
 

 
 

Parametry  TČH IN 8,3…  ……….     Rozměry   MA  CH IN 8,3….     Rozměry bojleru OKCE 200 S 2,2kW …  …   
Topný výkon TČ               1,1 – 1,8 kW     Výška                              1330 mm      Objem                                                         195 l 
Napětí na přívodu                            230V      Půdorys                    840x 600 mm      Průměr                                                    584 mm 
Příkon tepelného čerpadla          0,45 kW      Hmotnost                             156 kg     Hmotnost                                                    76kg 
Topný  faktor                                 2,9 – 4                                                                   Výška                                                   1328mm 
Proud kompresoru                            2,0A                                                                    Maximální provozní proud                          10 A 
Maximální teplota topné vody          60°C                                                                   Maximální teplota topné vody                     60°C 
6 kW                                                                                                                             Topné těleso                                             2,2kW 
 
Tepelné čerpadlo Mach TUV slouží k ohřevu teplé užitkové vody o maximální teplotě 60°C. Tepelné čerpadlo je schopno fungovat do 
prostorové teploty +10°C, při poklesu pod 10 °C se automaticky vypne a spustí se elektrické topné těleso o příkonu 2,2kW. Tepelné 
čerpadlo se opět zapne při prostorové teplotě +15 °C. Tepelné čerpadlo má v sobě zabudovanou ochranu proti zanešení zásobníku 
vodním kamenem, která TČ vypne.  Rovněž má čerpadlo i teplotní ochranu proti přehřátí kompresoru a při teplotě větší než 105°C se 
kompresor  automaticky vypne a opětovně se zapne při teplotě pod +61°C.  
Tepelné čerpadlo se dodává  pouze v sestavě se zásobníkem teplé užitkové vody. Minimální  rozloha místnosti  je 10 m2  nebo 25m3. 
Samotná místnost může být i menší. V tomto případě je zapotřebí zajistit dostatečný přísun vzduchu – otevřít dveře do jiné místnosti 
atd. Prvotní doba ohřevu  z 10°C na 60°C  trvá 10 až 12 hodin bez odběru vody. Při prvotním ohřevu je nutné zajistit  odvoz kondenzátu 
do odpadu nebo samostatné nádobky – kbelíku. Při běžném provozu ( voda již natopena na více jak 50°C ) se stačí kondenzát odpařovat 
v horní části kompresou. Tepelné čerpadlo je opatřeno páčkovým přepínačem pro provoz jak samotného teplného čerpadla, tak 
elektrického tělesa.  
 

 MACH IN umí řídit:……………..                                                                                 ….. Schéma bojleru:…………….         .                  
Výkon od 40% do 120%                                      .        1.  Ocelová smaltovaná nádoba                                                         
Podlahové vytápění řídí ekvitermní regulace                  .        2.  Plášť ohřívače 
Radiátorový okruh                                                                       .        3.  Výstup teplé užitkové vody (TUV) 
Ohřev teplé užitkové vody                                                       .   .    4.  Elektroinstalace 
Solární systém pro teplou užitkovou vodu          .        5.  Cirkulace 
nebo pro vytápění     .      .                                      .        6.  vstup studené vody 
Ovládání dvou zón dle interiérové teploty       .  .            …….7.  Mg anoda 
Možnost trvalého chlazení                               k            .        8.  Indikátor teploty 
Koordinaci topení/chlazení                              k           .         
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