
 
 
 

Systém vytápění CO2 ECO 
Energeticky úsporný systém tepelného čerpadla vzduch-voda 
 

 
 
 
 

Ekologicky šetrná alternativa k tradičním systémům vytápění s bojlerem 
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Představujeme systém vytápění 
CO2 ECO 
 

Při vybírání nového bojleru zajišťujícího ohřev vody a ústřední vytápění je 
třeba zvážit mnohé faktory. 
 

Se systémem vytápění CO2 ECO od společnosti SANYO získáte nízkonákladové vytápění 
s nízkými emisemi. Systém se navíc snadno instaluje, nevyžaduje prakticky žádnou 
údržbu a lze jej použít pro většinu standardních domácích systémů. 
 
Toužíte-li po úsporném vytápění domu, které vás nebude stát celé jmění, je pro vás 
nejlepším řešením systém vytápění SANYO CO2 ECO s tepelným čerpadlem. 
 
 

 

Systém vytápění CO2 ECO 
prospěje vašemu domu, vaší 
kapse i životnímu prostředí: 

• ekologická alternativa k plynu a 
naftě; 

• zajišťuje ohřev vody a ústřední 
vytápění pomocí radiátorů nebo 
podlahového vytápění; 

• energie zdarma a z obnovitelného 
zdroje; 

• vysoká účinnost, nízké náklady 
na provoz; 

• osvědčená technologie; 

• snadná instalace; 

• vysoké teploty vody; 

• spolehlivost; 

• minimální nároky na údržbu; 

• nízké emise uhlíku. 
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Tváří v tvář budoucnosti 
 

V současné době rostou obavy ze souvislosti mezi emisemi uhlíku a nárůstem globálních 
teplot, proto se klade stále větší důraz na efektivní využití energie. 
 

 
 

Společnost SANYO se snaží vyvíjet 
ekologicky udržitelné technologie 
 

 

SANYO je největším výrobcem 
fotovoltaických solárních 

panelů na světě. 

Čistička vzduchu Virus 
Washer účinně odstraňuje 
viry, bakterie a alergeny. 

Vysoce účinný systém 
klimatizace zajišťující vytápění a 

chlazení 

Pračka AQUA používá místo 
pracího prášku ozon. 

Baterie pro hybridní automobily, 
např. pro vozy Ford Galaxy 

a Honda Accord 

Baterie Eneloop lze až 
1000krát znovu nabít. 

Světové velmoci se snaží tento problém 
různými cestami společně vyřešit, ať už 
prostřednictvím konferencí OSN, Kyótského 
protokolu nebo Mezivládního panelu pro 
klimatické změny. Má-li však mít boj proti 
globálnímu oteplování šanci na úspěch, je 
třeba i přesto, že na státní a mezinárodní 
úrovni již byly nasazeny určité standardy, 
změnit i chování jednotlivců. 
 
Spotřebitelé již začínají zvažovat ekologický 
dopad svých rozhodnutí, proto si pořizují 
hybridní automobily, používají výrobky 
s recyklovatelnými obaly, berou v úvahu 
vzdálenosti dovozu potravin a především 
věnují stále větší pozornost svým domovům a 
způsobům jejich vytápění. 
 
S uváděním nových zákonů na ochranu 
životního prostředí se zřejmě zodpovědné 
stavění v budoucnu stane spíše nutností než 
svobodnou volbou majitele domu nebo 
stavební společnosti. 
 
Výrobci nyní stojí před výzvou, která spočívá 
v poskytnutí udržitelných alternativ k tradičním 
technologiím. 
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V roce 2005 společnost SANYO zveřejnila motto 
své firemní filozofie, „Think GAIA“. Gaia je mytická 
bohyně Země, jejíž jméno použil britský vědec 
James Lovelock k vyjádření konceptu Země jako 
jednotného živého organizmu, ve kterém může 
lidstvo žít v harmonii s přírodou. Společnost 
SANYO se snaží používat obchodní praktiky a 
vyvíjet technologie, které mají nějaký přínos a tento 
harmonický vztah nepoškozují, nýbrž jej chrání pro 
budoucí generace. 

Společnost SANYO se neustále snaží této výzvě 
dostát. Svou reputaci výrobce inovativních technologií 
získala lety neustálého výzkumu a vývoje, z nichž se 
zrodily špičkové produkty, které byly z hlediska 
účinnosti a ekologické udržitelnosti vskutku revoluční. 
Mezi řešení pro udržitelnou energii od společnosti 
SANYO patří nabíjecí baterie Eneloop, baterie pro 
hybridní automobily a solární panely. Společnost 
SANYO je hlavním světovým výrobcem 
fotovoltaických solárních panelů. 

Průkopnické technologie šetrné k podnebí 
 
V roce 1960 představila společnost SANYO klimatizační zařízení 

s tepelným čerpadlem a od té doby se stala ve svém oboru průkopníkem. 
Mezi další převratné produkty patří elektrický VFR systém ECOi se 
značně zvýšenou energetickou účinností, plynem poháněný VRF systém, 
jehož nejnovější modely nyní dokáží ohřívat vodu a produkovat elektrickou 
energii, solární klimatizační jednotky a čistička vzduchu Virus Washer, 
která dokáže ze vzduchu odstranit 99 % virů přenášených vzduchem, 
včetně virů způsobujících běžné nachlazení, chřipku a ptačí chřipku. 
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              Co je to tepelné čerpadlo? 
Jako mnohé geniální nápady je i technologie tepelného čerpadla v jádru   
jednoduchá. 
 

Energie zdarma 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Systém CO2 Eco získává bezplatnou energii z okolního vzduchu 

 

Sluneční paprsky ohřívají vzduch, vodu a půdu. 
Technologie tepelného čerpadla prostě umožňuje 
získání této bezplatné energie. Dokonce i při nízké 
okolní teplotě -25 °C dokáže systém vytápění CO2 ECO 
s tepelným čerpadlem vzduch-voda od společnosti 
SANYO vytopit váš domov. 

Systém nepotřebuje dodávat žádnou další energii, 
kromě energie na pohon kompresoru tepelného 
čerpadla. Připojíte-li systém vytápění CO2 ECO 
ke zdroji čisté energie, například k solárnímu 
panelu, mohou se náklady na provoz a emise CO2 
ještě snížit. 

1) Ve výparníku přichází vzduch do kontaktu 
s kapalným chladivem. Chladivo vstřebá 
okolní teplo ze vzduchu a vypaří se. 

2) Vytvořený plyn přejde do kompresoru, 
kde se zvýší tlak, a tím i teplota plynu. 

3) Horký stlačený plyn se nyní převede do 
kondenzátoru, kde přijde do kontaktu 
s chladnou plochou. Tato plocha vstřebá 
teplo z plynu a využije je jako tepelnou 
energii. Když plyn vychladne, vrátí se do 
kapalného stavu. 

4) Kapalina doteče k expanznímu 
ventilu, kde získá normální tlak, a poté 
se vrátí do výparníku, aby mohla být 
znovu použita v systému. 

5) Teplá voda je přechovávána v nádrži 
a poté čerpadlem rozváděna po celém 
domě nebo ke kohoutkům s teplou 
vodou. Slouží tak jako teplá voda 
pro domácnost nebo jako voda pro 
účely ústředního vytápění. 
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Vysoká účinnost 
 
Při měření účinnosti systému porovnáváme množství energie 
potřebné k provozu systému s množstvím energie, kterou 
systém vyrobí. Tento poměr se nazývá topný faktor neboli COP 
(Coefficient of Performance). Topný faktor tradičních 
elektrických ohřívačů se pohybuje okolo 1, tedy na každý 1 kW 
spotřebované energie je vyprodukován pouze 1 kW tepla. U 
plynových bojlerů je topný faktor nižší než 1. 
 
Jen pro srovnání – systém vytápění CO2 ECO s tepelným 
čerpadlem a bojlerem přijímá 75 % energie přímo ze vzduchu a 
pouze zbylou energii získává z přídavného zdroje energie, 
takže jeho topný faktor je až 3,75. Můžete se tedy těšit na 
výrazně nižší účty za elektřinu. 

Připojení k solárním systémům 
Zkombinujete-li systém 
CO2 ECO s dalšími 
obnovitelnými zdroji energie, 
jako jsou například solární 
systémy na ohřev vody, 
můžete dosáhnout dalšího 
zvýšení účinnosti a snížení 
emisí uhlíku. 

Malá změna může znamenat velký rozdíl 
 
Podle výzkumu Mezinárodní energetické agentury (IEA) by mohly být celosvětové 
emise CO2 o 1,2 miliardy tun (tedy o 6 %) nižší, kdyby 30 % spotřebitelů na světě 
využívalo tepelná čerpadla. Podle projektu SHERHPA (Sustainable Heat and Energy 
Research for Heat Pump Applications) by se do roku 2030 mohly díky používání 
tepelných čerpadel snížit roční emise CO2 vyprodukované při vytápění typické 
evropské domácnosti z 8 na 1 tunu. 
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Výhoda výrobku značky SANYO 
Na rozdíl od jiných systémů tepelných čerpadel, která používají ekologicky 
škodlivé plyny nazývané fluorouhlovodíky, využívá řešení od společnosti 
SANYO chladivo R744, tedy oxid uhličitý (CO2), zcela přírodní a netoxický 
plyn zapečetěný v systému. 
 

 
 

Charakteristiky přírodního chladiva R744 (CO2) 
  PNO* PGO** 

R744 přírodní chladivo CO2 0 1 

R410A fluorouhlovodíky 0 1900 

R407C fluorouhlovodíky 0 1600 

 

* Potenciál ničení ozonu ** Potenciál globálního oteplování 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Funguje i při nízkých venkovních 
teplotách okolo -25 °C 

 

Chladiva s fluorouhlovodíky fungují pouze při 
teplotách vyšších než -10 °C. Při nižších 
teplotách je třeba používat elektrické ohřívače. 
Ty však mají topný faktor (COP) okolo 1, takže 
celková energetická účinnost jednotky značně 
poklesne. Systém vytápění CO2 ECO 
s chladivem CO2 může pracovat nepřetržitě, 
dokonce i při teplotách okolo -25 °C, a to bez 
použití záložního elektrického ohřívače, takže 
má mnohem vyšší účinnost. 

 

Kapacita tepelného čerpadla 

Venkovní teplota 

Tepelné čerpadlo 
SANYO CO2 ECO 

Běžné 9kW tepelné 
čerpadlo s 

fluorouhlovodíky 
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Teplá užitková voda do 65 °C 
 
Chladivo CO2 také ve srovnání s tepelnými 
čerpadly s fluorouhlovodíky umožňuje vyšší 
provozní teploty. Tepelná čerpadla jiných výrobců 
dokáží ohřát vodu na 45-50 °C, avšak vyžadují 
přídavný elektrický ohřívač ohřívající vodu na 
požadovanou teplotu. 

Maximální provozní teplota 
 

 

Fluorouhlovodík 

Tepelné čerpadlo s CO2 od společnosti 
SANYO dokáže ohřát vodu až na teplotu 
65 °C, což je ideální teplota vody pro 
domácnost, bez potřeby přídavného ohřevu. 
Tato teplota je také dostatečně vysoká, aby 
zabránila riziku šíření bakterie legionella. 
Jiné systémy této teploty dosáhnou pouze 
automatickým využíváním přídavného 
elektrického ohřívače jednou za několik dní. 
Se systémem CO2 ECO nemusíte platit za 
neúčinné elektrické vytápění. 
 
 

Snadné ovládání 
 

Ovládací prvky systému vytápění CO2 ECO 
jsou intuitivní a snadno se používají. 
Umožňují určení požadovanou teplotu vody 
a nastavení ideální pokojové teploty. Systém 
je také vybaven funkcí 7denního programu, 
který umožňuje úpravu prostorového 
vytápění a ohřevu vody podle toho, kdy jste 
v práci a kdy doma. 

Nízké náklady na instalaci a provoz 
 
Systém vytápění CO2 ECO se snadno instaluje a díky 
vyšší účinnosti umožňuje návratnost investice do 3-5 
let. Je kompatibilní se všemi standardními radiátory a 
systémy podlahového vytápění, takže nemusíte měnit 
nic kromě vašeho současného bojleru. 
 

Přibližně tři čtvrtiny spotřeby energie průměrné 
domácnosti připadají na ohřev vody a prostorové 
vytápění. Bojler s tepelným čerpadlem v systému 
vytápění CO2 ECO je však vysoce účinný a dvě třetiny 
své spotřeby energie přijímá zdarma přímo ze 
vzduchu, takže se můžete těšit na podstatně nižší účty 
za energii. 
 
 

Nízké nároky na údržbu 
 
Tepelné čerpadlo systému vytápění CO2 ECO 
nevyžaduje každoroční bezpečnostní prohlídky, které 
jsou u plynových a naftových bojlerů nezbytné, takže 
je jeho údržba velmi jednoduchá a nenákladná. 
 
 

Jedinečná flexibilita 
 

Systém vytápění CO2 ECO potřebuje ke svému 
provozu pouze vodu a elektřinu, takže je ideálním 
řešením v budovách, které nejsou připojeny k rozvodu 
plynu. Systém nabízí modely s kapacitou 4,5 nebo 
9 kW a možnost jednofázového nebo třífázového 
napájení, takže je vysoce flexibilní a vyhoví 
požadavkům rodinných domů i menších komerčních 
budov. 
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              Ideální pro již postavené domy 
Systém vytápění CO2 ECO je ideální pro majitele domů, kteří chtějí vyměnit 
svůj současný bojler, snížit náklady na energie a svůj podíl na emisích oxidu 
uhličitého, nebo pro developerské společnosti, které chtějí nově zařídit 
nemovitost. Systém nabízí tyto výhody: 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

• Může nabídnout účinnou alternativu pro 
domácnosti, které nejsou připojeny k rozvodu 
plynu. 

• Všechny důležité části jsou uloženy v jediné 
venkovní jednotce, takže instalace je velmi 
snadná. 

• Nejsou nutné žádné každoroční prohlídky, 
takže náklady na údržbu jsou velmi nízké. 

• Je kompatibilní s vašimi standardními 
radiátory a podlahovým vytápěním, takže jeho 
instalace způsobí minimum potíží a jen krátké 
přerušení provozu. 

• Snižuje emise uhlíku přibližně o 50 %. 

• Je třikrát účinnější než nafta nebo plyn a má 
nižší náklady na energie. 

• Díky nižší spotřebě energie se bude 
nemovitost v budoucnu lépe prodávat. 
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Ideální pro nové nemovitosti 
Pokud si stavíte vlastní dům nebo jste developer a chcete postavit nové domy 
nebo komerční prostory k prodeji nebo pronájmu, systém vytápění CO2 ECO 
vám nabízí nízkonákladovou alternativu k tradičním řešením ohřevu vody 
a ústředního vytápění, navíc s nízkými emisemi uhlíku. Systém má tyto 
výhody: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

• Snadná instalace umožňuje rychlejší 
dokončení stavby a návratnost investice. 

• Výběr ze dvou různých kapacit (4,5 kW nebo 
9 kW) splní požadavky menších i větších 
budov. 

• Jednofázové nebo třífázové napájení je 
vhodné pro použití v domácnosti i v menších 
komerčních zařízeních. 

• Nevyžaduje připojení k rozvodu plynu, takže je 
flexibilnější z hlediska umístění budovy. 

• Nevyžaduje žádné každoroční bezpečnostní 
prohlídky, takže snižuje náklady majitele 
budovy. Ideální pro bytové domy a nájemní 
byty. 

• Nízké emise uhlíku a využití obnovitelného 
zdroje energie splňují ekologické cíle a 
požadavky zákonů o životním prostředí. 

• Díky nízké spotřebě energie je nemovitost 
atraktivnější pro kupce a nájemníky. 
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Příběh o rekonstrukci systému vytápění: 
 

Dům Lindových 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

 
 
Příběh o stavbě nového domu: 
 

Dům Anderssonových 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tepelné čerpadlo SANYO CO2 ECO 
se ukázalo být pro Björna a Annu 
Lindovy ze Švédska ideálním řešením. 
 
Když Lindovým dosloužil elektrický kotel, zvažovali 
nákup tradičního bojleru, avšak obávali se vysokých 
provozních nákladů v důsledku prudkého nárůstu cen 
paliva. Geotermální vytápění využívající technologii 
tepelného čerpadla k získávání tepla ze země nabízí 
nízké provozní náklady, avšak vyžaduje vyvrtání 
hluboké jámy do země, takže je odradily počáteční 

náklady. 

Nakonec se rozhodli pro tepelné čerpadlo SANYO CO2. 
Stejně jako geotermální vytápění využívá i tento systém 
okolní teploty k ohřevu vody pro domácnost a 
k prostorovému vytápění, energii však získává ze 
vzduchu, nikoli ze země, takže nevyžaduje provádění 
nákladného vrtu. Klíčovou úlohu v rozhodování u 
Lindových sehrála neuvěřitelná energetická účinnost – 
dvě třetiny energie pochází z atmosféry a pouze třetina 
z rozvodné sítě. 

O rok později je rodina systémem nadšena. „Díky 
jednoduchému ovládání systému SANYO jsme neustále 
v teple a ani si nevšimneme, jaká zima je venku,“ 
vysvětluje Anna. „A co víc, ušetřili jsme asi 25 % ročních 
nákladů na energie.“ 

Když si Karl a Ingrid Anderssonovi stavěli 
vysněný dům, nemuseli díky tepelnému 
čerpadlu SANYO CO2 dělat kompromis 
mezi pohodlným domovem a životním 
prostředím. 
 
Anderssonovi měli obavy z růstu nákladů na energie a 
hledali zelenou alternativu k naftě a elektrickým 
systémům vytápění. Začali se zajímat o tepelná 
čerpadla, která přijímají 75 % energie ze vzduchu, zjistili 
však, že většina modelů začne být již při 0 °C velmi 
neúčinná a kolem -10 °C přestává pracovat. Při 
studených švédských zimách by to znamenalo používat 
neúčinný záložní systém vytápění. 

Systém SANYO CO2 ECO byl pro ně dokonalým 
řešením. Díky ekologicky šetrnému chladivu z CO2 
dokáže pracovat bez záložního ohřívače, i když teploty 
klesnou až na -25 °C. Jiné systémy potřebují 
k dostatečnému ohřevu vody na koupání a mytí nádobí 
přídavné elektrické ohřívače, systém SANYO 
s vysokými provozními teplotami však nepotřebuje ani 
tuto pomoc. 
 
Karl a Ingrid si nyní užívají podlahové vytápění ve všech 
třech patrech a dostatek horké vody: „Tepelné čerpadlo 
SANYO bychom určitě všem doporučili. Byl to jediný 
ekologicky šetrný systém vytápění, který jsme našli, a 
naše očekávání rozhodně nezklamal.“ 
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Jednoduchá instalace 
Systém vytápění domácnosti CO2 ECO se snadno instaluje, protože se skládá 
pouze z venkovní jednotky tepelného čerpadla s kapacitou 4,5 kW nebo 9 kW 
a z vnitřní jednotky nádrže. Systém lze připojit ke všem standardním 
radiátorům a systémům podlahového vytápění. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Venkovní jednotka Kompresor CO2 

Výměník 

Výparník 

Přívod vody 

Jednotka 
bojleru 

Jednotky jsou samostatné a vyžadují pouze připojení 
k přívodu vody a k elektrické síti. Osoba, která 
provádí instalaci systému vytápění CO2 ECO, musí 
být obeznámena s návrhem a instalací systémů pro 
ohřev vody pro domácnost. Školení a rady pro 
instalatéry rádi poskytnou všichni distributoři 
společnosti SANYO. 

Systém je zapečetěn, takže nedochází ke kontaktu 
s chladivem a není proto nutný certifikát pro 
zacházení s chladivem. 
 
Servis systému SANYO CO2 ECO je také snadný díky 
dobrému přístupu k elektrickým součástem a funkcím 
pro sledování chyb v operačním programu. 
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Technické údaje 
Jednotka nádrže systému SANYO CO2 ECO je vyrobena speciálně pro 
spolupráci s tepelným čerpadlem CO2 ECO. Jedná se o velmi sofistikovaný 
systém pro správu teplé vody, který poskytuje vodu různých teplot za účelem 
využití v domácnosti, vytápění pomocí radiátorů nebo podlahové vytápění. 
Zároveň však dokáže pracovat i s jinými zdroji teplé vody, jako jsou například 
systémy pro solární ohřev vody. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Důmyslné ovládací prvky 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

• Vestavěná měděná spirála zajišťuje dostatečné 
množství teplé vody pro domácnost o teplotě 65 °C. 

• Za účelem zajištění nejvyššího výkonu se integrovaný 
směšovací ventil poháněný motorem automaticky 
nastavuje podle požadované teploty vody pro 
radiátory / podlahové vytápění nebo pro domácnost. 

• Ovládací systém s mikročipy monitoruje všechny 
funkce, provádí specifické úpravy provozu a 
usnadňuje nalezení závad. 

• Nádrž je pro zvýšení účinnosti a snížení tepelných 
ztrát izolována polyuretanem. 

• Záložní elektrické ohřívače zajistí dodávku teplé vody 
v nouzové situaci nebo při zvláště vysokém odběru. 

Digitální ovládací panel systému SANYO CO2 ECO se 
velmi dobře používá díky snadno srozumitelné nabídce, 
která usnadňuje úpravu nastavení pro maximální 
pohodlí. Vestavěné ovládací prvky pro každý den 
umožňují změnu teplot v rámci jednoho dne, např. 
snížení teploty v noci nebo když jste v práci. 

Důmyslná pokojová čidla neustále odesílají informace 
ovládacímu systému, takže zajišťují rychlou úpravu 
teploty na požadovanou hodnotu. 
 
Systém můžete ovládat i pomocí doplňkového systému 
„Minicall“, k němuž je připojena SIM karta umožňující 
posílání zpráv SMS, takže můžete nastavit pokojovou 
teplotu prostřednictvím mobilního telefonu a zobrazovat 
na něm informace, jako je teplota v jednotce nádrže. 

1) Stavová kontrolka LED 
Zelená barva: Zařízení funguje 
normálně. 
 
Blikání červenou barvou: Výrobek 
potřebuje obsluhu. Přečtěte si hlášení 
na displeji. 
 
2) Tlačítko pro návrat zpět 
Slouží k návratu do předchozí 
nabídky nebo k ukončení práce 
v nastavení. 
 
3) Tlačítko resetování 
Toto tlačítko se rozsvítí, když výrobek 
potřebuje obsluhu. Stisknutím tlačítka 
resetujete varovné hlášení. 

4) Displej 
Podsvícený grafický displej. Obsahuje 
8 řádků s informacemi. 
 
5) Tlačítko OK 
Tímto tlačítkem se potvrzují hodnoty 
nebo volby. 
 
6) Tlačítka nahoru/dolů 
Tato tlačítka slouží k posouvání 
nahoru/dolů v rámci nabídek nebo ke 
zvýšení/snížení hodnot. 
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Vývod teplé vody pro 
domácnost 

Vývod pro ústřední 
vytápění 

Horní plastový kryt. 
Odstraníte vysunutím 
a zdvihnutím. 

Směšovací ventil pro 
regulaci teploty vody 

Ovládací panel 

Záložní horní 
elektrický ohřívač, 
9 kW 

Přípojky 
k doplňkovému 
systému pro solární 
ohřev vody 

Přípojky k jednotce 
tepelného čerpadla 

Všechny přípojky 
systému se v zájmu 
snadné instalace 
nachází na horní části 
nádrže. 

Nádrž izolovaná 
polyuretanem 

Voda v horní části nádrže 
má neustále teplotu 65 °C, 
takže je vhodná pro použití 
v domácnosti i do systémů 
radiátorů. 

Voda v dolní části nádrže 
je udržována na teplotě 
35-45 °C pro podlahové 
vytápění. 

Ventily sloužící 
k uzavření nádrže 

Oběhové čerpadlo 
zajišťující cirkulaci 
vody mezi jednotkou 
nádrže a jednotkou 
tepelného čerpadla 

Vypouštěcí ventil (pro 
jednotku nádrže a 
systém radiátorů) 

Záložní dolní elektrický 
ohřívač pro nouzové 
situace, 6 kW 

Otevřený prostor na 
zadní straně jednotky 
nádrže 

Nastavitelné nohy 

Automatická úprava teploty 
 

Ovládací prvky automaticky 
upravují teplotu vody v závislosti na 
venkovní teplotě. Když venkovní 
teplota klesne, zesílí se vytápění 
uvnitř domu, takže je zajištěna 
optimální teplota po celý rok. 

Teplota dodávané 
vody 

Venkovní 
teplota 

Nastavená hodnota sklonu křivky 
odpovídá teplotě dodávané vody 
při venkovní teplotě -15 °C. 
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Technické údaje 

 

Hlavní vlastnosti systému 
 

• ekologicky šetrné chladivo R744 (CO2), 

• výběr mezi kapacitou 4,5 kW a 9 kW, 

• topný faktor až 3,75, 

• vysoce výkonný rotační kompresor se 
stejnosměrným napětím, 

• regulace výkonu měničem a 3fázové 
napájení 400 V nebo jednofázové napájení 
240 V, 

• vysoce účinný dělený okruh chladiva, 

• spolehlivá a solidní konstrukce, 

• obvod pro ochranu proti zamrznutí, 

• vysoce účinný tepelný výměník 
chladivo - voda. 

 

Kompresor Motor 

1. kompresor 2. kompresor 

Vysoký tlak 

Střední tlak 

Nízký tlak 

První dvoustupňový rotační 
kompresor na CO2 na světě 
 
V srdci systému vytápění CO2 ECO 
se skrývá inovativní dvoustupňový 
rotační kompresorový systém od 
společnosti SANYO, první kompresor 
s touto konstrukcí na světě. 
Kompresor je odolný vůči provozním 
tlakovým rozdílům, má vysokou 
spolehlivost při všech stupních 
zátěže, nízký únik kapalin a nízké 
vibrace. Pracuje při nízké hladině 
hluku 45 dB(A) a váží pouhých 9 kg, 
takže je kompaktní a lehký. 
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 9 kW jednofázový 9 kW třífázový 4,5 kW 
Jednotka tep. čerpadla SHP-C90GEN SHP-C90GDN SHP-C45DEN Číslo 

modelu Jednotka nádrže SHP-TH90GEN-SW SHP-TH90GDN-SW SHP-TH45GDN-SW 

Výkon 

Kapacita vytápění / příkon 9 kW / 2,9 kW 9 kW / 2,9 kW 4,5 kW / 1,2 kW 

Topný faktor – venk. teplota +7 °C 

(+20 °C pro 3fáz. 4,5kW jednotku) 
3,1 3,1 3,75 (20 °C) 

Kapacita vytápění / příkon 9 kW / 5 kW 9 kW / 5 kW 4,5 kW / 1,45 kW 

Topný faktor – venk. teplota -15 °C 1,8 1,8 3,10 

Kapacita vytápění / příkon 8 kW / 5 kW 8 kW / 5 kW 4,5 kW / 2,48 kW 

Topný faktor – venk. teplota -20 °C 1,6 1,6 1,81 

Údaje o napájení 

Jednotka tep. čerpadla 1 ∅ / 230 V / 50 Hz 3 ∅ / 400 V / 50 Hz 1 ∅ / 230 V / 50 Hz 
Napájení 

Jednotka nádrže 1 ∅ / 230 V / 50 Hz 3 ∅ / 400 V / 50 Hz 3 ∅ / 400 V / 50 Hz 

Jednotka tep. čerpadla 1 x 20 A 3 x 10 A 1 x 16 A Maximální 

proud Jednotka nádrže 2 x 26,25 A 3 x 25 A 3 x 25 A 

Jednotka nádrže 

Kapacita nádrže 223 l 223 l 223 l 

Maximální provozní tlak 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar 

Maximální provozní tlak vody 

pro vodovodní síť 
10 bar 10 bar 10 bar 

Kapacita pomocných el. ohřívačů 6 kW + 6 kW 9 kW + 6 kW 9 kW + 6 kW 

Čistá V/Š/H 1562 mm / 600 mm / 624 mm 1562 mm / 600 mm / 624 mm 1562 mm / 600 mm / 624 mm 
Rozměry 

V/Š/H v balení 1736 mm / 700 mm / 747 mm 1736 mm / 700 mm / 747 mm 1736 mm / 700 mm / 747 mm 

Hmotnost Čistá / v balení 160 kg / 205 kg 160 kg / 205 kg 160 kg / 205 kg 

Jednotka tepelného čerpadla 

Chladivo/množství R744 (CO2) / 1,4 kg R744 (CO2) / 1,4 kg R744 (CO2) / 1,4 kg 

Provozní hladina hluku 49 dB-A 49 dB-A 45 dB-A 

Kompresor Rotační dvoustupňový, DC Rotační dvoustupňový, DC Rotační dvoustupňový, DC 

Čistá V/Š/H 1235 mm / 930 mm / 340 mm 1235 mm / 930 mm / 340 mm 690 mm / 840 mm / 290 mm 
Rozměry 

V/Š/H v balení 1330 mm / 1044 mm / 420 mm 1330 mm / 1044 mm / 420 mm 765 mm / 943 mm / 433 mm 

Hmotnost Čistá / v balení 105 kg / 115 kg 105 kg / 115 kg 65 kg / 72 kg 

 

Možnosti jednotky nádrže 
Kapacita 4,5kW systém 9kW systém 
Napájení 1 fáze – 230 V 3 fáze – 400 V 3 fáze – 230 V 1 fáze – 230 V 3 fáze – 400 V 3 fáze – 230 V 

Jedn. tep. čerp. SHP-C45DEN SHP-C45DEN SHP-C45DEN SHP-C90GEN SHP-C90GDN SHP-C90GEN 

Jedn. nádrže SHP-

TH45GEN-SW 

SHP-

TH45GDN-SW 

SHP-

TH45GHN-SW 

SHP-

TH90GEN-SW 

SHP-

TH90GDN-SW 

SHP-

TH90GHN-SW 

Specifikace se mohou bez upozornění změnit. 

 

Doplňková sada konektoru a ovládání 
• Obsahuje konektor pro připojení jednotky 

tepelného čerpadla CO2 ECO k dalším 
systémům pro ohřev vody. 

• Kompletní ovládací systém pro tepelné čerpadlo CO2 ECO. 

• Slouží k připojení systému CO2 ECO ke stávajícím systémům vytápění / bojlerům. 

• Hodí se pro většinu systémů pro ohřev vody s regulací pomocí směšovacího ventilu 
i bez ní. 

• Nástěnné provedení s jednoduchými ovládacími prvky pro regulaci teploty. 
 
Další informace o sadě konektoru a ovládání ACC-CO2 vám poskytne zástupce 
společnosti SANYO. 
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Odpovědi na vaše otázky 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Je technologie tepelného čerpadla novým vynálezem? 

 
Ne, jedná se o osvědčenou technologii. Tepelná čerpadla se 
používají k získávání tepelné energie ze vzduchu, vody a 
země již několik desetiletí. Ve Skandinávii se jedná o velmi 
oblíbený zdroj energie pro domácí systémy vytápění, v celé 
Evropě se zase tepelná čerpadla používají u klimatizačních 
systémů. Nyní se všechny státy začínají více zabývat 
ochranou životního prostředí, a proto se tato vysoce účinná 
technologie s nízkým emisemi uhlíku čím dál tím více i 
v Evropě uplatňuje ve vytápění domácností. 
 
Novinkou je použití CO2 jako chladiva. Díky němu lze systém 
CO2 ECO považovat za skutečně průlomový výrobek. 
 
 
Jak funguje tepelné čerpadlo? 
 
Tepelná čerpadla, mezi která patří systém vytápění 
CO2 ECO, získávají ze vzduchu tepelnou energii a předávají 
ji kapalnému chladivu uvnitř tepelného čerpadla. Chladivo se 
odpaří. Vzniklý plyn je poté stlačen, čímž se zvýší jeho 
teplota. Horký plyn se pak přežene přes chladný povrch. Ten 
vstřebá teplo uvolněné z plynu, které lze využít pro ohřev 
vody a prostorové vytápění. Chladivo projde expanzním 
ventilem, kde získá opět normální tlak, a vrátí se do 
výparníku. Cyklus se pak může opakovat. 
 
 
Jak účinný je systém vytápění CO2 ECO ve srovnání 
s tepelnými čerpadly s fluorouhlovodíkovým chladivem? 
 

Tepelná čerpadla s fluorouhlovodíkovým chladivem dosahují 
teplot 45–50 °C a k dodatečnému ohřevu vody na teplotu 
požadovanou pro horkou vodu pro domácnost a prostorové 
vytápění používají pomocné elektrické ohřívače. Používání 
energeticky neúsporných elektrických ohřívačů však vyruší 
energetické výhody tepelného čerpadla a celková účinnost 
systému se značně sníží. Systém vytápění CO2 ECO 
dosahuje vyšší provozní teploty 65 °C, takže elektrický 
ohřívač s nízkou účinností nepotřebuje. 

Jaká je maximální teplota vody, kterou dokáže systém 
vytápění CO2 ECO vyprodukovat? 

 
Maximální teplota je 65 °C, což je teplota dostatečně vysoká 
na to, aby zabila bakterie legionella bez použití pomocných 
elektrických ohřívačů. 
 
Systém je ideální pro ohřev vody pro domácnost a ústřední 
vytápění pomocí radiátorů. 
 
 
Při jaké nejnižší venkovní teplotě bude systém vytápění 
CO2 ECO fungovat? 
 

Díky vlastnostem chladiva R744 (CO2), které je v systému 
vytápění CO2 ECO použito, a také díky solidní konstrukci 
systému dokáže systém nepřetržitě pracovat až do 
minimální teploty -25 °C. Naproti tomu systémy používající 
jako chladivo fluorouhlovodíky nebo chlorofluorouhlovodíky 
při teplotách pod 0 °C rychle ztrácejí účinnost a při teplotách 
nižších než -10 °C přestávají fungovat. Při těchto nízkých 
teplotách převezmou funkci tepelného čerpadla záložní 
elektrické ohřívače, které však snižují celkovou účinnost 
jednotky. 
 
 
Jaké množství teplé vody dokáže systém vytápění 
CO2 ECO vyprodukovat? 
 
Menší venkovní jednotka s výkonem 4,5 kW dokáže zajistit 
dostatek teplé vody, aby splnila běžné požadavky na 
ústřední vytápění a teplou vodu ve většině obytných domů 
až do rozlohy 130 m2. Jednotka s vysokou kapacitou 9 kW 
dokáže zajistit teplou vodu a vytápění pro domy o rozloze až 
210 m2. 
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Jak funguje ovládací panel systému CO2 ECO? 

 
Systém vytápění CO2 ECO se snadno ovládá pomocí 
jednoduché digitální ovládací jednotky na předním panelu 
nádrže s teplou vodou. 
 
Pomocí několika málo tlačítek a nabídky s intuitivní 
strukturou můžete upravovat pokojovou teplotu, nastavovat 
požadovanou teplotu teplé vody a programovat provoz 
systému hodinu po hodině pro každý den v týdnu pro 
zajištění maximálního pohodlí bez ohledu na venkovní 
teplotu. Bojler lze dokonce ovládat na dálku pomocí systému 
„Minicall“. 
 
 
Jakou kvalifikaci by měl mít instalatér provádějící 
instalaci domácího systému vytápění CO2 ECO od 
společnosti SANYO? 
 

Jakýkoli instalatér musí být obeznámen s návrhem a 
instalací domácích systémů pro ohřev vody. Jelikož při 
instalaci nedochází k manipulaci s chladivem, není 
vyžadován certifikát pro zacházení s chladivem. 
 
 
Je systém vytápění CO2 ECO náročný na údržbu? 
 

Systém vytápění CO2 ECO nevyžaduje každoroční 
bezpečnostní prohlídky a pravidelnou údržbu, které jsou 
u plynových a naftových bojlerů nezbytné. 

Kde si mohu systém vytápění CO2 ECO zakoupit? 

 
Systém dodávají instalatérům-topenářům distributoři výrobků 
společnosti SANYO. Nejbližšího distributora si můžete 
vyhledat na stránkách www.sanyoaircon.eu. 
 
 
Mohu zkombinovat systém pro solární ohřev vody 
s domácím systémem vytápění CO2 ECO a dosáhnout 
tak ještě ekologičtějšího vytápění? 
 

Systém SANYO CO2 ECO byl navržen tak, aby toto 
propojení bez problémů umožňoval. S případnými dotazy se 
obraťte na svého instalatéra. 
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Společnost SANYO si vyhrazuje právo na provedení jakýchkoli úprav specifikace popsaného zařízení nebo na stažení či náhradu 
výrobků bez předchozího upozornění nebo veřejného ohlášení. Veškeré popisy, ilustrace, kresby a specifikace v této publikaci jsou 

uvedeny v dobré víře, avšak mají představovat pouze obecné podrobnosti a nebudou tvořit jakoukoli část smlouvy. Podrobné informace 
o instalaci vám poskytne váš distributor výrobků společnosti SANYO. 

 
 
 
 

 
www.sanyoaircon.eu 
 
Klimatizace SANYO. Přirozený výběr. 
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