
                                                                                                                                              

 

 

 
Návod k použití 

Tepelného čerpadla  
Airkompakt 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P1118  |  P1522  |  P1826 
 

 



  
 

 
EU 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
DECLARATION OF CONFORMITY 

 
Výrobce/Producer 
PPHU KOLTON SC 

Wojciech Kołton, Krzysztof Kołton 
Orawka 149a, 34-480 Jabłonka, Polsko 

 
Prohlašuji s plnou odpovědností, že zařízení Declares that the products 
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odpovídá ustanovením následujících směrnic EU 
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1. Důležité informace ohledně bezpečnosti 
 

Před instalací výrobku si pozorně přečtěte tento návod, abyste zabránili poškození 

zařízení, neohrozili jeho uživatele a předešli finančním ztrátám. 

 

Tento výrobek není určen k tomu, aby jej obsluhovaly osoby (včetně dětí) s 

omezenými motorickými, senzorickými či psychickými schopnostmi nebo osoby, 

které nemají potřebné znalosti zařízení či zkušenosti s jeho obsluhou. 

 

Instalaci zařízení smí provádět osoby, které k tomu mají příslušné kvalifikace, 

znalosti a které znají platné předpisy.  Osoby bez vhodných kvalifikací nesmí 

provádět na zařízení jakékoli úkony, neboť hrozí úraz či poškození výrobku. 

 

Elektrická zapojení smí provádět servis výrobce nebo elektrikář s platnými 

osvědčeními.  

 

Práce na chladicím systému smí provádět pouze servis výrobce. 

 

První uvedení zařízení do provozu smí provést pouze tovární servis výrobce nebo 

instalatér, který absolvoval příslušné školení výrobce. V opačném případě nemůže 

být na zařízení poskytnuta záruka. 

 

Riziko opaření: - teplota vody může přesáhnout 60°C, je tedy potřeba zachovat 

opatrnost, aby nedošlo k opaření. 

 

Nikdy nestrkejte ruce pod kryt zařízení – hrozí opaření, zasažení elektrickým 

proudem nebo úraz prstů v důsledku zachycení rotujícím ventilátorem.  

 

Dotýkání se elektrických komponentů pod napětím může způsobit vážný úraz.  

 

 

Médium R 290 (propan) je hořlavé a výbušné, v blízkosti zařízení je tedy zakázáno 

používat otevřený oheň.    

 

Zařízení je určeno k instalaci výhradně ve venkovních prostorách. Zařízení nelze 

instalovat v terénních prohlubních, kde je omezeno proudění vzduchu. 



  

Zařízení lze skladovat pouze ve venkovních prostorách (např. pod přístřeškem) nebo 

v odvětrávaných skladech bez trvalého zdroje ohně. 

Je potřeba provádět systematické prohlídky a údržbu zařízení a také dodržovat 

veškeré pokyny uvedené v návodu k použití. 

 

Před otevřením krytu vždy odpojte zařízení od zdroje elektrické energie. 

 

Na zařízení je zakázáno provádět svépomocí jakékoli servisní práce či opravy. Tyto 

úkony je nutno svěřit servisu výrobce.  

 

Je zakázáno odstraňovat ze zařízení jakékoli plomby – tyto činnosti smí provádět 

pouze servis výrobce. Je-li plomba odstraněna neoprávněnou osobou, dochází ke 

ztrátě záruky.  

 

Elektroinstalace musí být vybavena ochranou proti zasažení elektrickým proudem s 

využitím proudového chrániče a uzemnění. 

 

Nikdy nijak neblokujte ani nezmenšujte zóny nasávání a výstupu vzduchu. 

 

Ochrana proti zamrznutí zařízení funguje pouze a výlučně tehdy, je-li zařízení 

zapojeno do elektrické sítě. V případech, kdy dochází k častým, až 

několikahodinovým výpadkům elektrické energie, naplňte topný systém nemrznoucí 

kapalinou nebo použijte zařízení UPS. 

 

 

 

 

Zařízení obsahuje ekologické chladicí médium R290 (propan) s potenciálem 

globálního oteplování (GWP) = 3 a s potenciálem poškozování ozonové vrstvy (ODP) 

= 0. 

 

 Označení 

 

Tepelné čerpadlo řady Airkompakt je označeno symbolem CE. Značka CE potvrzuje, že 

produkt je v souladu s předpisy platnými v Evropské unii. 

 



  

 Základní bezpečnostní pokyny a upozornění 

 

Tepelná čerpadla značky Kolton byla navržena a vyrobena dle posledních technických 

poznatků a v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. Je-li výrobek provozován v rozporu 

se svým určením, může dojít k jeho poškození, za které výrobce nenese odpovědnost.  

2. Přeprava a montáž 

 

2.1. Dodané díly 
 

 Při dodávce zařízení zkontrolujte, zda byly dodány veškeré komponenty uvedené v 

dokladu o koupi a zda nedošlo k poškození výrobku během přepravy. S veškerými 

připomínkami se obracejte na dodavatele.  

2.2. Přenášení zařízení 
 

 Tepelné čerpadlo převážejte a skladujte ve svislé poloze. Čerpadlo chraňte proti 

převrácení a poškození během přepravy. Pokud to umožňuje terén, k převezení tepelného 

čerpadla na místo instalace použijte paletový vozík. Pokud budete tepelné čerpadlo 

přepravovat po měkkém terénu (např. po trávě), použijte automobil s hydraulickou rukou, 

která přenese zařízení na místo instalace. Před přemístěním čerpadla z palety na místo 

instalace odstraňte upevňovací pásku a čtyři ochranné prvky. Pod zařízením provlékněte čtyři 

stěhovací (zvedací) pásy. K přenesení výrobku z palety na podstavec je potřeba alespoň pět 

osob. Hmotnost zařízení se pohybuje mezi 200 a 230 kg.  

2.3. Způsob montáže 
 

 Tepelné čerpadlo postavte na správně připravený betonový základ (nebo základ z oceli chráněné 

proti korozi), jehož rozměry musí odpovídat pokynům uvedeným v další části návodu. Minimální 

výška povrchu základu pro tepelné čerpadlo je 500 mm nad povrchem okolního terénu. Pod čerpadlem 

proveďte v nezámrzné hloubce vhodné odvodnění pro odvádění kondenzátu za provozu zařízení. Ve 

výjimečných případech lze použít drenáž v podobě makadamu a štěrku umístěných pod tepelným 

čerpadlem.  



  

• Tepelné čerpadlo nikdy nestavte na trávník nebo jinou nezpevněnou plochu. 

 

 

 

2.4. Místo instalace 
 

 Nad tepelným čerpadlem ponechte alespoň 1000 mm volného prostoru.  

Čerpadlo zabezpečte před sněhem padajícím ze střechy. Mezi tepelným čerpadlem a stěnou 

budovy musí být ponecháno alespoň 500 mm volného prostoru. Před čerpadlem je pak nutno 

ponechat alespoň 4000 mm volného prostoru, aby se v místě výfuku vzduchu nenacházely 

žádné překážky omezující jeho proudění, okna ani dveře. Dodržujte doporučené vzdálenosti, 

abyste zajistili dostatečný manipulační prostor pro pracovníky servisu a také dostatečný 

prostor pro proudění vzduchu. 

 

 

Obrázek 1 Základ pod tepelné čerpadlo (rozměry v mm)  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Technické údaje 
 

      Airkompakt 

P1118 

Airkompakt 

P1522 

Airkompakt 

P1926 

Vytápění Topný výkon kW 11,06 14,06 19,30 

A2/W35 
 

COP   4,21 4,41 4,47 

Elektrický příkon kW 2,62 3,45 4,32 

Vytápění Topný výkon kW 9,08 15,77 17,72 

A7/W35 
 

COP   3,76 4,71 4,38 

Elektrický příkon kW 2,41 3,47 4,05 

Chladicí médium/Náplň kg R290/1,7 R290/2,1 R290/2,3 

Maximální teplota na vstupu vody oC 65,00 65,00 65,00 

Hlučnost – vytápění (SPL) dB(A) 53,00 55,00 55,00 

Hmotnost kg 200,00 210,00 215,00 

Energetická třída   A++ A++ A++ 

Odmrazování   Reverzní chod  Reverzní chod  Reverzní chod  

Rozměry Výška mm 1160,00 1160,00 1300,00 

Hloubka mm 605,00 605,00 605,00 

Délka mm 1635,00 1635,00 1635,00 

Průměr přípojky topného okruhu G(IG) 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 

Rozsah regulace teploty topné vody °C +25 až +65 +25 až +65 +25 až +65 

Obrázek 2 Vzdálenosti tepelného čerpadla od budovy (rozměry v mm) 



  

Maximální teplota teplé vody při venkovní 

teplotě -7 °C 

°C 65,00 65,00 65,00 

Rozsah venkovních teplot pro provoz tepelného 

čerpadla 

°C -25 až +40 -25 až +40 -25 až +40 

Počet použitých kompresorů  ks 1 1 1 

Maximální provozní tlak chladicího okruhu 

tepelného čerpadla 

bar 26 26 26 

Objemový průtok vzduchu při maximálním 

natlakování 

m3/h 5800 6300 7000 

Požadovaný objemový průtok topné vody 

(dT=5 K, teplota vzduchu 7 °C, teplota vody na 

vstupu 35 °C 

l/h 1900 2500 3000 

Maximální provozní tlak okruhu ÚT bar 3 3 3 

Výkon elektrických topných těles (3 fáze, 400 

V) 

 kW 2-9 3-9 3-9 

Maximální příkon elektrických topných těles  A    13 13 13 

Hermetická chladicí soustava  Ano Ano Ano 

 



  

  
 

Obrázek 3 Pracovní křivka tepelného čerpadla 

 

 

 Tepelné čerpadlo vzduch voda může pracovat do venkovní teploty -25°C a do teploty 

horního zdroje 65°C. Tepelné čerpadlo musí pracovat v tzv. pracovní (provozní) křivce, 

jelikož dlouhodobější provoz mimo tuto křivku (nad 30 minut) může způsobit poškození 

kompresoru, který je pak nutné vyměnit. Za provoz ve křivce odpovídá řídicí jednotka, která 

pracuje s vhodně navrženým pracovním algoritmem.  
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Pracovní křivka tepelného čerpadla Kołton 



  

4. Výrobní štítek zařízení  
 

Na výrobním štítku se nacházejí veškeré nejdůležitější informace o zařízení. Je zde uvedeno také výrobní číslo, díky 

němuž lze zařízení identifikovat.  

 

 Název výrobce 

 

 Kontakt 
 

 
 Typ a model zařízení 
 
 Rok výroby 
 
 
 Výrobní číslo zařízení a řídicí jednotky 
 

 Parametry napájení, napětí a frekvence 
 

 Maximální provozní proud 
 
 
 Třída krytí  

 Topný výkon při venkovní teplotě 7°C a teplotě 
napájení 35°C 
 
 Elektrický příkon u A7/W35 
 
 Výkon zařízení u A7/W35 
 
 Použité chladicí médium a náplň 

 Maximální tlak v chladicím okruhu 
 
 
 
 Maximální tlak v topném okruhu 
 
 

 Maximální teplota napájení 
 
 
 Vodní objem zařízení 
 
 
 Hmotnost zařízení 

 

 
Obrázek 4 Výrobní štítek 



  

5.  Úkony při převzetí/uvádění do provozu  
 

o Naplnění hydraulického systému  

o Kontrola těsnosti hydraulické instalace 

o Kontrola filtru hydraulického okruhu  

o Odvzdušnění vodního systému  

o Kontrola správné funkce oběhového čerpadla/směru průtoku 

o Kontrola průchodnosti odvodu kondenzátu z odkapávací mísy a zavedení topného kabelu do odváděcí trubky 

o Připojení ke zdroji elektrického napětí  

o Zapojení elektrického napájení oběhového čerpadla (vnější zdroj napájení – zásuvka 230 V, zapojení řídicí 

jednotky PWM)   

o Zapojení elektrického napájení trojcestného přepínacího ventilu (vnější zdroj napájení – zásuvka 230 V, zapojení 

ovládání)  

o Zapojení doplňkového tepelného zdroje  

o Zapojení dotykového displeje řídicí jednotky 

o Připojení internetového modulu  

o Zapojení čidel vyrovnávacího zásobníku/zásobníku TUV  

 

POZOR 

 

Věnujte pozornost tomu, zda byla budova již vytápěna, nebo zda se jedná o první topný cyklus. Pokud objekt nebyl ještě 

nikdy vytápěn, dávejte pozor, aby kondenzační teplota nebyla nižší než 30˚C. To zařídíte několika způsoby:  

• v menu servis / otáčky čerpadla vyrovnávacího zásobníku snižte na hodnotu např. 50%. 

• v řídicí jednotce, která kontroluje distribuci tepla z vyrovnávacího zásobníku (např. TechI2), povolte funkci, že se 

čerpadla topných okruhů zapnou ve chvíli, kdy teplota ve vyrovnávacím zásobníku přesáhne 30˚C 

• Spusťte doplňkový zdroj tepla (průtokový elektrický ohřívač, topné těleso ve vyrovnávacím zásobníku, kotel). 

 

POZOR 

Případ nových budov – pokud je systém uváděn do provozu při venkovní teplotě vzduchu pod -5 oC a teplota v budově 

se pohybuje pod nulou. 

Před naplněním systému vodou (topného systému na straně tepelného čerpadla a také spotřebičů – např. podlahového 

vytápění) je potřeba pomocí ohřívačů (plynových, elektrických apod.) zvýšit teplotu vzduchu v objektu nad +5 oC. V 

opačném případě může voda v okruzích podlahového vytápění zamrznout.  

 

 



  
Po spuštění 

o Nastavení teplot vyrovnávacího zásobníku 

o stálá 

o vyplývající z topné křivky 

 u systémů s plošným vytápěním musí být sklon ekvitermní křivky 0,4-0,8; 

 u systémů s konvekčním vytápěním musí být sklon ekvitermní křivky 0,8-1,2 po podmínkou, že 

minimální teplota vyrovnávacího zásobníku je 30 oC 

o Nastavení teploty zásobníku TUV – doporučuje se 45˚C 

o Kontrola provozních parametrů tepelného čerpadla? tlaků, teplot, průtoku, spotřeby elektrické energie, stavu 

chladicího plynu na průzorech.



  

6. Schéma hydraulického zapojení  
 

Topný systém s tepelným čerpadlem Kolton musí být bezpodmínečně vybaven vyrovnávacím 

zásobníkem.  

Vyrovnávací zásobník stabilizuje provozní cykly kompresoru v tepelném čerpadle a je 

zásobníkem tepla pro odmrazování výparníku tepelného čerpadla. Minimální objem vyrovnávacího 

zásobníku uvedený v následující tabulce zajišťuje minimální dobu práce kompresoru tepelného 

čerpadla v délce 10 minut (při teplotě venkovního vzduchu 7 °C a bez odebírání tepla z budovy). 

Model tepelného čerpadla Minimální objem vyrovnávacího zásobníku 

(l) 

Airkompakt p1118 300 

Airkompakt p1522 400 

Airkompakt p1926 500 

  

 

Pozor! Doporučujeme použít větší vyrovnávací zásobníky než ty s minimálními objemy. 

Pokud nelze použít vyrovnávací zásobník s alespoň minimálním doporučeným objemem, 

obraťte se na tovární servis. 

Zásobník TUV 

Používejte zásobníky teplé užitkové vody, které jsou určeny pro tepelná čerpadla a mají větší 

plochu pro tepelnou výměnu.  

Doporučujeme, aby teplosměnná plocha hada ve výměníku TUV nebyla menší než hodnota z 

následující tabulky. 

Model tepelného čerpadla Minimální teplosměnná plocha (m2) 

Airkompakt p1118 2,2 

Airkompakt p1522 3,0 

Airkompakt p1926 3,8 

  

 

 



  

 

Obrázek 5 Hydraulické schéma 1 

  

 

• Přípojka musí být vybavena uzavíracími ventily a šroubeními. Do systému horního 

zdroje tepla musí být integrováno oběhové čerpadlo a skupina bezpečnostních 

zařízení. 

• Pro splnění záručních podmínek a zajištění dlouhého bezproblémového provozu 

tepelného čerpadla je nutné použít sítkový filtr o velikosti oček 0,6 mm na návratu do 

tepelného čerpadla před oběhovým čerpadlem (z pohledu směru toku vody). 

Minimální průměr filtru je 5/4 palce. 

 

• Pozor! Pokud montujete tepelné čerpadlo do stávajícího topného systému – 

otevřeného systému nebo uzavřeného systému staršího než 5 let, je před montáží 

bezpodmínečně nutné systém několikrát propláchnout tekoucí vodou. V tomto 

případě je místo sítkového filtru potřeba instalovat odkalovací filtr (u 

Airkompakt p1118 minimálně DN25, u Airkompakt p1522 a p1926 minimálně 

DN32). 

 

• Hydraulická přípojka se nachází vzadu na zařízení, průměr přípojky je 5/4“ – 

Napájení – nahoře, návrat – dole. 

• Minimální vnitřní průměr napájecího potrubí je 30 mm. 



  

• Vodní potrubí musí být dobře izolované a skrz stěnu budovy musí být vedeno v 

souladu se stavebními předpisy. 

• Na úseku od tepelného čerpadla do budovy doporučujeme použít elastické potrubí, 

které snižuje přenos otřesů. 

• Vyvedená hrdla během zapojování přidržujte vhodným klíčem. 

• Než zapojíte čerpadlo na topné straně, je nutno celý systém propláchnout za účelem 

odstranění nečistot, zbytků materiálů apod. 

• Po smontování systém naplňte, odvzdušněte a zkontrolujte, zda všude těsní. 

• Tepelné čerpadlo je vybaveno ručním odvzdušňovacím ventilem, kterým je potřeba 

odvzdušnit systém před prvním uvedením do provozu a pak po každém vypuštění 

vody ze systému. 

• Voda k plnění systému musí mít kvalitu pitné vody, musí být průzračná a bez 

usazenin. 

• Oběhové čerpadlo, které je součástí dodávky, instalujte na návratu topné vody do 

tepelného čerpadla, včetně nezbytné armatury (kulové uzavírací ventily a filtr před 

oběhovým čerpadlem).  

• Dodaný přepínací ventil Afriso namontujte na napájení topné vody. Ventil přepíná 

mezi zásobníkem ústředního topení a zásobníkem teplé užitkové vody. Montáž 

ventilu proveďte podle návodu přiloženého k zařízení. Přípojka AB – napájení z 

tepelného čerpadla, přípojka A – zásobník TUV. přípojka B – vyrovnávací zásobník 

ÚT  

7. Elektrické zapojení  
 

!  Jakékoli elektrikářské práce smí provádět pouze kvalifikovaná osoba, která má všechna 

nezbytná osvědčení.  

• Napájecí kabel musí být pětižilový, se dvojitou izolací. U tepelného čerpadla 

Airkompakt P1118 a Airkompakt P1522 použijte průřez 2,5 mm2 u tepelného čerpadla 

Airkompakt P1926 pak průřez 4 mm2. 

• Elektrické kabely vedoucí do tepelného čerpadla a kabely z něj vyváděné musí být 

umístěny v elektroinstalačních chráničkách. Signálové a nízkonapěťové vodiče musí 

být odděleny od napájecích kabelů (s napětím 400 V nebo 230 V).  

• Před spuštěním zařízení zkontrolujte spoje, hlavní a fázové napětí, aby nedošlo k 

poškození elektroniky tepelného čerpadla. 



  

• Čerpadlo připojte k třífázovému zdroji (400 V). Při zapojování dávejte pozor na sled 

fází (indikátor sledu a přerušení fází musí svítit zeleně). V případě nesprávného sledu 

fází nebo v případě, že chybí jedna či více fází, se na displeji tepelného čerpadla 

zobrazí hláška: Chyba indikátor sledu a přerušení fází.   

• Kompresorový agregát je chráněn motorovým jističem, který chrání vinutí motoru 

kompresoru před přehřátím. Vypnutí agregátu motorovým jističem není signalizováno 

řídicí jednotkou tepelného čerpadla. Motorový jistič zapněte manuálně po odstranění 

příčiny jeho aktivace. 

• Tepelné čerpadlo je standardně vybaveno zařízením na tzv. „měkký start“ – „soft 

start“. 

• K tomuto zařízení přiveďte následující kabely: 

 Kabel 5x2,5 mm2 (Airkompakt P1118 Airkompakt P1522) – lanko;  

 Kabel 5x4 mm2 (Airkompakt P1926) – lanko; 

 Kabel 7x1 mm2 – součást dodávky; 

 Kabel 7x0,75 mm2 – součást dodávky; 

 Signálový kabel „kroucenou dvojlinku” – 2 ks – součást dodávky  

• Napájecí kabel 5x4mm2 připojte k elektroměru v zařízení: 

 L1 – hnědý vodič 

 L2 – černý vodič 

 L3 – šedý vodič  

 N – modrý vodič – nulový 

 Šedozelený vodič zapojte do přípojné svorkovnice PE  

 

• Kabel 7x1mm2 zapojte v následujícím pořadí: 

 žíla č. 1 –  PWM čerpadla horního zdroje v řídicí jednotce – signál  

 žíla č. 2 –  PWM čerpadla horního zdroje v řídicí jednotce – GND  

 žíla č. 3 –  ventil TUV/vyrovnávacího zásobníku  

 žíla č. 4 –  ohřívač vyrovnávacího zásobníku 1 

 žíla č. 5 –  ohřívač vyrovnávacího zásobníku 2  

 žíla 6 –   ohřívač TUV 

 žíla č. 7 –  přípojná svorkovnice N v tepelném čerpadle   

 žíla PE –  přípojná svorkovnice PE v tepelném čerpadle  

Obrázek 6 Elektroměr 



  

 

Obrázek 7 Přípojné kontakty řídicí jednotky 

8. Ovládání  

 

8.1. Obecné informace  
 

Tepelné čerpadlo Airkompakt je vybaveno řídicí jednotkou značky Techsterowniki, model 

ST5305, s dotykovým panelem, který umožňuje plně ovládat topný okruh. Podrobný návod k obsluze 

řídicí jednotky najdete v samostatném dokumentu.  

9. Čištění – údržba  
 

Alespoň jednou ročně proveďte revizi zařízení, abyste prodloužili jeho životnost, zvýšili jeho 

bezpečnost a zaručili jeho další správné fungování. Revizní práce musí být provedeny autorizovaným 

servisem tepelných čerpadel firmy Koltorn nebo autorizovaným instalatérem. 

Pozor! Tepelné čerpadlo obsahuje ekologické chladicí médium R290 (propan). Po odpojení tepelného 

čerpadla od zdroje elektrické energie, po sundání krytu a před zahájením oprav/údržby vždy pomocí 

detektoru netěsnosti (pro médium R290) zkontrolujte, zda ze systému nikde neuniká chladicí médium. 
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 Během údržby proveďte následující úkony:  

• Zkontrolujte elektrická zapojení a elektrická zařízení. 

• Zkontrolujte stav izolace kabelů, které se nacházejí v komoře kompresoru v tepelném 

čerpadle. 

• Zkontrolujte stav topného kabelu pod mísou výparníku (je-li instalován). 

• Vyčistěte sítkový filtr pod kondenzátorem. 

• Odstraňte nečistoty z odkapávací mísy a zkontrolujte, zda odtéká kondenzát. 

• Odstraňte nečistoty z ventilátoru a z výparníku (k tomu nepoužívejte tvrdé předměty). 

• Zkontrolujte stav izolace na přívodním a zpětném potrubí a na kondenzátoru tepelného 

čerpadla. 

• Čištění výparníku: 

o Výparník čistěte bez použití tvrdých předmětů, které by mohly poškodit lamely nebo 

žebra výparníku. K čištění lze použít stlačený vzduch, vysavač s měkkým kartáčem 

nebo tlakovou myčku s plochým proudem vody. Při použití vysokotlaké myčky 

dávejte pozor, abyste neohnuli lamely výparníku.  

o Pokud je výparník silně znečištěný, odšroubujte ventilátor a vymývejte nečistoty od 

strany komory ventilátoru. 

o Pokud narazíte na neodstranitelné nečistoty (tuky apod.), můžete použít detergenty 

určené k čištění klimatizací. 

• Po ukončení servisních a údržbových prací složte kryt a připojte tepelné čerpadlo ke zdroji 

elektrické energie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

10. Chyby a alarmy 
Název chyby Příčina problému Možné řešení 

Chyba indikátoru sledu a 

přerušení fází 

Přerušení minimálně jedné 

napájecí fáze 

  

Chyba zmizí po obnovení 

fázového napětí / případně 

zkontrolujte stav napájecí 

přípojky. 

 

Vysoký nepoměr mezi 

jednotlivými napájecími fázemi 

Chyba zmizí po obnovení 

fázového napětí / případně 

zkontrolujte stav napájecí 

přípojky. 

 

Nesprávný směr otáčení 

kompresoru. 

Obraťte směr otáčení změnou 

sledu dvou fázových vodičů.  

Žádný průtok Příliš nízký průtok způsobený 

příliš malým průměrem 

napájecího potrubí – pouze u 

nových instalací. 

Změňte průměr trubek 

Zavzdušněný systém Odvzdušněte systém – použijte 

ruční odvzdušňovací ventil 

instalovaný v tepelném 

čerpadlu nad kondenzátorem.  

Porucha oběhového čerpadla Vyměňte oběhové čerpadlo 

Ucpaný sítkový filtr/odkalovací 

filtr 

Vyčistěte filtr. 

Chyba tlakového spínače 

nízkého tlaku 

Zamrazený výparník Aktivujte rozmrazování 

výparníku (funkce na řídicí 

jednotce) 

Příliš málo chladicího média v 

okruhu 

Pokud se chyba vyskytuje stále, 

obraťte se na servis. 

Příliš pozdní otevření 

expanzního ventilu 

Pokud se chyba vyskytuje jen 

sporadicky, můžete ji 

ignorovat. Může nastat třeba 

při přechodu z režimu 

rozmrazování do režimu 

vytápění, zejména při nízkých 



  

venkovních teplotách. V tomto 

případě tepelné čerpadlo po 

krátké pauze automaticky opět 

obnoví provoz. 

Chyba tlakového spínače 

vysokého tlaku 

Příliš malý průtok topné vody Zvětšete průtok topné 

vody/snižte maximální teplotu 

na vstupu (napájení)  

Žádný odběr tepla Snižte maximální teplotu 

napájení. 

Příliš malá trubková spirála 

TUV 

Snižte teplotu TUV  

Příliš nízký tlak vypařování Informace o příliš nízkém tlaku 

vypařování 

Pokud se tato chyba vyskytuje 

cyklicky, obraťte se na servis. 

Příliš vysoký tlak Informace o příliš nízkém tlaku 

kondenzace 

Snižte teplotu napájení ÚT 

a/nebo teplotu TUV. 

Příliš vysoká napájení horního 

zdroje tepla 

Příliš vysoká teplota napájení Snižte maximální teplotu 

napájení 

Příliš nízký průtok topné vody Zvyšte průtok topné vody 

(zprůchodněte filtr, zvyšte 

minimální otáčky oběhového 

čerpadla apod.). 

Neúspěšné rozmrazování: 

teplota ÚT příliš nízká 

Teplota vody vytékající z 

kondenzátoru při rozmrazování 

výparníku klesla pod 10°C. 

1. Zapněte ohřívač nebo 

doplňkový zdroj tepla 

ve vyrovnávacím 

zásobníkem za účelem 

zvýšení teploty ve 

vyrovnávacím 

zásobníku.  

2. Vypněte distribuci 

tepla z vyrovnávacího 

zásobníku – vypněte 

topné okruhy. 

Příliš vysoká teplota stlačeného 

plynu 

Příliš vysoká teplota napájení 

při nízké venkovní teplotě 

Snižte teplotu napájení 

(zejména při krajně nízkých 

venkovních teplotách a vysoké 

teplotě napájení – 50°C).  



  

Porucha chladicího agregátu Pokud se tato chyba objevuje 

cyklicky, obraťte se na servis. 

Poškozené teplotní čidlo (horní 

/ dolní ve vyrovnávací nádrži, 

TUV, napájení, venkovní, 

výparníku apod.) 

Porucha uvedeného čidla, 

poškození kabelu čidla  

Obraťte se na servis. Ponechte 

tepelné čerpadlo v režimu 

provozu. 

Pozor! Únik chladicího média Netěsnost systému chlazení – 

chyba se zobrazuje nepřetržitě 

Obraťte se na servis. 

V žádném případě se 

nepokoušejte zapínat tepelné 

čerpadlo. 

   

 

 

11. Hydraulická schémata 
 

Obrázek 8 Hydraulické schéma 2 – Tepelné čerpadlo s kotlem na pelety 



  

Obrázek 9 Hydraulické schéma 3 – Tepelné čerpadlo s kotlem na pelety 

Obrázek 10 Hydraulické schéma 4 – Tepelné čerpadlo s kotlem na pelety a výměníkem tepla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Obrázek 12 Hydraulické schéma 6 – Tepelné čerpadlo s krbem a vodním pláštěm 

Obrázek 11 Hydraulické schéma 5 – Tepelné čerpadlo s průtokovým topným systémem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Obrázek 13 Hydraulické schéma 7 – Tepelné čerpadlo s krbem, vodním pláštěm a výměníkem tepla 

Obrázek 14 Hydraulické schéma 8 – Tepelné čerpadlo s multivalentním zásobníkem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Obrázek 15 Obrázek 13 Hydraulické schéma 9 – Tepelné čerpadlo s krbem, vodním pláštěm a výměníkem tepla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  

1. Manometr s teploměrem  

2. Bezpečnostní ventil  

3. Průtokoměr  

4. Kulový ventil  

5. Zpětný ventil  

6. Oběhové čerpadlo  

7. Filtr  

8. Expanzní nádrž  

9. Termostatický ventil  

10. Trojcestný ventil  

11. Rozdělovač  

12. Kulový ventil s výpustí  

13. Modul sestavy čerpadla  

14. Deskový výměník tepla  

15. Průtokový topný systém 

16. Vyrovnávací nádrž 



  

Záruční list 
č. …………../…………….. 

 Tepelná čerpadla vzduch voda Airkompakt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

1. Údaje o instalovaném zařízení 

 

Typ tepelného čerpadla:  …………………………………………………. 

Výrobní číslo tepelného čerpadla …………………………………………………. 

Adresa montáže tepelného čerpadla:  …………………………………………………. 

Datum prvního uvedení do provozu:   …………………………………………………. 

Datum nákupu:                      …………………………………………………. 

Příslušenství: …………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

 

2. Údaje o zákazníkovi  

 

Jméno a příjmení zákazníka …………………………………………………. 

Ulice a číslo popisné …………………………………………………. 

PSČ, město …………………………………………………. 

Kontaktní telefon …………………………………………………. 

E-mail …………………………………………………. 

 

3. Údaje o osobě provádějící instalaci 

 

Název firmy instalující tepelné čerpadlo …………………………………………………. 

Ulice a číslo popisné …………………………………………………. 

PSČ, město …………………………………………………. 

Kontaktní telefon …………………………………………………. 

E-mail …………………………………………………. 

 

 

V souladu s polským zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 29. 8. 1997 (Sb. č. 133, položka 863) souhlasím se zpracování 

svých osobních údajů, uvedených v Registračním listu tepelného čerpadla, pro marketingové účely firmy Kolterm Krzysztof 

Kołton. Správcem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona je společnost Kolterm Krzysztof Kołton se sídlem ve městě 

Orawka, Polsko. 

…………………………………. 

Datum a čitelný podpis zákazníka  



  

PROTOKOL O PRVNÍM UVEDENÍ TEPELNÉHO ČERPADLA DO PROVOZU 

 

Úkony provedené při převzetí/uvádění do provozu  

 

 ANO NE 

Naplnění hydraulického systému    

Kontrola těsnosti hydraulického systému   

Kontrola filtru hydraulického okruhu    

Odvzdušnění vodního systému    

Kontrola správné funkce oběhového čerpadla/směru průtoku   

Kontrola průchodnosti odvodu kondenzátu z odkapávací mísy a zavedení topného 

kabelu do odváděcí trubky 

  

Připojení ke zdroji elektrického napětí    

Zapojení elektrického napájení oběhového čerpadla (vnější zdroj napájení – 

zásuvka 230 V, zapojení řídicí jednotky PWM) 

  

Zapojení elektrického napájení trojcestného přepínacího ventilu (vnější zdroj 

napájení – zásuvka 230 V, zapojení ovládání)  

  

Zapojení doplňkového tepelného zdroje    

Zapojení dotykového displeje řídicí jednotky   

Připojení internetového modulu    

Zapojení čidel vyrovnávacího zásobníku/zásobníku TUV    

Kontrola správného umístění zařízení   

 

POZOR 

 

Věnujte pozornost tomu, zda byla budova již vytápěna, nebo zda se jedná o první topný cyklus. Pokud 

objekt nebyl ještě nikdy vytápěn, dávejte pozor, aby kondenzační teplota nebyla nižší než 30˚C. To 

zařídíte několika způsoby: 

• v menu servis / otáčky čerpadla vyrovnávacího zásobníku snižte na požadovanou hodnotu 

např. 50 %. 

• v řídicí jednotce, která kontroluje distribuci tepla z vyrovnávacího zásobníku (např. TechI2), 

povolte funkci, že se čerpadla topných okruhů zapnou ve chvíli, kdy teplota ve vyrovnávacím 

zásobníku přesáhne 30˚C 



  

• Spusťte doplňkový zdroj tepla (průtokový elektrický ohřívač, topné těleso ve vyrovnávacím 

zásobníku, kotel). 

 

POZOR 

Případ nových budov – pokud je zařízení uváděno do provozu při venkovní teplotě vzduchu pod -5oC 

a teplota v budově se pohybuje pod nulou. 

Před naplněním systému vodou (topného systému na straně tepelného čerpadla a také spotřebičů – 

např. podlahového vytápění) je potřeba pomocí ohřívačů (plynových, elektrických apod.) zvýšit 

teplotu vzduchu v objektu nad +5 oC. V opačném případě může voda v okruzích podlahového 

vytápění zamrznout.  

 

Po spuštění 

o Nastavení teplot vyrovnávacího zásobníku 

o stálá 

o vyplývající z topné křivky 

 u systémů s plošným vytápěním musí být sklon ekvitermní křivky 0,4-0,8; 

 u systémů s konvekčním vytápěním musí být sklon ekvitermní křivky 0,8-1,2. 

o Nastavení teplota zásobníku TUV – doporučuje se 45˚C 

o Kontrola provozních parametrů tepelného čerpadla? tlaků, teplot, průtoku, spotřeby elektrické 

energie, stavu chladicího plynu v průzorech. 

 

Elektrické napájení 
Velikost elektrické ochrany ………………………. A 

Změřené napětí 

L1  V 

L2  V 

L3  V 

o Ochrana před fázovou asymetrií  

o Proudový chránič 

o Měřidla intenzity proudu 

 



  

Teplá užitková voda 

Typ zásobníku/způsob zapojení tepelného 

čerpadla 

o dvouplášťový / vnější plášť 

o trubková spirála 

o deskový výměník 

Model zásobníku  

Teplosměnná plocha   m2 

Objem zásobníku  Litr 

 

 

 

Topný systém 
Typ topného okruhu o vytápění topnými tělesy 

o podlahové vytápění  

o vytápění topnými tělesy/podlahové 

o vyrovnávací zásobník zapojený sériově 

o vyrovnávací zásobník zapojený paralelně 

Kapacita topného okruhu   Litr 

Typ zásobníku/způsob zapojení tepelného 

čerpadla 

o dvouplášťový / vnější plášť 

o trubková spirála 

o deskový výměník 

o vyrovnávací zásobník bez trubkové 

spirály 

Objem vyrovnávacího zásobníku  Litr 

Vnitřní průměr trubek hydraulického okruhu  mm  

Provozní médium o glykol 

o voda 

o Bezpečnostní ventil topného okruhu 

o Filtr pevných částic chránící tepelné čerpadlo 

o  

Doplňkový zdroj tepla: 

o Kotel na tuhá paliva 

o Ohřívač vyrovnávacího zásobníku  

o Ohřívač TUV 

o Vnitřní modul  



  

o Není  

Menu Tovární nastavení Nastavení 

Ekvitermní křivka: 

o Aktivní 

o Neaktivní 

Topná křivka (sklon křivky)  0,8  

Topná křivka (posun křivky) 0  

Provozní režimy: 

o TUV 

o Vytápění  

o Vytápění + TUV 

Bod bivalence -8  

Hystereze vyrovnávacího zásobníku 5  

Hystereze TUV 5  

 

 

 

 ANO NE 

Investor byl vyškolen v oblasti údržby a obsluhy zdroje tepla s příslušenstvím       

Investor byl vyškolen v oblasti údržby a obsluhy systému ústředního vytápění    

Investorovi byla předána provozně technická dokumentace, servisní knížka a 

záruční list.     

  

Poznámky  

 

 

 



  

PROTOKOL O PROHLÍDCE TEPELNÉHO ČERPADLA 

  

Kontrola tlaku v instalaci horního zdroje tepla   bar 

Kontrola těsnosti chladicího systému tepelného 

čerpadla 

Model měřidla: 

…………………………. 

Výrobní číslo měřidla: 

…………………………. 

Funkce bezpečnostních ventilů 
Topný systém o zkontrolováno 

Tepelné čerpadlo o zkontrolováno 

Čištění filtru pevných částic 
Topný systém o zkontrolováno 

Tepelné čerpadlo o zkontrolováno 

Odstranění nečistot  

Ventilátor o zkontrolováno 

Odkapávací mísa o zkontrolováno 

Výparník o zkontrolováno 

Kontrola průchodnosti odvodu kondenzátu z 

odkapávací mísy a stan topného kabelu 
o zkontrolováno 

Kontrola elektrických zařízení a stavu izolace 

elektrických kabelů 
o zkontrolováno 

Kontrola izolace napájecího a zpětného potrubí 

tepelného čerpadla   
o zkontrolováno 

 

Údaje o uživateli 
 
Jméno a příjmení …………………………………………………. 

 
Ulice, číslo popisné  …………………………………………………. 

 
PSČ, město …………………………………………………. 

 
Kontaktní telefon  …………………………………………………. 

 
Údaje o zařízení 
 
Typ tepelného čerpadla  …………………………………………………. 

 
Výrobní číslo tepelného čerpadla  
 
 

…………………………………………………. 
 

………………………… 
Datum 

………………………………..……..………. 
Podpis osoby odpovědné za revizi 

……………………… 
Podpis zákazníka 



  

Opravy provedené na zařízení 

Datum poruchy Typ poruchy Datum, podpis, 

razítko 

  

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

 



  

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

 

 



 

 

Všeobecné záruční podmínky na tepelná čerpadla Airkompakt 

Společnost Kolterm Krzysztof Kołton zaručuje správné fungování vzduchových tepelných čerpadel 

v případě, že: 

• Čerpadla jsou instalována vyškolenými instalatéry, kteří mají nezbytné znalosti a kvalifikace k 

instalaci tepelných čerpadel. 

• Čerpadla jsou nainstalována v souladu se směrnicemi výrobce uvedenými v návodu k použití a 

také v souladu s platnými polskými předpisy a normami. 

• Čerpadla jsou používána v souladu s provozními podmínkami, podmínkami údržby a v 

souladu s jejich určením. 

• Čerpadla byla uvedena do provozu autorizovanými pracovníky servisu / instalatéry 

firmy Kolterm Krzysztof Kołton a jsou opravována výlučně autorizovanými pracovníky 

servisu firmy Kolterm Krzysztof Kołton. 

Podmínky platnosti záruky: 

• Platný záruční list vyplněný oprávněnou osobou a doklad o koupi.   

• První, placené uvedení výrobku do provozu, provedené autorizovaným pracovníkem servisu / 

instalatérem a odeslání poskytovateli záruky Záručního listu společně s Protokolem o 

prvním uvedení do provozu, který je obsažen v Záručním listu, a to do 14 dní od data 

prvního uvedení do provozu. 

• Placená záruční prohlídka, provedená autorizovaným pracovníkem servisu před uplynutím 

prvního roku provozu zařízení a odeslání poskytovateli záruky vyplněného protokolu o 

prohlídce, který je obsažen v Záručním listu, a to do 14 dní od data provedení prohlídky. 

Záruční list je platný, pokud: 

• první uvedení výrobku do provozu provedl autorizovaný pracovník servisu / instalatér 

• je podepsaný uživatelem zařízení, na nějž se vztahuje záruka, 

• nevykazuje žádné známky změn, oprav, přeškrtnutého textu apod. 

• je k němu přiložen doklad o koupi. 

1. Firma Kolterm Krzysztof Kołton poskytuje záruku na správnou funkci zařízení po dobu: 24 

měsíců od data prvního uvedení do provozu, avšak nejdéle 30 měsíců od data zakoupení. 

(potvrzeno příslušnými dokumenty) 



 

 

2. Uživatel má v záruční době právo na bezplatné opravy závad na zařízení vzniklých vinou 

výrobce. Záruka se nevztahuje na: spotřební díly – tj. anody, pojistky, žárovky, těsnění a 

mechanická poškození. 

3. Firma Kolterm Krzysztof Kołton neodpovídá za závady a nedostatky zařízení vzniklé v 

důsledku: používání výrobku v rozporu s návodem, provedení oprav a úprav na zařízení 

neoprávněnými osobami, a také za vady vzniklé bez zavinění výrobce. 

4. Veškeré závady a nedostatky odhalené v záruční době budou odstraněny do 14 dní od data 

jejich nahlášení. Tato lhůta se může prodloužit o dobu čekání na dodání náhradních dílů od 

výrobce. 

5. Poruchy se nahlašují na servisních číslech, která jsou uvedena na webových stránkách 

výrobce: www.kolton.pl 

6. Veškeré opravy a servisní práce budou provedeny pouze v místě instalace zařízení a po 

předložení platného a správně vyplněného záručního listu. Poskytovatel záruky může 

odmítnout provést opravu, pokud k zařízení není volný přístup.  

7. Servis může odmítnout opravit zařízení, pokud na něm či v jeho bezprostředním okolí byly 

provedeny úpravy, které ohrožují bezpečnost provozu výrobku. 

8. Připravenost systému k prvnímu spuštění, veškeré odhalené závady či chyby se nahlašují v 

místě zakoupení výrobku nebo poskytovateli záruky. 

9. V rámci záruky budou bezplatně opraveny veškeré závady, které jsou přímo zaviněny 

výrobcem. Vyměněné poškozené díly jsou majetkem poskytovatele záruky. 

10. Bude-li zjištěno, že zařízení funguje správně nebo že příčinou výpadku byla porucha 

spolupracujícího systému, uživatel hradí veškeré náklady spojené s bezdůvodným příjezdem 

servisu.  

11.  Záruka se nevztahuje na závady a poškození vzniklé v důsledku: 

• nesprávného provedení instalace, 

• prvního uvedení do provozu provedeného neoprávněnými osobami, 

• úkonů, které jsou v rozporu s pokyny z návodu k použití, přepravě, skladování a údržbě, 

• mechanických poškození a jejich následků, 

• použití neoriginálních náhradních dílů, bez předchozího souhlasu poskytovatele záruky, 

• požáru, zatopení vodou, atmosférických výbojů, přepětí v elektrické síti, nesprávného 

napájecího napětí nebo také vlivu jiných vnějších faktorů nebo faktorů vyplývajících z 

působení přírodních sil. Záruka se nevztahuje na díly výrobku, které podléhají přirozenému 

opotřebení nebo které správně splnily svou ochrannou funkci – např. diody, těsnění, pojistky, 

ochranné anody zásobníků TUV apod., 

• provádění oprav a zásahů do zařízení neoprávněnými osobami, 

http://www.kolton.pl/


 

 

• použití nesprávného elektrického napájení, přepětí a poklesů napětí v elektrické síti,  

• nesprávné, nefunkční či vadné elektroinstalace, 

• absence uzemnění výrobku, 

• naplnění a doplňování systému vodou, která nesplňuje normy kvality vody pro plnění systémů 

vytápění (ústředního topení), 

• naplnění a doplňování systému vodou, která nesplňuje normy kvality vody pro plnění systémů 

teplé užitkové vody (TUV),  

• absence potřebných filtrů, expanzních nádob a bezpečnostních ventilů, zvolených podle 

stavebních norem. 

12. Poskytovatel záruky neodpovídá za škody a ztráty vzniklé tím, že nebylo možné zařízení 

používat v důsledku jeho poškození nebo nesprávné funkce.  

13. Záruka se nevztahuje na servisní, kontrolní a měřicí úkony, seřizování systému, prováděné na 

funkčním zařízení bez souvislosti s jeho poruchou (tyto činnosti mohou být považovány za 

doplňkovou službu, hrazenou dle platných ceníků). 

14. Záruka se poskytuje na zařízení zakoupené a instalované na území Polské republiky. 

15. Zařízení musí být provozováno v souladu se zásadami BOZP, předpisy požární ochrany a 

jinými předpisy, které jsou stanoveny platnými zákony. 

16. Při převzetí záručního listu se ujistěte, že výrobní číslo zařízení a datum zakoupení odpovídají 

výrobnímu číslu a datu, které jsou uvedeny v záručním listu. Záruční list společně s 

paragonem/fakturou uschovejte na bezpečném místě a v případě vzniku poruchy předložte tyto 

dokumenty poskytovateli záruky. 

17. Pokud kupující dvakrát znemožní provést záruční opravu i přes připravenost poskytovatele 

záruky tuto opravu provést, má se za to, že se vzdal svého nároku uvedeného v nahlášení 

závady. 

 

 

 

CENA PRVNÍHO UVEDENÍ DO PROVOZU, PLATNÁ OD 2. 1. 2019, JE: 

• 7000 Kč včetně DPH + dopravné  

Cena pravidelné prohlídky v záruční době a v době prodloužené záruky, platná od 1. 3. 2019, je 3500 

Kč včetně DPH + dopravné. 

Paušální částka za prodloužení záruky (další 3 roky po ukončení základní záruční doby), platná od 1. 

3. 2019, je 15 000 Kč bez DPH (+21 % DPH). 

 



 

 

Tímto prohlašuji, že: 

 

• zařízení mně bylo doručeno v souladu s objednávkou,  

• firma provádějící instalaci mne seznámila s principem činnosti a obsluhou zařízení a předala 

mi kompletní dokumentaci, 

• beru na vědomí pokyny výrobce tepelného čerpadla, 

• potvrzuji správnou funkci zařízení ke dni jeho uvedení do provozu. 

 

…..……………………….. 

Datum a podpis uživatele  
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