
 
 

Preventivní prohlídky tepelných čerpadel 
 
 
Vážená paní, vážený pane,  
 
Jezdíte pravidelně se svým automobilem na servisní prohlídky? Chcete, aby Vám Vaše tepelné čerpadlo 
lépe, spolehlivěji a déle sloužilo? Tepelné čerpadlo je točící se zařízení, které potřebuje ke svému 
bezpečnému provozu pravidelnou údržbu. 
 
Víte, že jako jsou povinné kontroly na STK pro Váš automobil, tak stejně je provozovatel tepelného čerpadla 
podle nařízení vlády (ES) č. 842/2006, zákona č. 483/2008 Sb. a vyhl. 279/2009 Sb. povinen 1x ročně nechat 
provést kontrolu úniku chladiva na svém zařízení. Kontrolu na únik chladiva může provádět pouze autorizovaná 
osoba evidovaná jako revizní technik chladících zařízení v registru Ministerstva životního prostředí. Proto jsme 
pro Vás – našeho váženého zákazníka – rozšířili službu PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA TEPELNÉHO 
ČERPADLA.  
Co ještě můžete od naší společnosti TC MACH, s.r.o. v rámci této cca 2-hodinové preventivní prohlídky získat? 
Kromě kontroly těsnosti chladícího okruhu detektorem chladiva navíc následující úkony:    

-          Vypsání revizní knihy chladícího zařízení 
-          Kontrola proudů a napětí na elektrosoučástkách 
-          Dotažení spojů u elektrosoučástek 
-          Dotažení veškerých šroubových spojů chladícího okruhu 
-          Seřízení tepelného čerpadla 
-          Vyčištění tepelného čerpadla 
-          Vyčištění sítek oběhových čerpadel tepelného čerpadla 
-          Kontrola těsnosti chladícího okruhu 
-          Kontrola vlhkosti chladiva 
-          Kontrola ochrany vysokého tlaku chladiva 
-          Kontrola ochrany nízkého tlaku chladiva 
-     Kontrola stavu deskového výměníku 
-        Kontrola stavu nezámrzné směsi v otopném systému (u tepelných čerpadel odtávaných reverzním 

chodem) 
-         Inovace SW pro tepelné čerpadlo MACH  IN (pokud nemá Vaše tepelné čerpadlo zákaznicky 

upravovaný) 
 

Kdy je nejlepší provádět preventivní prohlídku?  Prohlídku doporučujeme provádět před nebo po topné sezóně. 

Cena preventivní prohlídky na jedno standardní tepelné čerpadlo je 5.000,- Kč bez DPH (v ceně je 
zahrnuto i cestovné a práce technika).  Cena preventivních prohlídek velkých tepelných čerpadel je 
individuální. 
 
V rámci prohlídky technik sepíše doporučení, případně se dohodne na výměně a ceně vyměněného materiálu, 
který bude fakturován dle aktuálních cen. Pouze pokud je TČ po záruce! 
 
V rámci prohlídky technik sepíše doporučení, případně se dohodne na výměně nesprávně fungujících částí 
zařízení v rámci záruky. Pouze pokud je TČ v záruční době! 
 
V případě zájmu o provedení preventivní prohlídky nás prosím kontaktujte na telefonu: 737 260 795, nebo na 
adrese: biedovaj@tcmach.cz 
 

Za servisní tým 
 
Jana Biedová 

 
 
 

Aktualizováno dne 1.4.2011 


