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Podmienky pre uplatnenie záruky na zariadenie Mitsubishi Electric  

1. Záruku si používateľ/majiteľ tepelného čerpadla uplatňuje len u montážnej firmy ktorá mu 
dodávala tepelné čerpadlo  

2. Základná záruka na tepelné čerpadlo je 2 roky. 

3. Záruka sa dá postupne predĺžiť o 1 rok  až do 5 rokov pri elektronickej registrácií servisov a 
dodržaní záručných podmienok udávaných v tomto protokole. 

4. Pre uplatnenie predĺženej záruky sa užívateľ TČ musí registrovať na stránke www.vykuruj.sk  
Tu si založí účet a vyplní základné údaje o inštalácii.  Po potvrdení mu príde e-mail o aktivácii 
záruky na TČ. 

5. Užívateľ TČ je povinný raz za rok (už od 1 roku použitia) objednať odbornú firmu na vykonanie 
ročného servisu na tepelnom čerpadle.  Následne na svoj účet nahrá scann o vykonanom 
servise (str.3 v Protokole spustenia a záručných podmienkach pre TČ). Po zdokumentovaní 
vykonaného servisu sa  záruka predĺži o 12 mesiacov.  Takýmto spôsobom si postupne 
predlžuje užívateľ záruku až na 5 rokov. 

6. Ročný preventívny servis môže vykonávať iba odborná firma,  ktorá má na to príslušné 
oprávnenia a musí vykonať všetky servisné úkony ktoré sú uvedené v tomto protokole 
(Protokol spustenia a záručné podmienky pre TČ) 

7. Firma CS-MTRADE SK s.r.o. ako distribútor jednotiek Mitsubishi Electric v prípade potreby 
dodá potrebný náhradný diel montážnej firme, ktorá ho na vlastné náklady inštaluje do daného 
zariadenia, ktoré bolo zakúpené a riadne zaplatené vo firme CS-MTRADE SK s.r.o.  

8. Zariadenia musia byť nainštalované a prevádzkované podľa inštalačných a prevádzkových 
manuálov.  

9. Montáž tepelného čerpadla musí vykonať firma , ktorá má na montáž Tč príslušné oprávnenia.  

10. V primárnom vodnom okruhu na spiatočke musí byť nainštalovaný magnetický odkalovací 
filter (total filter).  

11. Vodný okruh musí byť skonštruovaný tak, aby zabezpečil dostatočný prietok vody cez 
doskový výmenník vzhľadom na nominálny výkon vonkajšej jednotky. (viď. Inštalačný manuál) 

12. Minimálna teplovýmenná plocha výmenníka v externom zásobníku TUV musí byť 2,2 m2  a  
3,5 m2 pri výkone nad 14 kW 

13. Káble elektrickej inštalácie musia byť príslušných typov a prierezov podľa inštalačného 
manuálu výrobcu a platných noriem. 

14. Istenie elektrických prívodov musia byť podľa doporučenia výrobcu a platných noriem.  

15. Firma CS-MTRADE SK s.r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené 
nefunkčnosťou zariadenia Mitsubishi Electric. 

16.  Odoslanie kópie vyplneného PROTOKOLU O SPUSTENÍ A SERVISNÝCH PREHLIADKACH 
vykoná užívateľ TČ po zaregistovaní záruky na stránke www.vykuruj.sk najneskôr do 15 dní 
od spustenia tepelného čerpadla.  
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PROTOKOL O SPUSTENÍ A SERVISNÝCH PREHLIADKACH 
_____________________________________________________________________________ 

 

Adresa/názov inštalácie:   

Dodací list č.:   DL-                Spustenie dňa:  

Plný názov vnútornej 

jednotky* 
  Výrobné číslo:  

Plný názov vonkajšej 

jednotky 
 Výrobné číslo:  

Spustenie vykonala firma:   

 Prosím vyplňte tabuľku 
parametrov  (viď. ďalej) pri 
zmene štandardných nastavení.   

Spustenie vykazovalo problém:  

Pri spustení a servisných 
kontrolách vyplňte tabuľku 
nameraných hodnôt (viď. ďalej) 

 

  Iné/poznámky:  

    

Zvolený spôsob regulácie: Autoadaptivita         Ekvitermická krivka       Konštantná teplota 

Meno osoby zodpovednej 

za spustenie:  
  Podpis/(razítko):  

 

 

Veľkosť zásobníka TÚV: [l] Teplovýmenná plocha: [m2] 

Inštalácia magnetického 
filtra (Total filter) 

 

Ano               Nie 
Skopírovanie dát na SD 

kartu 

 

Ano              Nie 

 

 

Ročné servisné prehliadky: 

  Dátum Firma 
Meno zodp. 

osoby Podpis Stav po prehliadke 

1. servisná prehliadka       
  
    

2. servisná prehliadka       
  
    

3. servisná prehliadka       
  
    

4. servisná prehliadka       
  
    

5. servisná prehliadka       
  
    



  
 

 

 

Tabuľka parametrov (pokračuje na druhej strane): 

 



  
 

 

 

 

 



  
 

 

 

Tabuľka nameraných hodnôt (monitoring cez ovládač PAR-W32): 

Parameter Spustenie 1. serv. kontr. 2. serv. kontr. 3. serv. kontr. 4. serv. kontr. 5. serv. kontr.
Kompresor 

motohodiny 

(2)
Kompresor 

štarty (3)

Teplota TH4 (4)

Teplota TH6 (7)

Teplota TH7 (9)
Teplota T63HS 

(14) 

Frekvencia (16)

P. prúd (25)
Teplota THW1 

(511)
Teplota THW2 

(506)

Prietok (540)
WP1 

motohodiny 

(154)

 
Poznámka: hodnoty zapísať v stabilizovanom stave ( min. 20min. kontinuálneho chodu), prístup do monitoringu  - viď. 

inštalačný alebo servisný manuál. 

 

Základné nastavenie DIP prepínačov pri prvom spustení: 
Poznámka: stačí označiť len zmeny oproti továrenskému nastaveniu. 

 nastavenie  nastavenie  nastavenie  nastavenie 

označenie OFF ON označenie OFF ON označenie OFF ON označenie OFF ON 

SW1-1   SW2-1   SW3-1   SW4-1   

SW1-2   SW2-2   SW3-2   SW4-2   

SW1-3   SW2-3   SW3-3      

SW1-4   SW2-4   SW3-4      

SW1-5   SW2-5   SW3-5      

SW1-6   SW2-6   SW3-6      

SW1-7   SW2-7   SW3-7      

SW1-8   SW2-8   SW3-8      

 
 
Iné poznámky: 



Ako správne nastavovať tepelné čerpadlo vzduch – voda 

• Doručené nastavenie a prevádzkovanie TČ ECODAN 

• Servisné úkony pri povinnej ročnej prehliadke 

 

 Ak ste užívateľom tepelného čerpadla tak očakávate od tohto zariadenia že Vám prinesie očakávanú 

úsporu oproti iným zdrojom tepla a skorú návratnosť vašej investície. Nedá sa paušálne povedať že každé TČ je 

tým najúčinnejším spôsobom vykurovania ale pri vhodnom návrhu viete dosiahnuť veľmi dobré prevádzkové 

výsledky.  Naopak pri zlom návrhu a prevádzkovaní nemusí vôbec TČ dosiahnuť očakávanú úsporu (napr. pri 

radiátoroch s vysokou teplotou).  Efektivita TČ je charakterizovaná podľa jeho výkonového čísla COP. Číslo 

COP charakterizuje pomer medzi elektrickým príkonom TČ (spotrebou)  a tepelným výkonom odovzdaným do 

systému vykurovania. Môže sa pohybovať približne od hodnoty 1,5 až do 5. 

Číslo COP sa počas prevádzky prakticky stále mení vplyvom viacerých faktorov. 

• Teplota vonkajšieho vzduchu 

• Teplota vykurovacej vody 

• Stupeň zaťaženia kompresora ( jeho výkon 0-100%)  

Aby sme dosiahli čo najlepšiu hodnotu COP tak musíme mať systém dokonale odladený podľa individuálnej 

charakteristika každého domu.  

 

Keď sa bližšie pozrieme na faktory ovplyvňujúce hodnotu COP tak by sme chceli poukázať na to, ako čo 

najlepšie  odladiť  tepelné čerpadlo vzduch – voda. 

 

Ak má dom dosť akumulačných prvkov ako je podlahovka, murované steny a pod., tak tiež tieto materiály 

zmierňujú vplyv poklesu vnútornej teploty. Preto doporučujeme viac vykúriť dom  cez deň a na noc nastaviť 

nočný útlm s nižšou vnútornou teplotou kedy pôjde TČ na min. výkon alebo bude stáť.  

Dá sa povedať že 1°C na vnútornej teplote  robí až 6% v spotrebe tepla. Takže rozdiel vo vykurovaní na 23°C 

v porovnaní s vykurovaním  na 20°C je až až 18%.  

 

 

 

 

A. Teplota vykurovacej vody  

Tepelné čerpadlá sú konštrukčne navrhované ako zdroje tepla pre 

nízkoteplotné vykurovacie systémy. Preto doporučujeme použitie 

podlahovky a nie radiátorov. 

 V princípe platí pre všetky vzduchové tepelné čerpadlá čím nižšiu 

teploty vody robia tým sú efektívnejšie.   

 

Zníženie teploty vody o 1°C spôsobí zvýšenie hodnoty COP až o 2%. 

Jednou z najdôležitejších vecí pri TČ je správne nastavenie teploty výstupnej vody. Tu poskytuje ovládanie TČ 

viacero možností. Môže pracovať podľa ekvitermickej krivky ktorú si zadefinujete, alebo to necháte na 

automatickú autoadaptivitu ktorá si sama vypočíta čo najefektívnejšie nastavenie ekvitermickej krivky. Túto 

možnosť poskytujú originálne modely Ecodan.   



Ak by ste individálne nastavovali krivku, tak ak ju dáte príliš nízko, nemusí stačiť na vykúrenie priestoru. Ak by 

bola príliš vysoko nastavená, tak TČ pôjde s horšou efektivitou a po dosiahnutí požadovanej teploty v priestore 

termostat vypne TČ. Pri takomto nastavení bude čerpadlo často vypínať a zapínať, čo má nepriaznivý vplyv na 

jeho spotrebu.  

Preto doporučujeme prevádzkovať TČ podľa automatickej ekvitermickej krivky, ktorú si regulácia TČ 

prispôsobí individuálne podľa teplotnej odozvy každého domu. Pri tomto nastavení sníma teplotu priamo 

ovládač TČ na ktorom si nastavíte iba žiadanú teplotu priestoru a ostatné zabezpečí regulácia TČ.  

Napr. rozdiel v prevádzke podlahovky s teplotu vody 40°C s podlahovkou ktorú stačí vykurovať s teplotou vody 

30°C je až 20%. Preto je dôležité uvažovať s nízkou teplotou vody už pri návrhu podlahového vykurovania.  

Podlahovkové trubky treba osadiť hustejšie ako pri podlahovke ktorá býva vykurovaná plynovým  kotlom.  

 

A. Optimalizácia ohrevu teplej vody – využívanie časovača 

Ohrev teplej vody je energeticky najnáročnejší režim TČ. Pri podlahovom vykurovaní 

pracujeme s teplotou cca 30°C. Pri ohreve TUV musíme zásobník ohrievať aspoň 50°C 

teplou vodou. Prevádzka TČ je až o 40% drahšia ako pri podlahovke.  

Tu dosť záleží na individuálnej spotrebe teplej vody. Optimálne je mať väčší zásobník 

vody, aspoň 250 až 300 l, aby sme sa vyhli príliš častému ohrevu TUV. Čím máme väčší 

zásobník, tým ho stačí ohrievať na nižšiu teplotu. Pre zefektívnenie systému doporučujeme používanie 

týždenného časovača priamo na ovládači TČ, kde si presne navolíme čas kedy chceme mať aktívny ohrev TUV. 

Napr. v noci môže byť vypnutý, aby zbytočne nedohrieval zásobník keď nie je vysoká potreba teplej vody 

a nižšie teploty vonkajšieho prostredia.   

 

 

B. Stupeň zaťaženia kompresora 

Podobne ako pri automobiloch máte optimálnu spotrebu v určitom 

zaťažení kompresora.  Optimálne frekvencia kompresora je pri jeho 

zaťažení 50 až 70 % z nominálneho výkonu. Vtedy pracuje hospodárne 

a dosahuje najlepšie hodnoty COP. Ak by sme nainštalovali príliš slabé 

TČ, tak pôjde častejšie na vysoký výkon. Pri príliš silnom TČ budú 

problémy v prechodných obdobiach kedy bude mať prebytok výkonu 

a bude sa vypínať, čo má negatívny vplyv na jeho životnosť.   

Pri častom vypínaní a zapínaní spotrebuje TČ veľa energie len na to aby  

sa dostalo do prevádzkového stavu a začne produkovať teplo do 

systému.  

Základ návrhu TČ spočíva v dobrom výpočte tepelných strát a bodu bivalencie konkrétneho domu. Tieto 

výpočty by mali byť vykonávané pri každom návrhu TČ.  

 

Aby tepelné čerpadlo pracovalo naozaj hospodárne nestačí si iba kúpiť kvalitnú značku, ale musí byť 

nainštalované a odladené individuálne na konkrétny objekt a spôsob jeho užívania. Zle nastavené tepelné 

čerpadlo môže mať až o 50% vyššiu spotrebu ako odladené TČ.  

  



 

 

 

Ročný servis tepelného čerpadla ECODAN 

 

 

 Nutnosťou pri prevádzke TČ je vykonávanie pravidelného servisu zariadenia. Pri preventívnej servisnej 

prehliadke sa jednak mechanicky vyčistia komponenty TČ a hlavne sa prehodnotí nastavenie už podľa reálnej 

prevádzky. Skontroluje sa počet štartov kompresora a posúdi sa pomer k reálnym motohodinám . Ak je počet 

štartov vysoký, tak kompresor cykluje a jednotka sa musí odladiť. Buď je príliš vysoká teplota vody a rýchlo 

vykúri priestor alebo je nízky prietok vody cez výmenník (zanesený filter alebo nízke otáčky obehového 

čerpadla) a vykurovací systém nestíha odoberať produkovanú energiu.  

 

Všetky tieto nastavenia prispievajú k optimalizácií prevádzky TČ aby dosiahlo čo najnižšiu spotrebu elektrickej 

energie. Bez dôkladnej analýzy vykurovacieho systému a vhodného nastavenie môže aj to najlepšie tepelné 

čerpadlo pracovať nehospodárne a nesplní očakávanie ktoré ste mali pri jeho kúpe.  

 

1. Údržba kúrenárskej časti 

2. Kontrola chladiarenskej časti 

3. Kontrola elektrickej časti 

4. Posúdenie a optimalizácia nastavenia prevádzky TČ  

  



 

1 . Údržba kúrenárskej časti 

Kontrola stavu vykurovacej vody v okruhu. Na spiatočke kúrenia musí byť inštalovaný odkalovací 

magnetický filter (napr. Total filter) aby chránil hydrobox od nečistôt a kovových čiastočiek. Tie môžu 

trvale poškodiť ultrazvukový merač prietoku v hydroboxe.  

- Je nutné vyčistiť mechanický filter osadený v hydroboxe 

a odkalovací filter na spiatočke 

- Kontrola funkčnosti poistných a odvzdušňovacích armatúr 

- Kontrola kvality média vo vykurovacom okruhu podľa  STN EN 

15450 

- Kontrola tlaku vo vykurovacom systéme ( optimálne 1,5 až 2 

bar)  

- Kontrola (možnosť zistiť priamo číselnú hodnotu) prietoku primárneho okruhu 

- Kontrola prietokov na jednotlivých vetvách podlahového kúrenia 

 

2. Kontrola chladiarenskej časti 

Pre správne fungovanie tepelného čerpadla musí byť zabezpečená mechanická čistota vonkajšej 

jednotky a správny obsah chladiva v okruhu.  

- Mechanicke vyčistenie jednotky od nečistôt (vyčistenie tepelného výmenníka) 

- Kontrola uprevnenia jednotky a vodorovnosti 

- Kontrola správneho množstva chladiva (na základe nameraných parametrov počas chodu 

zariadenia) 

- kontrola spojov na chladivovom okruhu ( kontrola prievlečných matíc, vizuálna kontrola 

zvarov) – použitie detektora úniku chladiva 

- kontrola kvality izolácie 

3.Kontrola elektrickej časti 

- kontrola dotiahnutia elektrických spojov (prívodný, komunikačný kábel) 

- kontrola čistoty D.P.S. ( hmyz, hlodavce,....) 

- kontrola stavu ventilátora (možnosť mechanického poškodenia – nevyváženosť) 

- kontrola odberu prúdu 

- kontrola prítomnosti všetkých fáz 

- vizuálna kontrola kvality káblov a osadenia konektorov 

- kontrola osadenia termistorov 

 

4 . Posúdenie a optimalizácia nastavenia prevádzky TČ 

Toto nastavenie je na individuálnom posúdení každej inštalácie. Dôležitú úlohu tu hrá správne 

nadimenzovaný/navrhnutý výkon TČ k danému objektu. Ak je príliš silné tak v prechodných 



obdobiach môže cyklovať (posúdiť počet štartov a motohodiny). Ak je zase slabé, tak pôjde často na 

plný výkon a nemusí stále výkonovo stačiť a systém bude mať vyššiu spotrebu.  

Veľmi dôležité je aby TČ robilo čo najnižšiu teplotu vody. Ideálne je aby vôbec nevypínalo a iba 

frekvenciou kompresora regulovalo výkon podľa aktuálnej potreby domu. Čím je nižšia teplota vody, 

tým je vyššia efektivita systému.   

 

 

 

Parametre ktoré treba kontrolovať pri ročných servisoch  

 Cez servisné menu sa vieme dostať k informáciám a prevádzkovým parametrom pre 

posúdenie a optimalizáciu nastavenia čerpadla.  

 

 

 

Potom si už len zvolíme číslo parametru ktoré chceme vidieť a ovládač Vám ho zobrazí.  

1. Počet štartov kompresora a jeho motohodiny Treba posúdiť parametre 2 a 3.  Dvojka je 

počet motohodín (treba zobrazené číslo násobiť 10) a trojka je počet štartov kompresora 

(treba zobrazené číslo násobiť 100). Keď tieto čísla podelíte máte počet štartov za hodinu. Do 

tohto počtu sú zarátané aj rozmrazovacie cykly. Počet štartov by nemal byť vyšší ako 2-3 za 

hodinu. Ak je počet štartov príliš vysoký treba posúdiť nastavenie TČ ( nízky prietok vody, 

príliš silné TČ na daný objekt a čerpadlo potom cykluje hlavne v prechodnom období, tiež 

treba posúdiť  správne množstvo chladiva)  

2. Odparovacia teplota – parameter 5 a 7  voči vonkajšej teplote (parameter 9). Ak je 

odparovacia teplota výrazne nižšia oproti vonkajšej teplote (o viac ako cca 7K) tak môže byť 

v systéme málo chladiva a jednotka nepracuje správne – často namŕza, má vysoký výtlak 

kompresora (parameter 4) a pod.  

3. Frekvencia kompresora – Parameter 16 .  Podľa toho zistíte na aký výkon TČ pracuje. 

Frekvencia sa pohybuje v rozmedzí 30 až 110(116) Hz.   

4. Výtlak kompresora  - Parameter 4 .  Teplota chladiva na výstupe z kompresora. Ak je výtlak 

príliš vysoký ( nad +100°C), tak môže byť buď málo chladiva v systéme, alebo môže byť 

zanesený doskový výmenník chladivo – voda/nízky prietok vody.   

   

Hodnoty nameraných parametrov musí posúdiť servisný technik podľa individuálnej inštalácie 

tepelného čerpadla.  

Zoznam parametrov je na koci dokumentu a výber dôležitých parametrov je v prílohe: PROTOKOL 

O SPUSTENÍ.... .  



1. Doporučené nastavenie systému Ecodan 

 

Tepelné čerpadlo Ecodan poskytuje viacero možností na jeho ovládanie.  

Nižšie je popis doporučeného nastavenia systému Ecodan.  

 

1. Nastavenie vykurovania 

Snímanie teploty pomocou originálneho ovládača PAR-W32 (možnosť regulácie “C“ v manuáloch) 

Doporučujeme použitie jednoduchého ovládania a snímania teploty priamo cez originálny ovládač PAR-W32 

ktorý je inštalovaný v hydroboxe. Pri tomto zapojení budeme využívať autoadaptívnú funkciu a prevádzka TČ 

bude maximálne ekonomická. TČ bude vyrábať čo najnižšiu možnú teplotu vody v rámci nastaveného intervalu. 

Ovládač PAR-W32 sa vyberie z hydroboxu a umiestní sa na vhodné miesto v dome ako referenčný snímač 

teploty. Prepoj medzi ovládačom a hydroboxom je dvojžilovým káblom priemeru cca 2x0,5 . 

 Na zaslepenie vybraného ovládača v hydroboxe použijeme originálnu krytku PAC-RC01.  

V prípade že sa nedá nainštalovať tento káblový ovládač PAR-W32 je možné inštalovať pre snímanie teploty 

bezdrôtový snímač PAR-WT50.  

 

 

Pri tomto nastavení musíme zadefinovať tento ovládač ako referenčné snímanie teploty 

 

  

Nastavenie režimu kúrenia na auto – adaptáciu 



  

 Potom Vám už len  stačí  požadovanú teplotu priestoru nastaviť tlačidlami  + a -  

a ostatné zabezpečí regulácia TČ.  Tá postupne analyzuje teplotné správanie domu a v priebehu pár dní 

vyhodnotí optimálnu teplotu vykurovacej vody tak aby ste mali dosiahnutú požadovanú tepotu priestoru s čo 

najnižšou teplotou vody.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

Nastavenie volby kúrenia podľa 

priestorovej teploty – autoadaptivita 

Nastavenie požadovanej teploty v 

priestore 



-  



 



 


