 m v jednom smere) 

 Wilo Stratos 50/1-9 

Voľný zvyškový tlak nabíjacieho čerpadla pri menovitom  prietoku kPa 47,8 

Strata tlaku na strane ohrevu pri menovitom  prietoku kPa 24,4 

Prípojky toku a spätného toku na strane vykurovania R 2“ AG 

Pripojenie odtoku kondenzátu mm Ø 35 

Maximálny prevádzkový tlak na strane vykurovania bar 3 

Menovitý prietok nasávaného vzduchu (A 7 °C/W 35 °C) m
3
/h 2 × 11 000 

Počet kompresorov  2 

Počet okruhov chladiva  2 

Chladivo  R410A (GWP1
 
2088) 

Množstvo chladiva 
1
 kg 2 × 17,80 

CO2-Equivalent3 t 2 × 37,2 

Objem kompresorového oleja 
(Emkarate (TM) TL32HB-1 60SZ-1 60Z) 

litre 2 × 3,3 

1 Tepelné čerpadlá TERRA AL Max pracujú s chladivom R410A bezpečným podľa Kjótskeho protokolu a s potenciálom globálneho otepľovania 2088.  

3 
CO2 – ekvivalentné množstvo náplne (GWP × množstvo náplne chladiva) 

 

Elektrické údaje 
jednot

ka 
TERRA AL 60 Max 

Elektrické napájanie – kompresor/ventilátor V/Hz 3~ 400/50 

Elektrické napájanie – vykurovacia jednotka (na mieste inštalácie) V/Hz 3~ 400/50 

Elektrické napájanie – regulátor V/Hz 1~ 230/50 

Rozbehový prúd (jeden kompresor) A 54,40 

Prevádzkový prúd kompresora A 2 × 21,61 

Maximálny prevádzkový prúd ventilátora A 2 × 1,45 

Maximálne elektrický príkon ventilátora kW 2 × 0,84 

Istenie hlavného napájacieho zdroja – kompresor/ventilátor A C/K 63 

Istenie riadiaceho zdroja A B/Z 13 

Istenie vykurovacieho telesa do 9 kW (na mieste) A B/Z 13 

Trieda ochrany vonkajšej jednotky   IP 44 

Trieda ochrany vnútornej jednotky   IP 20 
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3. ROZMERY  
 

3.1. Tepelný výkon pri rozličných prietokových teplotách a plnom výkone (2 stupne) 

 

3.2. Tepelný výkon pri rozličných teplotách výstupu a čiastočnom zaťažení (1 fáza) 
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 ROZMERY 
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3.3. Hranice použitia – vykurovanie 

 

3.4. Hranice použitia – chladenie 

 

 

Ak sú vonkajšie teploty pod alebo nad špecifikovanou oblasťou využitia, tepelné čerpadlo sa 

vypne. Ak existuje bivalencia a je nastavená v riadiacej jednotke, spustí sa bivalentná 

prevádzka. 

Vonkajšia teplota 
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Vonkajšia teplota 
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4. UMIESTNENIE A INŠTALÁCIA  
 

4.1. Návod na inštaláciu 

Zariadenie TERRA AL 60 Max je navrhnuté 

výlučne na vonkajšiu inštaláciu. Je potrebné 

podniknúť špeciálne kroky na ochranu proti 

mrazu. 

Napriek možnosti zníženia otáčok ventilátora by 

tepelné čerpadlo nemalo byť umiestnené v 

blízkosti obývacej izby alebo spálne. Musia sa 

napríklad dodržiavať príslušné montážne pokyny, 

ktoré zodpovedajú norme EN 378. 

4.2. Príprava na strane zákazníka 

Podklad: 

Podklad by mal byť rovný a stabilný. Zákazník 

môže pripraviť základnú alebo položiť dlažobnú 

dosku na štrkový podklad. Vzduchové tepelné 

čerpadlo by malo byť umiestnené o niečo vyššie 

ako je terén (minimálne o 200 mm). 

Ak sa vibrácie tepelného čerpadla prenášajú cez 

podlahy, stropy, steny alebo iné pevné prvky, 

označuje sa to ako hluk prenášaný konštrukciou. 

Tepelné čerpadlo musí byť oddelené od budovy, 

napr. inštalované na strechu, aby sa zabránilo 

tomuto hluku vo vnútri budov alebo hluku 

prenášanému konštrukciou. 

Požiadavky na priestor: 

Tepelné čerpadlo musí byť umiestnené tak, aby 

vznikol dostatočný priestor na prívod vzduchu a 

výstup vzduchu (pozrite minimálne vzdialenosti 

pri vonkajšej inštalácii). Nemalo by dochádzať k 

zablokovaniu otvorov prívodu a odvodu vzduchu 

snehom, listami atď. Je potrebné vyhnúť sa 

inštalácii do výklenkov v stenách. 

 

Všetky otvory pre káble a rúry 

musia byť uzavreté, aby sa 

zabránilo poškodeniu 

spôsobenému zvieratami, ako sú 

hlodavce alebo hmyz. 

 

 

Nasávaný vzduch: 

Nasávaný vzduch nesmie obsahovať nečistoty, 

ako sú piesok a žieravé látky, ako je napríklad 

amoniak, síra, chlór atď. 

4.3. Odtok kondenzátu 

Vzduchové tepelné čerpadlá generujú počas 

prevádzky vodný kondenzát. Počas jedného 

cyklu rozmrazovania, t. j. behom 2 minút, sa 

môže nazbierať 15 litrov kondenzátu. Vývod 

kondenzátu by mal byť odvedený do kanála 

odpadovej vody s použitím vhodného priemeru 

potrubia pre prístroj. 

Kondenzát musí byť schopný odtekať aj pri 

teplotách pod 0 °C. Najjednoduchší spôsob, ako 

to zaručiť, je použitie namontovaného 

vykurovacieho kábla, aktivovaného riadiacou 

jednotkou Navigator. 

4.4. Vykurovacie prípojky 

Vykurovacie prípojky musia byť nainštalované 

pomocou ohybných hadíc, ktoré sú dostupné ako 

príslušenstvo. Tieto hadice sú z výroby 

zaizolované. 

Vo všeobecnosti by mali byť všetky vonkajškom 

vedené rozvody čo najkratšie. Všetky potrubia a 

otvory v stenách musia byť počas inštalácie 

odborne tepelne zaizolované a chránené pred 

mrazom. 

4.5. Výstup vzduchu 

Pri výstupe vzduchu existuje zvýšené riziko 

námrazy. Dažďové zvody, vodovodné potrubia 

alebo nádoby na prepravu vody nesmú byť 

umiestnené v blízkosti strany výstupu vzduchu. 



 UMIESTNENIE A INŠTALÁCIA  

 

(C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH Návod na inštaláciu TERRA AL 60 Max 13  

 

 

 

4.6. Akustické posúdenie 

Hladina akustického výkonu 

Akustický výkon je energia zvuku za sekundu 

vyžarovaná zdrojom hluku. Hladina akustického 

výkonu je špecifická pre zdroj zvuku, nezávislá 

od diaľky a smeru a umožňuje jednoduché 

porovnanie rozličných zariadení, ktoré vydávajú 

zvuk. Akustický výkon je možné určiť iba 

pomocou matematického výpočtu podľa 

medzinárodných noriem série ISO 3740, na 

základe meraní hladiny akustického tlaku, ako aj 

ISO 9614, ktorá je založená na meraní intenzity 

zvuku. Hladina akustického výkonu tepelných 

čerpadiel je uvedená v technickej špecifikácii. 

Hladina akustického tlaku 

Na rozdiel od hladiny akustického výkonu je 

možné merať hladinu akustického tlaku 

spôsobeného zdrojom hluku. Nameraný 

akustický tlak závisí od vzdialenosti od zdroja 

hluku a polohy prijímača (geometrická 

divergencia), ako aj od miestnych podmienok. 

Keďže hladina akustického tlaku je mierou 

hlasitosti hluku vnímaného ľuďmi, právne 

predpisy stanovujú limitné hodnoty, ktoré sa 

nesmú prekročiť. 

Šírenie zvuku vonku 

S narastajúcou vzdialenosťou od bodu zdroja 

hluku je akustický výkon rozložený na 

zväčšujúcej sa ploche v dôsledku sférického 

šírenia. Preto sa hladina akustického tlaku 

postupne znižuje so zvyšujúcou sa vzdialenosťou 

od zdroja hluku až po miesto prijímača. 

Zdvojnásobenie vzdialenosti vedie k zníženiu 

hladiny akustického tlaku o 6 dB(A). Okrem 

vzdialenosti od miesta inštalácie tepelného 

čerpadla majú na výslednú hladinu akustického 

tlaku na príslušnom mieste imisie významný 

vplyv tiež zvuk, inštalačná situácia a miestne 

podmienky. 

Hlavnými faktormi vplyvu sú: 

 stlmenie zvuku masívnymi bariérami, napr. 

budovami, stenami alebo iným terénom, 

 odraz na akusticky tvrdý povrch, napr. na 

sklenenú fasádu a kamenné povrchy, 

 stlmenie v dôsledku pórovitých povrchov 

pohlcujúcich zvuk, napr. tráva, stromy, 

 zosilnenie/zníženie rýchlosti/smeru vetra. 

Imisia hluku 

Hluk spôsobený zdrojom na určitom mieste je 

vyjadrený ako imisia, príslušnej hladine 

akustického tlaku sa hovorí úroveň imisií. Úroveň 

imisií na príslušnom mieste imisie sa môže určiť 

buď meraním, alebo vypočítať napr. predikčnou 

metódou podľa „TA Lärm“ (nemecký kódex 

prevencie hluku), ktorá je obzvlášť užitočná vo 

fáze plánovania. Podľa tohto spôsobu výpočtu sa 

očakávaná hladina akustického tlaku vypočíta na 

základe hladiny akustického výkonu tepelného 

čerpadla, vzdialenosti tepelného čerpadla od 

umiestnenia prijímača a situácia inštalácie 

(charakteristika smeru Dc) príslušné miesto 

imisie podľa tohto vzorca: 

 

LWAeq = priemerná A- posudzovaná hladina 

akustického tlaku [dB] 

DC = charakteristika smeru [–] 

Sm = vzdialenosť od zdroja hluku k miestu 

prijímača [m] 

Na obrázkoch nižšie sú znázornené rôzne 

montážne situácie tepelných čerpadiel a 

príslušná korekcia smerovosti. 

1: Sférické šírenie do 1/2 priestoru (voľne stojaca 

inštalácia) 

 

2: Sférické šírenie do 1/4 priestoru:  

(inštalácia vedľa fasády) 
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3: Sférické šírenie do 1/8 priestoru: 

 

Príslušné miesto imisie 

Imisia zvuku sa musí určiť 0,5 m v strede 

otvoreného okna (mimo budovu) najviac 

zasiahnutých miestností, ktoré si vyžadujú 

osobitnú ochranu. Podľa DIN 4109:1989 patria 

medzi miestnosti, ktoré si vyžadujú osobitnú 

ochranu tieto: 

 obývacie izby a spálne, 

 detské izby, 

 pracovné priestory/kancelárie, 

 triedy/učebne. 

Úroveň hodnotenia Lr  

Úroveň hodnotenia zodpovedá ekvivalentnej 

hladine kontinuálneho akustického tlaku spojenej 

s konkrétnou dobou. Úroveň hodnotenia sa 

určuje pre obe obdobia hodnotenia: „deň“ (6:00 – 

22:00) a „noc“ (22:00 – 6:00) samostatne. Doba 

prevádzky tepelného čerpadla má osobitný vplyv 

na výslednú ekvivalentnú hladinu kontinuálneho 

akustického tlaku. Zníženie doby prevádzky zo 

16 hodín denne na 4 hodiny denne zníži úroveň 

hodnotenia o 6 dB(A). 

Ekvivalentná hladina kontinuálneho akustického 

tlaku však nie je sama o sebe dostatočná na to, 

aby určila rušivé účinky hluku. Vo všeobecnosti je 

hluk vnímaný ako veľmi rušivý, ak sú jednotlivé 

tóny jasne rozpoznateľné alebo je hluk 

nepravidelný (impulzívnosť). Tieto hlukové 

charakteristiky sa zohľadnia dodatočnou 

prirážkou. Navyše sa berú do úvahy denné časy 

so zvýšenou citlivosťou. Podľa „TA Lärm“ sa 

uplatňujú tieto nápravy: 

obsahovozvukové informácie 0,3 alebo 6 dB 

impulzívnosť 0,3 alebo 6 dB 

denné časy so zvýšenou 
citlivosťou 

6 dB 

Úroveň hodnotenia Lr sa získa súčtom 

vypočítanej úrovne imisií a uplatnených náprav 

počas konkrétnych období. 

Napokon sa dá určená úroveň hodnotenia 

porovnať so zákonnými limitnými hodnotami 

(napr. „TA Lärm“). 

Štandardné hodnoty imisií (ŠHI) – príslušné 

miesto imisie mimo budovy: 

Oblasť ŠHI – deň ŠHI – noc 

Priemyselná 
oblasť 

70 dB(A) 70 dB(A) 

business park, 
obchodné 
priestory 

65 dB(A) 50 dB(A) 

vidiecke oblasti a 
zmiešané oblasti 

60 dB(A 45 dB(A) 

osídlené oblasti 55 dB(A) 40 dB(A) 

obytné oblasti 50 dB(A) 35 dB(A) 

kúpeľné miesta, 
nemocnice 

45 dB(A) 35 dB(A) 

 

V prípade šírenia zvuku vo vnútri budov alebo 

prenosu zvuku konštrukciou sú štandardné 

hodnoty imisií pre úroveň hodnotenia miestností, 

ktoré potrebujú osobitnú ochranu, takéto: 

ŠHI – deň: 35 dB(A) 

ŠHI – deň: 25 dB(A) 

Na výpočet úrovne hodnotenia podľa „TA Lärm“ 

sa na domovskej stránke uvádza nástroj pre 

výpočet: http://www.idm-energie.com  

Tipy na inštaláciu tepelných čerpadiel 

 Plôch odrazu zvuku by malo byť čo možno 

najmenej. 

 Je potrebné vyhnúť sa inštalácii na akusticky 

tvrdom teréne a na miestach s klesaním 

terénu. 

 Vzdialenosť od tepelného čerpadla a 

príslušného miesta imisie by mala byť čo 

možno najväčšia. 

 Je potrebné vyhnúť sa vyfukovaniu vzduchu 

smerom k susedom alebo citlivým miestam na 

hluk. 

 Prúd vzduchu by sa nemal fúkať priamo na 

steny, pretože odrazy zvuku následne vedú k 

zvýšeným hladinám akustického tlaku.
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4.7. Preprava 

Pri umiestňovaní tepelného čerpadla na stavbe sa prepravný obal nesmie odstraňovať. Tepelné čerpadlo je 

možné premiestniť pomocou vysokozdvižného vozíka alebo žeriavu na betónovú základňu. Keď je tepelné 

čerpadlo umiestnené na svojom mieste, obal sa môže odstrániť. 

 

 

Počas prepravy dávajte pozor na ťažisko! Na tepelnom čerpadle nájdete nálepky 

označujúce ťažisko. 

 

 

 

Ťažisko 
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4.8. Umiestnenie tepelného čerpadla 

Keď je tepelné čerpadlo umiestnené na svojom mieste, prepravný obal sa môže odstrániť. Stojankové 

nožičky sa vytočia úplne nahor a paletu je možné odstrániť. Následne je potrebné tepelné čerpadlo 

vycentrovať. 

 

 

Tepelné čerpadlo sa musí nivelovať pomocou 4 stojankových nožičiek  (nastaviteľné cca 

100 mm). 
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4.9. Zhotovenie podkladu 

Povrch musí byť pevný a rovný. Je možné nainštalovať betónové základne alebo iné komponenty s dobrou 

nosnosťou. Nosnosť musí byť zaručená. 

Vzduchové  tepelné čerpadlo musí byť umiestnené najmenej o 20 cm vyššie od terénu. 

Ak je základňa nižšie ako očakávaná úroveň snehu, musí sa nasávanie udržiavať nezasnežené. 

 

Maximálna dĺžka hydraulických prepojení medzi zariadením Hygienik alebo zásobníkom 

tepla a tepelným čerpadlom nesmie prekročiť 35 m. Dbajte na to pri plánovaní polohy 

betónovej základne. 

Nabíjacie čerpadlo musí byť navrhnuté zodpovedajúcim spôsobom. 

 

Pohľad zospodu 

 

 

 

 

Odtok kondenzátu a hydraulické a elektrické pripojenia sú umiestnené v zadnej časti (vstup 

vzduchu) tepelného čerpadla.. 

 

výstup vzduchu 

(strana ventilátor) 

hydraulické a elektrické 

pripojenia 

2× odtok kondenzátu 

vstup vzduchu 

(výparník) 

výškovo nastaviteľné 

nožičky (4 ks) 
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Možný pôdorys betónovej základne 

 

 

Povrch musí byť pevný a rovný. Je možné pripraviť betónové základy alebo iné 

zodpovedajúce základy s dobrou nosnosťou. Nosnosť musí byť zaručená. 
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4.10. Smer vetra 

Pri inštalácii vo veterných priestoroch (napr. na streche) sa musí zvoliť orientácia prístroja tak, aby sa 

predpokladaný smer vetra otáčal o 90 stupňov k smeru nasávania/výfuku tepelného čerpadla. 

 

 

4.11. Umiestnenie oddelene od budovy 

Tepelné čerpadlo musí byť umiestnené oddelene od budovy, aby sa predišlo hluku prenášanému 

konštrukciou. Napríklad pri montáži na rovnú strechu. 

4.12. Požiadavky na priestor 

Na zabezpečenie údržby a prevádzky tepelného čerpadla sa musí dodržať minimálna vzdialenosť (na 

prevádzku a údržbu). Dodržaním tejto vzdialenosti sa zabezpečí údržba a prevádzka systému bez 

prekážok. 

 

 

Minimálne vzdialenosti sa musia dodržať kvôli údržbe a na zabránenie skratom 

vzduchového okruhu. 

pohľad zhora 

strana vykurovania a 

elektrické pripojenia 

výstup kondenzátu 

nasávanie nasávanie 

smer vetra 

 

smer vetra 

 

výfuk výfuk 
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4.13. Požiadavky na priestor pri kaskáde 

Príklad 1 Pohľad zhora 

 

 

Príklad 2 Pohľad zhora 

 

 

Pri umiestnení, ako je znázornené v príklade č. 2 sú možné iba dve tepelné čerpadlá. 

Minimálne vzdialenosti sa musia dodržať kvôli údržbe a na zabránenie skratom 

vzduchového okruhu. 

 

pripojenia 
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4.14. Odtok kondenzátu 

 

 

 

Je potrebné podniknúť špeciálne kroky ohľadom vznikajúceho kondenzátu. V dôsledku 

rozmrazovacieho kruhu môže dôjsť k vzniku až 15 l kondenzátu do 2 minút na každej 

jednotke výparníka. Musí byť zaistené, aby bol kondenzát vypustený. Výstup kondenzátu 

musí byť zaistený vopred namontovaným ohrevným káblom. Vykurovací kábel siaha cca. 1 

m do odtokovej hadice 

 

 

Je potrebné dodržiavať nasledujúce body, aby ste predišli prehriatiu alebo poškodeniu 

odtoku kondenzátu. Vykurovací kábel sa nesmie ukladať do slučiek a iba ako jeden kábel. 

Vykurovací kábel sa nesmie dotýkať sám seba (trieť – minimálna vzdialenosť 50 mm). 

Najmenší polomer ohybu je 25 mm. 

 

Kanalizácia 

Betónová základňa 

Vykurovacie prípojky 

Elektrické pripojenia 

odtok 

kondenzátu 

Betónová základňa 
Šachta/potrubie Ø300 mm 
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5. PRIPOJENIE NA VYKUROVANIE  
 

5.1. Požiadavky na pripojenie 

Musia sa pritom dodržiavať príslušné zákony, 

smernice a normy pre potrubia kotolne, ako aj 

systémy tepelných čerpadiel. 

- V potrubí spiatočky musí byť pred tepelným 

čerpadlom nainštalovaný magnetický lapač 

nečistôt. 

- V potrubí spiatočky musí byť vodorovne 

nainštalovaný priložený prietokový spínač. 

- Musia byť tiež použité bezpečnostné zariadenia 

a rozširovacie zariadenia pre uzavreté 

vykurovacie systémy podľa EN 12828. 

- Ak sa v zásobníku tepla používa elektrické 

vykurovacie teleso, musí sa na zásobník 

namontovať prídavné bezpečnostné zariadenie. 

- Dimenzovanie potrubia musí zodpovedať 

požadovaným prietokom. 

- Musia byť namontované pripojovacie hadice na 

vstup tepelného čerpadla, spätný tok a prívod 

teplej vody. Pripojovacie hadice sa môžu skrátiť 

na požadovanú dĺžku, avšak nie na menej ako 

60 cm. Pripojovacie hadice sa navyše nesmú 

ohýbať! 

- Možnosti odvzdušňovania by mali byť 

umiestnené na najvyšších miestach pripájacích 

potrubí a možnosti vypúšťania zasa v najnižších 

miestach. 

- Pripojovacie vedenia musia byť zaizolované 

vhodným materiálom, aby sa predišlo stratám 

energie. 

Kyslíková difúzia 

V prípade podlahového kúrenia s plastovým 

potrubím, ktoré nie je odolné voči difúzii alebo 

otvorených zdrojov vykurovania sa môže na 

oceľových dieloch vyskytnúť korózia, a to ak sa 

používajú oceľové rúrky, oceľové radiátory alebo 

akumulačné vykurovacie systémy. Korózia sa môže 

vytvárať v kondenzátore a viesť k strate kapacity 

tepelného čerpadla alebo poruchám v dôsledku 

vysokého tlaku. Z tohto dôvodu je potrebné vyhnúť 

sa otvoreným zdrojom vykurovania alebo 

inštaláciám z oceľových rúrok v kombinácii s 

plastovým potrubím podlahového kúrenia, ktoré nie 

je odolné voči difúzii. 

 

Nesprávne prietokové objemy 

spôsobené nesprávnym potrubím, 

nesprávnymi armatúrami alebo 

nesprávnou prevádzkou čerpadla 

môžu spôsobiť poškodenie! 

 

Kvalita vykurovacej vody 

Na naplnenie zdrojov vykurovania sa vzťahujú veľmi 

jasné pokyny týkajúce sa kvality vykurovacej vody. 

Konkrétne musia byť dodržané európska norma EN 

12 828, ÖNORM H 5195 a najmä smernica VDI č. 

2035-1, ktoré predstavujú najnovšie technologické 

normy. Musí sa zohľadniť napríklad tvrdosť vody 

napúšťanej do systému. Je to preto, že 1 °dH 

znamená 17 mg vodného kameňa na liter, ktoré sa 

dá oddeliť. Pre zdroj vykurovania s obsahom vody 

1500 l (vyrovnávací zásobník) to predstavuje 520 

gramov vodného kameňa pri 20 °dH (inými slovami, 

pol kilogramu). Keďže sa vodný kameň usadzuje v 

najhorúcejších a najužších častiach systému, 

znamená to, že najviac ovplyvnené sú plynové 

výstupy, výmenník tepla pre solárne zariadenia atď. 

Doskový výmenník pre ohrev teplej vody (najmä 

kotly na drevo a solárne zariadenia) a výmenník 

tepla na horúci plyn v tepelnom čerpadle TERRA 

HGL sa môžu za určitých okolností kalcifikovať 

veľmi tvrdou vykurovacou vodou. Z tohto dôvodu by 

sa v systémoch s tvrdosťou vody nad 14 °dH alebo 

s koncentráciou hydrogénuhličitanu vápenatého 

vyššou ako 2,5 mol/m
3
 mala vykurovacia voda 

príslušne upravovať (zmäkčovať/demineralizovať). 

Navyše je potrebné vyhýbať sa vnikaniu kyslíku do 

zdroja vykurovania. Pri nedifúznych tesných 

plastových potrubiach podlahového vykurovania 

alebo otvorených zdrojov vykurovania, môže dôjsť 

ku korózii na oceľových častiach pri použití 

oceľových rúrok, oceľových radiátorov alebo 

zásobníkov v dôsledku šírenia kyslíka. Korózne 

produkty sa môžu usádzať vo výmenníkoch tepla a 

spôsobiť straty výkonu alebo poruchy. Z tohto 

dôvodu je potrebné vyhnúť sa otvoreným zdrojom 

vykurovania alebo inštaláciám z oceľových rúrok v 

kombinácii s plastovým potrubím podlahového 

kúrenia, ktoré nie je dostatočne odolné voči difúzii 

kyslíka. Tiež by sa mala skontrolovať hodnota pH 

vykurovacej vody; mala by byť medzi 8,2 a 9,5. 

 

Kontrola a príprava vykurovacej vody 

patrí do kompetencie príslušného 

servisného technika. 

 

 

Hydraulické rozvody musia byť 

odborne zaizolované (tepelné straty a 

redukcia hluku). 
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Pružné rúry 

Ako príslušenstvo sú k dispozícii dve pružné 

rúry (okolo 30 cm), ktoré sú z výroby 

zaizolované. Je potrebné ich nainštalovať na 

výstup a spiatočku tepelného čerpadla. 

 

5.2. Ochrana proti mrazu 

Hydraulické potrubia musia byť odborne 

zaizolované a musia byť nainštalované 

v nezámrznej hĺbke. 

Pri alternatívnom bivalentnom režime alebo pri 

dlhších dobách čakania je navyše pre vonkajšiu 

jednotku k dispozícii funkcia ochrany pred 

mrazom. Ak vonkajšia teplota spadne pod 

vonkajšiu teplotu nemrznúcej zmesi a prietoková 

teplota tepelného čerpadla klesne pod minimálnu 

teplotu, spustí sa nabíjacie čerpadlo, až kým 

potrubia opäť nedosiahnu požadovanú teplotu. 

 

Ak by tepelné čerpadlo malo byť ešte vybavené 

prídavným okruhom soľanky, musí sa 

zabezpečiť, aby nabíjacie čerpadlo (M73-1) a 

prídavné čerpadlo na mieste (M73-2) mohli 

používať rovnaký riadený signál. (Bezpečnostný 

výmenník, soľankové čerpadlo a príslušenstvo 

musia byť poskytnuté na mieste inštalácie.) 

Nabíjacie čerpadlo a čerpadlo na mieste 

inštalácie je možné spojiť paralelne a poháňať 

signálom nabíjacieho čerpadla. Prietokový spínač 

B14 sa musí nainštalovať na strane vykurovacej 

vody v horizontálnej polohe. 

 

 

Základná schéma je potrebná len vtedy, ak je k dispozícii dodatočný bezpečnostný okruh 

soľanky. 

 

Vnútorné Vonkajšie 

Soľanka Vykurovacia voda 
Zásobník 

Výstup 
tepelného 

čerpadla 

Spiatočka 
tepelného 

čerpadla 
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5.3. Čistenie filtra guľového ventilu 

Guľový ventil s filtrom sa nainštaluje do 

spiatočkového potrubia tepelného čerpadla pred 

kondenzátor. Tým sa odfiltrujú hrubé nečistoty, 

ktoré sa nachádzajú vo vykurovacej vode. Tento 

filter je potrebné vyčistiť pred uvedením do 

prevádzky a pri každej údržbe. 

 

 

- Systém 30 minút preplachujte (potrebné iba 

pri uvádzaní do prevádzky). 

- Vypnite tepelné čerpadlo/nabíjacie čerpadlo. 

- Zatvorte šróbenie guľového ventilu. 

- Otvorte skrutkovaciu prípojku na spodnej 

strane. 

 

- Odstráňte a vyčistite filter. 

 
- Vymeňte filter. 

- Zatvorte guľový ventil v spodnej časti. 

- Otvorte šróbenie guľového ventilu. 

- Spustite tepelné čerpadlo. 

 

Tento filter je potrebné vyčistiť pred 

uvedením do prevádzky a pri 

každej údržbe. 

 

5.4. Výška hydraulických pripojení 

Výstup tepelného čerpadla je pripojený vo výške 

približne 1 150 mm a spiatočka tepelného 

čerpadla je vo výške približne 620 mm. Detail bez 

pružných pripojovacích rúr. 

 

 

o
k
o
lo

 1
 1

5
0
 m

m
 

o
k
o

lo
 6

2
0

 m
m

 

Guľový 
ventil s 
filtrom 
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5.5. TERRA AL 60 Max so zásobníkom tepla 
a zmiešavacími okruhmi 

Zariadenie TERRA AL Max sa používa výlučne 

na vykurovanie. Nezabezpečuje prípravu teplej 

úžitkovej vody. 

Samotné tepelné čerpadlo je umiestnené mimo 

budovy. Všetky ostatné komponenty (elektrický 

skriňový rozvádzač, nabíjacie čerpadlo, 

bezpečnostné zariadenia atď.) sú umiestnené v 

interiéri. 

 

Štandardne je možné regulovať jeden vykurovací 

okruh. Pre 2 alebo viac vykurovacích okruhov sa 

musí nainštalovať príslušný prídavný regulačný 

modul. 

V spätnom ohreve musí byť nainštalovaný 

priložený prietokový spínač. 

Poznámka: Toto je len predbežná schéma na inštaláciu tepelného čerpadla IDM ako zdroja vykurovania. 

Tento návrh nenahrádza žiadne odborné projektovanie vykonávajúcej spoločnosti! Zo strany IDM-

Energiesysteme nie je možné ručiť za funkciu celého systému! Je potrebné vziať do úvahy všeobecné 

pokyny systémových schém iDM.  

 

Hydraulické prípojky by mali byť čo najkratšie. 

Nabíjacie čerpadlo, ktoré je dostupné ako príslušenstvo je navrhnuté pre potrubie s dĺžkou maximálne 15 m (v 

jednom smere). V prípade dlhšej vzdialenosti musí byť nabíjacie čerpadlo dimenzované osobitne. 

Maximálna dĺžka hydraulických prepojení zo zariadenia Hygienik alebo zásobníka tepla a tepelným čerpadlom 

smie byť 35 m dlhá (v jednom smere). Dĺžka nesmie byť prekročená! Hydraulické prípojky musia byť odborne 

zaizolované. Hydraulické potrubia musia byť nainštalované v nezámrznej hĺbke. 

 

 

Priložený prietokový spínač B14 sa musí nainštalovať v horizontálnej polohe do spiatočky 

tepelného čerpadla. 

Elektrický skriňový 
rozvádzač 

Modul vykurovacieho okruhu 
interný dostupný ako príslušenstvo 
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5.6. TERRA AL 60 Max so zariadením Hygienik bez deliacej prepážky a so zásobníkom tepla 

Inštalácia dvoch samostatných nádrží, jedného 

zariadenia Hygienik bez deliacej prepážky a s jedným 

zásobníkom tepla umožňuje použitie všetkých 

veľkostí tepelných čerpadiel. 

Pred prepínacím ventilom priority musí byť do 

výstupu tepelného čerpadla zaradený snímač 

teploty B45. 

Štandardne je možné regulovať jeden vykurovací 

okruh. Pre 2 alebo viac vykurovacích okruhov sa 

musí nainštalovať príslušný prídavný regulačný 

modul. 

Prietokový spínač B14 sa musí nainštalovať v 

horizontálnej polohe do spiatočky tepelného 

čerpadla. 

 

 

Poznámka: Toto je len predbežná schéma na inštaláciu tepelného čerpadla IDM ako zdroja vykurovania. 

Tento návrh nenahrádza realizačný projekt projekčnej spoločnosti! 
Zo strany IDM-Energiesysteme nie je možné ručiť za funkciu celého systému! Je potrebné vziať do úvahy 
všeobecné pokyny systémových schém iDM. 

 

Hydraulické prípojky by mali byť čo najkratšie. 

Nabíjacie čerpadlo, ktoré je dostupné ako príslušenstvo je navrhnuté pre potrubie s dĺžkou maximálne 15 m (v 

jednom smere). V prípade dlhšej vzdialenosti musí byť nabíjacie čerpadlo dimenzované osobitne. 

Maximálna dĺžka hydraulických prepojení zo zariadenia Hygienik alebo zásobníka tepla a tepelným čerpadlom 

smie byť 35 m dlhá (v jednom smere). Dĺžka nesmie byť prekročená! Hydraulické prípojky musia byť odborne 

zaizolované. Hydraulické potrubia musia byť nainštalované v nazámrznej hĺbke. 
 

 

Hydraulické prípojky musia byť veľmi dobre zaizolované (napr. potrubia diaľkového vykurovania). Hydraulické 

potrubia musia byť nainštalované v nezámrznej hĺbke. 

 

 

Priložený prietokový spínač B14 sa musí nainštalovať v horizontálnej polohe do spiatočky tepelného čerpadla. 

Modul vykurovacieho okruhu 
externe dostupný ako príslušenstvo 

 

Modul vykurovacieho okruhu 

interný dostupný ako príslušenstvo 

Škrtiaci 
ventil 

Elektrický 

skriňový 
rozvádzač 
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5.7. TERRA AL 60 Max so zásobníkom tepla a chladu 

Základný typ zariadenia TERRA AL 60 Max 

dokáže pracovať aj v režime chladenia. Pre 

každý typ chladiaceho systému je potrebný 

zásobník chladu. 

Z bezpečnostných dôvodov musí byť 

nainštalovaný snímač vlhkosti vzduchu resp. 

snímač rosného bodu na monitorovanie rosného 

bodu. 

Štandardne je možné regulovať jeden vykurovací 

okruh. Pre 2 alebo viac vykurovacích okruhov sa 

musí nainštalovať príslušný prídavný regulačný 

modul. 

Prietokový spínač B14 sa musí nainštalovať v 

horizontálnej polohe do spiatočky tepelného 

čerpadla. 

 

 

Poznámka: Toto je len predbežná schéma na inštaláciu tepelného čerpadla IDM ako zdroja vykurovania. 
Tento návrh nenahrádza realizačný projekt projekčnej spoločnosti! 

Zo strany IDM-Energiesysteme nie je možné ručiť za funkciu celého systému! Je potrebné vziať do úvahy 
všeobecné pokyny systémových schém iDM. 

 

Ak má zariadenie TERRA AL 60 Max pracovať aj v režime chladenia, je potrebné integrovať 

zásobník chladu. Musí byť nainštalovaný snímač vlhkosti vzduchu resp. snímač rosného 

bodu na monitorovanie rosného bodu. 

 

 

Priložený prietokový spínač B14 sa musí nainštalovať v horizontálnej polohe do spiatočky 

tepelného čerpadla. 

 

Pozor! 
- Nainštalujte spínač rosného bodu na vhodné 
miesto! 
- Súčasné vykurovanie a chladenie nie je možné. 

Modul vykurovacieho okruhu 
interný dostupný ako príslušenstvo 

Riadiaca skrinka 

Zásobník chladu 
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5.8. TERRA AL 60 Max kaskádový systém so zásobníkom tepla 

Kaskádový systém sa používa výlučne na vykurovanie. Nezabezpečuje prípravu teplej pitnej vody. 

Tepelné čerpadlá sú umiestnené mimo budovy. Všetky ostatné komponenty (elektrický skriňový 

rozvádzač, nabíjacie čerpadlo, bezpečnostné zariadenia atď.) sú umiestnené v interiéri. 

Nadradené a podradené, každé z nich dokáže riadiť jeden vykurovací okruh bez regulačného modulu. Pre 

3 alebo viac vykurovacích okruhov sa musí nainštalovať príslušný prídavný regulačný modul. Pri použití 

dvoch tepelných čerpadiel kaskádovým spôsobom je možných až 9 vykurovacích okruhov. 

V spiatočkovom potrubí musí byť nainštalovaný priložený prietokový spínač. 

 

Poznámka: Toto je len predbežná schéma na inštaláciu tepelného čerpadla IDM ako zdroja vykurovania. 
Tento návrh nenahrádza realizačný projekt projekčnej spoločnosti! 

Zo strany IDM-Energiesysteme nie je možné ručiť za funkciu celého systému! Je potrebné vziať do úvahy 
všeobecné pokyny systémových schém iDM. 

 

V kaskádovom systéme je možné spojiť až päť tepelných čerpadiel TERRA AL 60 Max, čiže 

je možné dosiahnuť tepelný výkon až 300 kW. Hydraulické prípojky musia byť prevedené 

samostatne pre každé tepelné čerpadlo. 

 

 

Priložený prietokový spínač B14 sa musí nainštalovať v horizontálnej polohe do spiatočky 

tepelného čerpadla. 

 

Modul vykurovacieho okruhu 

interný dostupný ako príslušenstvo Nadradené Podradené 

Riadiaca skrinka 
Nadradené 

Riadiaca skrinka 
Podradené 

TERRA AL Max 

Nadradené 

TERRA AL Max 

Podradené 
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5.9. TERRA AL 60 Max kaskádový systém so zariadením Hygienik bez deliacej prepážky a so 
zásobníkom tepla 

Nadradené tepelné čerpadlo je určené pracovať v režime priority a kúrenia, zatiaľ čo podradené 

tepelné čerpadlo pracuje len v režime kúrenia. Na nabíjanie zariadenia Hygienik sa používa iba 

nadradená tepelné čerpadlo. 

Nadradené tepelné čerpadlo (ktoré pracuje v režime priority) a podradené tepelné čerpadlo (ktoré 

pracuje v režime kúrenia) môžu fungovať súčasne. 

V spiatočke každého tepelného čerpadla   musí byť nainštalovaný prietokový spínač. 

 

Poznámka: Toto je len predbežná schéma na inštaláciu tepelného čerpadla IDM ako zdroja vykurovania. 
Tento návrh nenahrádza realizačný projekt projekčnej spoločnosti! 

Zo strany IDM-Energiesysteme nie je možné ručiť za funkciu celého systému! Je potrebné vziať do úvahy 
všeobecné pokyny systémových schém iDM. 

 

V kaskádovom systéme je možné použiť až päť tepelných čerpadiel TERRA AL Twin. Každé 

zariadenie TERRA AL Twin musí mať vlastný samostatný elektrický skriňový rozvádzač. 

 

 

Priložený prietokový spínač B14 sa musí nainštalovať v horizontálnej polohe do spiatočky 

tepelného čerpadla. 

Modul vykurovacieho okruhu 
interný dostupný ako príslušenstvo Nadradené Podradené 

Riadiaca skrinka 
Nadradené 

Riadiaca skrinka  
Podradené 

Podradené 

iba kúrenie 

Nadradené 

kúrenie a teplá 

pitná voda 

(bez deliacej prepážky) 
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6. ELEKTRICKÉ PRIPOJENIA  
 

6.1. Napájanie 

Elektrické pripojenie musí byť zhotovené 

kvalifikovanou osobou a musí byť nahlásené v 

miestnej elektrárenskej spoločnosti. Výkonná 

elektrárenská spoločnosť je zodpovedná za 

pripojenie k elektrickej inštalácii podľa noriem a 

uplatnené bezpečnostné opatrenia. 

Napájacie napätie na svorkách tepelného 

čerpadla musí byť 400 V ± 10 %. Rozmery 

pripojovacích káblov musí skontrolovať výkonná 

elektrárenská spoločnosť. 

Pre tepelné čerpadlo sa nevyžaduje prúdový 

chránič s ističom. Postačuje bezpečnostné 

opatrenie v podobe ochranného viacnásobného 

uzemnenia. Ak výkonná elektrárenská 

spoločnosť napriek tomu odporúča ochranné 

opatrenie v podobe prúdového chrániča s 

ističom, odporúča sa samostatný prúdový chránič 

s ističom pre tepelné čerpadlo.

Musí sa navrhnúť s prúdovou citlivosťou typu B 

(IΔN ≥ 30 mA). 

Špecifikované nezávislé typy chráničov (FI) 

vzťahujúce sa k tepelnému čerpadlu s výnimkou 

externých pripojených komponentov (viď Návod 

na inštaláciu, technické listy). 

Pre hlavný prúdový obvod sa v dôsledku 

nastávajúcich rozbehových prúdov musia 

používať ističe s vypínacou charakteristikou typu 

„C“ alebo „K“. 

Pre riadiaci okruh a voliteľný elektrický prídavný 

ohrievač sú postačujúce ističe s vypínacou 

charakteristikou typu „B“ alebo „Z“. 

Zariadenie TERRA AL 60 Max je vybavené 

dvoma obmedzovačmi rozbehového prúdu. 

Elektrické pripojovacie a napájacie káble musia 

byť navrhnuté ako medené káble. 

 

 

 

Ak sa vykurovacie teleso používa ako bivalentné, hlavné napájanie vykurovacieho telesa sa 

neukladá nad vnútornou jednotkou, ale je pripravené zákazníkom priamo na mieste. 

 

 

Sieťová zásuvka sa už nachádza na spodnej strane skrinky. Slúži na plug and play použitie 

myiDM (riadenie tepelného čerpadla cez internet). Je do nej potrebné zapojiť sieťový kábel. 

 

 

Na prenos údajov sa musí použiť tienený kábel. Všetky podrobnosti o elektrickom zapojení 

sa dajú odvodiť z príslušnej schémy zapojenia. 

Primárny prúd tepelného čerpadla (3 + N 400 V/50 HZ) 

 
Riadiaci prúd (1x 230 V/50 HZ) 

Primárny prúd kompresora 5 × 16 mm
2

 

Riadiaci prúd 3 × 1,5 mm
2 

Dátový kábel 2 × 2 × 0,5 mm
2 

Snímač a riadiace vedenia na mieste 

Sieťový kábel na mieste 
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6.2. Schéma zapojenia elektrických komponentov  

Centrálna riadiaca jednotka sa nachádza pod 

predným panelom (pod obslužnou jednotkou). 

Všetky prípojky na centrálnej jednotke sú 

odpojiteľné. 

Doplnkové moduly, ako je interný rozširovací 

modul pre ďalšie dva vykurovacie okruhy, ako aj 

externý rozširovací modul pre tri vykurovacie 

okruhy a obslužná jednotka sú pripojené tak, ako 

je znázornené na schéme nižšie. 

 

 

Modul 
krokového 
motora 

 

Dotykový 
displej 

Rozširujúci modul 
externý/ 
Účastník kaskády 

Rozširujúci 
modul interný 
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Ak sa ako bivalentný systém 

použije vykurovacie teleso, 

prívodné vedenie musí poskytnúť 

zákazník. Prívod vykurovacieho 

telesa nie je vedený cez 

elektrický skriňový rozvádzač. 

 

6.3. Elektromagnetická kompatibilita 

Zopár komentárov ohľadom elektromagnetickej 

kompatibility: Elektromagnetická kompatibilita 

vyžaduje, aby všetci výrobcovia a 

prevádzkovatelia modernej elektrotechniky a 

elektroniky z roka na rok investovali vyššie sumy 

peňazí a viac know-how. 

Keďže počet elektronických zariadení, ktoré sa 

používajú neustále rastie, zvyšuje sa aj počet 

potenciálnych zdrojov rušenia. Spolu s 

pôsobením spoločností dodávajúcich energiu, 

prenosové zariadenia a iné komunikačné 

zariadenia vzniká pre nás neviditeľné 

elektromagnetické znečistenie. 

Tieto poruchy majú vplyv na všetky systémy, 

nielen na biologické (na tvory), ale aj na 

elektrotechnické systémy. Vedú k neželaným 

chybným tokom, ktoré môžu mať rôzne účinky. 

Účinky na biologické systémy je veľmi ťažké 

pochopiť, účinky na elektrotechnické systémy sú 

však merateľné a v najnepriaznivejšom prípade 

viditeľné. 

Poruchy môžu mať rôzne účinky: 

- krátkodobé chyby merania, 

- dlhodobé chyby merania, 

- krátkodobé prerušenie dátových spojení, 

- dlhodobé prerušenie dátových spojení, 

- strata údajov, 

- poškodenie zariadenia 

V zásade môžu všetky elektrotechnické systémy 

predstavovať možné zdroje rušenia, napr. 

stýkače, elektromotory, vysielače, vedenia 

sieťového napätia alebo vedenia vysokého 

napätia atď., pričom vplyv zariadenia môže 

prebiehať na rôznych spojovacích dráhach 

(galvanicky, induktívne, kapacitne, žiarením). 

Urobili sme všetko, čo je v našich silách, aby 

ovládanie pomocou jednotky Navigator bolo čo 

najbezpečnejšie (návrh hardvéru, riadiaci panel 

odolný voči EMC, sieťový filter atď.). Teraz je v 

kompetencii elektrikára, aby sa pri zriaďovaní 

elektronickej inštalácie zabránilo možným 

spojovacím dráham. 

6.4. Ochrana pred bleskom a potenciálna 
kompenzácia 

Na základovej doske chladiacej časti vedľa 

otvoru pre hydraulickú priechodku sa nachádza 

11 mm otvor. V prípade potreby sa môže pripojiť 

ochrana pred bleskom alebo vyrovnanie 

potenciálov. 

 

 

 

Ochrana pred bleskom a 

potenciálna kompenzácia 
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6.5. Obsadenie vstupov na centrálnej 
jednotke 

Obsadenie vstupov na centrálnej jednotke je 

znázornené v elektrickej schéme zapojenia 

systému. 

6.6. Vyhotovenie snímačov 

Snímacie vedenia sú štandardne vybavené 

prierezom vedenia 0,75 mm
2
. 

Polohy snímačov sú znázornené na príslušnej 

inštalačnej schéme. Dokonalá funkčnosť sa dá 

zaručiť iba správnou polohou a optimálnym 

tepelným prechodom (tepelne vodivá pasta). 

V prípade potreby môžu byť snímače rozšírené 

pomocou vhodnej kabeláže. Zabezpečte čisté 

spojenie bez korózie. 

 

Spolu s každým tepelným 

čerpadlom sa dodáva štandardná 

súprava snímačov. Je priložená v  

riadiacej skrinke tepelného 

čerpadla. 

 

6.7. Vybavenie snímačmi 

Súčasťou dodávky sú uvedené snímače. V 

závislosti od návrhu systému je potrebné 

nainštalovať tieto snímače. 

- Snímač akumulačnej nádrže vykurovania 

(B38) 

- Snímač zásobníka chladu (B40) 

- Snímač ohrevu teplej pitnej vody – v spodnej 

časti  (B41) 

- Snímač teplej pitnej vody – v hornej časti 

(B48) 

- Snímač nabíjania (B45) 

- Snímač výstupu vykurovacieho okruhu A 

(B51) 

- Snímač stanice prípravy čerstvej teplej pitnej 

vody (B42) 

- Vonkajší snímač (B32) 

Snímače musia byť nainštalované tak, ako je 

znázornené na principiálnych schémach 

zapojenia . 

. 

 

 

Vedenia snímačov sa musia 

ukladať oddelene od sieťových 

vedení. (pozrite si problém s EMC) 

 

6.8. Snímač  teploty výstupu  

V každom prípade sú nevyhnutné snímače 

výstupnej teploty vykurovacích okruhov. 

Namontované sú na príslušné prietokové vedenia 

a pripojené podľa schémy zapojenia. 

Snímače výstupnej teploty vykurovacích okruhov 

C-G sú pripojené k príslušnému rozširovaciemu 

modulu vykurovacieho okruhu. (pozrite montážny 

návod rozširovacieho modulu) 

Snímač nabíjania (B45) je potrebný, len keď je 

tepelné čerpadlo prepnuté prioritným ventilom 

(M63). 

6.9. Obsadenie výstupov 

Detailné obsadenie výstupov na centrálnej 

jednotke je zrejmé z elektrickej schémy zapojenia 

systému. 

6.10. Pripojenie zmiešavačov 

Zmiešavače ESBE sú zapojené trojpólovo  podľa 

priloženej schémy zapojenia. 

Otvára zmiešavač = hnedá  

Zatvára zmiešavač = čierna 

6.11. Uzemnenie systému 

Ak je ochranný vodič správne pripojený, 

znamená to, že riadiaci panel a skelet tepelného 

čerpadla sú správne uzemnené. 

Pri údržbových prácach sa uistite, že sa po 

ukončení údržby správne obnoví vyrovnanie 

potenciálu. 
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6.12. Ohraničenie maximálnej teploty do  
podlahového vykurovania 

V podlahových vykurovacích okruhoch sa musí 

nainštalovať dodatočný príložný termostat 

a s ním do série musí byť zapojený príslušný 

prívod vykurovacieho okruhu. 

6.13. Sumárny signál zónových ventilov 

Pri nastavení sumárneho signálu zónových 

ventilov sa vytvorí požiadavka, ak je jeden 

zónový ventil otvorený. Rozdiel oproti funkcii 

izbového termostatu spočíva v tom, že bez 

ohľadu na prevádzku vykurovania alebo 

chladenia sa vytvára požiadavka na uzavretý 

kontakt zónového ventilu. 

 

Ak sa používajú zónové ventily, 

môže sa generovať sumárny signál 

všetkých zónových ventilov, aby 

bolo možné vykurovací a chladiaci 

okruh zapnúť resp. vypnúť 

pomocou funkcie termostatu. 

 

 

 

6.14. Pripojenie externých požiadavie  

0 – 10 V 

K pripojeniu vstupu externých požiadaviek 0 – 10 

V sa používa vstup snímača vlhkosti vzduchu. 

Prostredníctvom tohto signálu 0 – 10 V sa 

špecifikuje regulácia žiadanej teploty. 

 

Informácie o elektrických údajoch 

nájdete v pripojenej schéme 

zapojenia. 

Termostat v 

miestnosti  

Miestnosť 1 Miestnosť 2 Miestnosť 3 

 

Zóna 3 

 

Zóna 2 

 

Zóna 1 

 

Zónový ventil s 

koncovým 

spínačom  

Centrálna 

doska jednotky 

Navigator 
Vykurovací okruh miestnosti A 
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7. UVEDENIE DO PREVÁDZKY  
 

7.1. Informácie ohľadom spustenia 

Pred spustením tepelného čerpadla TERRA 

preverte tesnosť vykurovacieho systému, 

dôkladne ho prepláchnite, svedomite ho naplňte 

a odvzdušnite. 

Požiadavky na uvedenie do prevádzky 

- Vykurovanie a prípadne existujúca 

akumulačná nádrž musia byť naplnené a 

odvzdušnené. 

- Guľový ventil s filtrom sa nainštaluje do 

spiatočky tepelného čerpadla pred 

kondenzátor. Po najmenej 30 minútach 

preplachovania systému sa musí filter vyčistiť 

(pozrite kapitolu Hydraulické pripojenie, časť 

Čistenie filtra guľového ventilu). 

- Pri spustení je potrebné zahriatie celého 

zásobníka tepla na min. 20 °C. To sa môže 

uskutočniť napr. elektrickou vykurovacou 

tyčou. 

- Musí byť dokončená elektroinštalácia a 

správne chránená poistkami. 

- Tepelné čerpadlo sa smie zapnúť len vtedy, 

keď je správne naplnená strana chladenia, 

ako aj strana vykurovania a keď sú všetky 

elektrické pripojenia na mieste. 

- Pri spustení sa musí nastaviť maximálny 

teplotný limit. Bod vypnutia pri 62 °C sa musí 

skontrolovať a prípadne sa musí upraviť 

teplota vypnutia. 

- Tepelné čerpadlo je vybavené oneskorením 

štartu 10 minút, takže kompresor sa spúšťa 

až po tomto oneskorení. 

- Ak sa má tepelné čerpadlo vypúšťať na 

vykurovacej strane v režime ochrany proti 

mrazu, musí sa uvoľniť pripojovacia hadica na 

spiatočke tepelného čerpadla (doskový 

výmenník tepla). 

7.2. Prvé spustenie tepelného čerpadla 

Po stlačení hlavného vypínača na tepelnom 

čerpadle sa spustí štartovací asistent po výbere 

požadovaného jazyka. 

7.3. Obsluha 

Tepelné čerpadlo TERRA sa nezávisle zapína a 

vypína pomocou plne automatickej regulácie 

jednotkou Navigator. Informácie o prevádzke a 

spustení nájdete v samostatnom návode na 

obsluhu a spustenie. 

Odporúča sa každoročná kontrola a údržba 

systému zákazníckym servisom, najmä pokiaľ ide 

o ochranu záručných nárokov. 

 

V súlade s nariadením (EÚ) č. 

517/2014 zo 16. apríla 2014 o 

určitých fluórovaných skleníkových 

plynoch a v súlade s Nariadením 

(EÚ) č. 1516/2007 je 

prevádzkovateľ systému tepelného 

čerpadla povinný vykonávať 

pravidelné skúšky úniku 

certifikovaným odborníkom. Interval 

sa môže líšiť v závislosti od 

ekvivalentnej kapacity CO2. 

Intervaly prehliadok sú uvedené v 

servisnej a účtovnej knihe. 

 

7.4. Poruchy 

Tepelné čerpadlo TERRA je vybavené mnohými 

bezpečnostnými spínacími zariadeniami, takže v 

prípade porúch nebude zariadenie poškodené. 

Ak tepelné čerpadlo v rozpore s očakávaniami 

nebude fungovať, skontrolujte chybové hlásenie 

zobrazené na displeji riadiacej jednotky 

Navigator. 

Pozrite si pokyny na prevádzku riadiacej jednotky 

Navigator. 

 

Ak sa chyba vyskytne niekoľkokrát 

po sebe, kontaktujte váš iDM 

zákaznícky servis. 
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8. PRÍLOHA  
 

8.1. Údaje o výkone podľa EN 14511 
T

E
R

R
A

 A
L

 6
0
 M

a
x
 –

 2
 k

o
m

p
re

s
o

ry
 

T
E

R
R

A
 A

L
 6

0
 M

a
x
 –

 1
 k

o
m

p
re

s
o

r 



 

(C) IDM ENERGIESYSTEME GMBH Návod na inštaláciu TERRA AL 60 Max 37  

 

 

8.2. Produktový list – energetický štítok 

Produktový list 
V zmysle  doplňujúcej smernice (EÚ) č. 811/2013 v súlade s  doplnkom Smernice  Komisie 

(EÚ) 2010/30/EÚ o energetickom označovaní 

Výrobca: iDM-Energiesysteme, Seblas 16-18, 9971 Matrei, Východné Tirolsko 

Typ tepelného čerpadla TERRA AL 60 Max 

Médiá prenosu tepla Vzduch/voda 

Parameter 
Klimatické 

podnebie 
35 °C 55 °C 

Stupeň energetickej 
účinnosti vykurovania 
priestorov  
[–] 

Studené A A 

Mierne A+ A+ 

Teplé A++ A++ 

Energetická účinnosť 
vykurovania 
priestorov 
ƞ s [%] 

Studené 118 94 

Mierne 136 112 

Teplé 165 133 

SCOP 

Studené 3,02 2,43 

Mierne 3,47 2,87 

Teplé 4,20 3,39 

Menovitý tepelný výkon 
Prated  
[kW] 

Studené 47 47 

Mierne 55 54 

Teplé 54 51 

Ročná spotreba energie 
Q HE [kWh] 

Studené 38,411 47,882 

Mierne 32,619 39,036 

Teplé 17,209 20,027 

Hladina akustického výkonu 
L WA [dB(A)] 

Vnútorné 
nie je k 

dispozícii 
nie je k 

dispozícii 

Vonkajšie 80 80 
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Poznámky: 
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8.3. Vyhlásenie o zhode 

  

IDM-Energiesysteme GmbH 
Seblas 16-18, A-9971 Matrei in Osttirol 
Tel.: 0043 4875/6172-0, Fax: 0043 4875/6172-85 
E-mail: team©idm-energie.at, Web: www.idm-energie.at  
UID-Nr.: ATU 433 604 0  

 
 

Vyhlásenie o zhode (Pôvodné znenie) 
Spoločnosť IDM-Energiesysteme GmbH, so sídlom Seblas 16-18, A-9971 Matrei East Osttirol, týmto potvrdzuje, že zariadenie(-ia) uvedené nižšie, 
v stave nami uvedenom na trh, spĺňajú požiadavky smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ aj noriem EÚ vzťahujúcich sa na konkrétne výrobky. 
Základnými komponentmi tepelných čerpadiel IDM sú kondenzátor, výparník, potrubia, prijímač kvapalín, ventily, odluhovač kvapaliny a 
kompresory. Všeobecné technické údaje sú uvedené na typovom štítku. Zmeny zariadenia(-í), ktoré nie sú nami autorizované, spôsobia 
neplatnosť tohto vyhlásenia. 
 

Smernice EÚ 
 
o nízkom napätí  
(2014/35/EÚ) 
 
Smernica o elektromagnetickej kompatibilite  
(2014/30/EÚ) 
 
Smernica o ekodizajne  
(2009/125/EÚ) 
 
Smernica o tlakových zariadeniach  
(2014/68/EÚ) 
 
Nariadenia EÚ 
Nariadenie o fluórovaných skleníkových plynoch (nariadenie 
EÚ č. 517/2014) 
 
Energetické označovanie 
(Nariadenie (EÚ) 2017/1369)  

 

Podrobnosti smernice o tlakových zariadeniach (2014/68/EU) 
Skupina kvapaliny: 2 
Kategória: II 
postup hodnotenia: Modul A2 
 
Okrem iných sa náležitým spôsobom použili tieto harmonizované 
normy: 
 

EN 378-1/2/3/4:2012 
EN 14511-1/2/3/4:2015 
EN 12102:2013 
EN 9614-2:1996 
EN 60335-1 + príloha ZE: 2012 
EN 60335-2-40:2014 
EN 62233:2008 
EN 55014-1/2:2006/1997 
EN 61000-3-2/3:2014/2013 (pre AL 17 Twin) 
EN 61000-3-11/12:2000/2011 
EN 14825:2013 

 

 
Platí pre tieto výrobky: 
 

Tepelné čerpadlo vzduch – voda 

TERRA AL 17 Twin vrátane modelu P 
TERRA AL 24 Twin vrátane modelu P 
TERRA AL 32 Twin vrátane modelu P  
TERRA AL 60 Max 

 
Osoba zodpovedná za dokumentáciu: 
IDM-Energiesysteme GmbH  
A-9971 Matrei i.O., Seblas 16-18 
 
 
Údaje o type, roku, sériovom čísle a iné technické údaje sú uvedené na typovom štítku. 

 
 

Matrei i.O, 26. jún 2018   
 
 
 
 
 
 
Strana 1/1 Revízia 3.0 

http://idm-energie.at/
http://www.idm-energie.at/
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VŽDY TAM PRE VÁS: 

© iDM ENERGIESYSTEME GMBH  
Seblas 16-18 | A-9971 Matrei in Osttirol  

www.idm-energie.at | team@idm-energie.at 

 

CERTIMA, s.r.o. 
Pri Šajbách 46, 831 06 Bratislava 

www.certima.sk / certima@certima.sk 

 

 iDM Systémová technika: 

 

UVEDENIE DO PREVÁDZKY – ÚDRŽBA – SERVIS-U-VÁS 

NAŠI SERVISNÝ TECHNICI VÁM POMÔŽU PRIAMO U VÁS. VÁŠHO 

REGIONÁLNEHO KONTAKTNÉHO PARTNERA AJ S KONTAKTNÝMI ÚDAJMI 

NÁJDETE NA NAŠEJ WEB-STRÁNKE. 
 

iDM Akademia: 
 

SKÚSENOSTI O PREDAJI A TECHNIKE 

ROZSIAHLE PONUKY SEMINÁROV PRE ODBORNÍKOV IDM ENERGO-RODINY 

JE MOŽNÉ KEDYKOĽVEK NÁJSŤ NA NAŠEJ WEB-STRÁNKE. TEŠÍME SA NA 

VAŠE PRIHLÁSENIE SA! 

 

VÁŠ iDM PARTNER ODBYT TU: 

 

mailto:team@idm-energie.at
http://www.certima.sk/

