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Dôležité informácie o montáži a 

prevádzke tepelného čerpadla. 

Tieto pokyny sa musia 

dodržiavať! 

 

 

Priestor na tel. číslo servisných 

služieb pre zákazníkov. 
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1. Všeobecný popis  
 

1.1. Všeobecné informácie 

Zakúpením tohto zariadenia ste sa rozhodli pre 

moderný a výkonný zdroj vykurovania. 

Nepretržité kontroly kvality a zlepšenie, ako aj 

kontroly funkcionality v našich výrobných 

závodoch, vám zaručujú technicky bezchybné 

zariadenie. 

Dôkladne si prečítajte tento dokument. 

Obsahuje dôležité informácie na správnu 

inštaláciu a spoľahlivú a efektívnu prevádzku 

daného systému. 

1.2. Bezpečnostné pokyny  

Pri inštalačných a údržbových prácach môžu 

hroziť riziká v dôsledku vysokého tlaku v 

systéme, vysokých teplôt a dielov pod napätím. 

Tepelné čerpadlá smie inštalovať iba 

kvalifikovaný odborník a do prevádzky ich musí 

uviesť výlučne servisný špecialista vyškolený na 

tento účel spoločnosťou iDM-Energiesysteme 

GmbH. 

Pri vykonávaní údržby tepelného čerpadla 

odpojte systém od napájania a skontrolujte, či je 

v beznapäťovom stave a vybavený ochranou 

proti neúmyselnému opätovnému spusteniu. 

Navyše sa pritom musia dodržiavať všetky 

bezpečnostné pokyny v príslušnej dokumentácii 

alebo na štítkoch s pokynmi upevnených na 

samotnom tepelnom čerpadle, ako aj všetky 

ostatné platné bezpečnostné predpisy. 

1.3. Preprava a skladovanie 

Pri preprave tepelného čerpadla sa uistite, aby 

nikdy nebolo naklonené o viac než 30°. 

Neodstraňujte prepravný obal, kým tepelné 

čerpadlo nebude na mieste inštalácie. 

Komponenty tepelného čerpadla sa nesmú 

skladovať vonku. Tepelné čerpadlá sa nesmú 

skladovať vo vlhkých miestnostiach ani v 

prašnom prostredí. Na manuálnu prepravu 

tepelného čerpadla sa používajú prepravné 

prostriedky, ako je opísané v nasledujúcom 

návode na montáž. Tieto prepravné prostriedky 

sa nesmú používať na prepravu komponentov 

pomocou žeriava alebo podobného zdvíhacieho 

zariadenia. 

1.4. Emisia hluku 

Tepelné čerpadlá AERO majú vďaka svojej 

konštrukcii veľmi hladkú prevádzku. Je však 

dôležité zabezpečiť, aby sa kotolňa nachádzala 

mimo obytného priestoru citlivého na hluk a aby 

bola vybavená dverami, ktoré sa dobre zatvárajú. 

1.5. Vysúšanie stavby a ohrievanie 
plávajúceho podlahového poteru  

Počas sušenia alebo ohrievania podlahového 

poteru môže požiadavka na teplo mnohonásobne 

prekročiť tepelný výkon v dôsledku vysokej 

vlhkosti v budove. Systém tepelného čerpadla nie 

je navrhnutý na zvýšené tepelné nároky. Pri 

nepretržitej prevádzke tepelného čerpadla 

existuje riziko, že vonkajšia jednotka, hĺbková 

sonda alebo povrchový zberač zmrznú v 

dôsledku preťaženia. Preto musia byť zvýšené 

tepelné nároky pokryté jednotkami, ktoré si 

zabezpečí zákazník. 

1.6. Minimálna vykurovacia teplota pre 
vzduchové tepelné čerpadlá 

Na to, aby vzduchové tepelné čerpadlá správne 

vykonávali odmrazovanie je na vykurovacej 

strane potrebná minimálna teplota 20 °C. Počas 

vykurovacej sezóny nesmie byť táto teplota 

nižšia. Ak sa táto teplota nedosiahne, musí sa na 

zahriatie na minimálnu teplotu 20 °C použiť 

bivalentný generátor tepla. Teplota nesmie byť 

počas vykurovacej sezóny nižšia ako 20 °C. 

Počas tohto obdobia sa tepelné čerpadlo nesmie 

vypnúť. 
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1.7. Servis a údržba 

Pravidelná údržba, ako aj prehliadky a údržba 

všetkých dôležitých komponentov systému 

zaručujú dlhodobo spoľahlivú a finančne 

nenáročnú prevádzku systému. Odporúčame 

Vám, aby ste podpísali zmluvu o údržbe s 

príslušným strediskom služieb pre zákazníkov. 

1.8. Čistenie 

V prípade potreby sa môže tepelné čerpadlo 

AERO čistiť pomocou vlhkej handry. Neodporúča 

sa používať čistiace prostriedky. 

Odvzdušňovacia súprava vo vzduchovom 

výmenníku tepla sa musí pravidelne kontrolovať 

a v prípade potreby zbaviť nečistôt (napríklad 

lístia...). 

Hadica odtoku kondenzátu môže byť odpojená 

otvorením svorky na zásobníku na kondenzát. 

Teraz je možné zásobník a hadicu skontrolovať a 

vyčistiť. 

 

Zásobník na kondenzát a hadica na 

kondenzát sa musia pravidelne 

kontrolovať kvôli znečisteniu, aby 

sa predišlo poškodeniu vodou. 

 

1.9. Ľad vytvorený na mriežkach proti 
poveternostným vplyvom 

V závislosti od počasia a vonkajšej vlhkosti môže 

dôjsť k vytvoreniu ľadového povrchu na 

ochranných mriežkach tepelného čerpadla proti 

poveternostným vplyvom. Táto situácia je v 

prírode bežná. Prevádzkovateľ tepelného 

čerpadla musí počas obdobia s takýmto počasím 

tento ľad odstrániť. 

 

Keďže sú teploty v režime kúrenia 

vo vnútri vonkajšej jednotky 

dokonca nižšie ako teplota okolia, 

môže dôjsť ku kondenzácii na 

skrinke vonkajšej jednotky. 

 

1.10. Oblasť inštalácie 

 

- Tepelné čerpadlo AERO ILM musí 

byť nainštalované v miestnosti 

odolnej voči mrazu (teplota 

miestnosti musí byť medzi 5 °C a 

25 °C)! 

- Tepelné čerpadlá by sa mali oddeliť čo najviac 

od konštrukcie budovy, aby sa minimalizovali 

oscilácie a zvuky v budovách. V zásade sa 

odporúča vyhnúť sa inštalácii tepelných 

čerpadiel na stropy a podlahy v ľahkých 

konštrukciách. Pri plávajúcej podlahe by sa 

mali okolo tepelného čerpadla vynechať 

podlahový poter a nárazová zvuková izolácia. 

- Inštalácia v mokrom alebo vlhkom prostredí 

alebo v priestoroch vystavených prachu alebo 

riziku výbuchu nie je prípustná. 

- Ak z miesta inštalácie unikne chladivo, nesmie 

vniknúť do susedných miestností, schodísk, 

dvorov, chodieb alebo odvodňovacích 

systémov a musí byť zabezpečené odvádzanie 

bez hrozby nebezpečenstva. 

- V prípade nebezpečenstva okamžite opustite 

miesto inštalácie. Ak je veľkosť miesta 

inštalácie menšia než je požadovaná 

minimálna veľkosť, takáto miestnosť musí byť 

navrhnutá ako strojovňa podľa EN 378. 

- Ak núdzové vetranie nie je dostatočné, musí 

byť zabezpečené mechanické vetranie. 

Mechanická ventilácia musí byť nainštalovaná 

s nezávislým núdzovým ovládaním mimo 

miesta inštalácie a v blízkosti dverí do tejto 

oblasti. 

- Tepelné čerpadlá sa nesmú inštalovať v 

miestnostiach s vysokým elektromagnetickým 

zaťažením! Prívody a odvody vzduchu musia 

byť zabezpečené proti krádeži vhodnými 

opatreniami na mieste. 
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1.11. Informácie o ochrane životného 
prostredia 

 

Tepelné čerpadlá sú elektronické 

zariadenia vyrobené z kvalitných 

materiálov, ktoré sa nesmú 

likvidovať spolu s odpadom z 

domácností. Musia sa zlikvidovať 

odborným a náležitým spôsobom 

a v súlade s predpismi vydanými 

miestnymi úradmi. Pri likvidácii v 

rozpore s danými predpismi môže 

dôjsť k znečisteniu životného 

prostredia a poškodeniu zdravia 

osôb, za čo porušovateľom 

zákona hrozia sankcie. 
 

1.12. Potrubia a potrubné rozvody v stenách 

Všetky potrubia a potrubné rozvody v stenách 

musia byť vypustené v súlade s normami, tepelne 

izolujúcimi, zvukovo-izolačnými a vodotesnými 

potrubiami odolnými voči mrazu. 

1.13. Inštalácia prídavných zariadení 

Inštaláciou prídavných zariadení, ktorých 

kompatibilita so zariadením nebola overená, 

môže dôjsť k narušeniu funkcie zariadenia. Na 

škody spôsobené takýmto spôsobom sa 

nevzťahuje žiadna záruka. 

 

Pri inštalácii tepelného čerpadla 

je potrebné dodržať všetky 

príslušné vnútroštátne aj 

medzinárodné smernice pre 

vedenie, inštaláciu, prevenciu 

úrazov a bezpečnosť vzťahujúce 

sa na inštaláciu potrubných 

systémov a elektrických 

komponentov a zariadení, ako aj 

pokyny uvedené v tomto návode 

na inštaláciu. 
 

1.14. Normy a smernice  

Tie okrem iného zahŕňajú: 

- všeobecne platné predpisy ochrany zdravia a 

bezpečnosti práce, 

- ustanovenia týkajúce sa ochrany životného 

prostredia, 

- smernice profesijných združení, 

- príslušné zákony, normy, smernice a 

ustanovenia, napr. DIN, EN, DVGW, VDI a VDE, 

- ustanovenia miestnych podnikov verejných 

služieb. 

1.15. Popis 

AERO ILM je kompaktné tepelné čerpadlo 

vzduch/voda so špirálovým kompresorom s 

modulovaným výkonom s mnohovrstvovým 

rebrovaným výparníkom Al/Cu s veľkými 

rozmermi. 

Pomocou špeciálneho radiálneho ventilátora s 

regulovanou rýchlosťou je možné pri nízkych 

otáčkach dosiahnuť veľký objemový prietok. 

Doskový tepelný výmenník z nehrdzavejúcej 

ocele spájkovaný meďou je použitý ako 

kondenzátor. Rám prístroja pozostáva zo silného 

kovového profilu. Panely krytu sú dokonale 

zaizolované. Kostra je teda úplne bez tepelného 

mostu a má teda optimálne hodnoty zvukovej 

izolácie. 

Tepelné čerpadlo je z hydraulického hľadiska 

kompletné a obsahuje vysoko účinné nabíjacie 

čerpadlo, bezpečnostné zariadenie, expanznú 

nádobu, elektrické vykurovacie teleso, prioritný 

ventil, resp. technológiu HGL, prietokový spínač 

a všetky potrebné snímače. 

Riadiaca jednotka vykurovania (Navigator 2.0) 

vyvinutá špeciálne pre tento systém poskytuje 

množstvo ďalších využití, napr. Smart Grid, 

diaľkové ovládanie alebo ovládanie cez smartfón. 

Tepelné čerpadlo je skonštruované kompaktne, 

výparník je namontovaný v hornej časti puzdra 

tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo je 

naplnené chladivom a otestované v závode, aby 

sa overila jeho bezchybná funkčnosť. 

1.16. Oblasť použitia 

Na monovalentné vykurovanie a chladenie 

samostatne stojacich domov a dvojdomov 

vo vhodných klimatických podmienkach. Budova 

by mala byť vybavená nízkoteplotným 

vykurovaním (napr. podlahové kúrenie, kúrenie v 

stenách, vykurovanie radiátormi s nízkou teplotou 

atď.). 

Tepelné čerpadlo sa musí používať len na 

domáce účely, nie na komerčné, napr. na výrobu 

procesného tepla. 

 

Čím nižšia je maximálna 

prietoková teplota, tým vyšší 

bude koeficient účinnosti (COP) 

tepelného čerpadla. 
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Tepelné čerpadlá AERO ILM pracujú s 

bezpečnostným chladivom R410A, ktoré v 

prípade správnej montáže a inštalácie cirkuluje v 

uzavretom okruhu, a preto nemá prakticky žiaden 

vplyv na životné prostredie. 

1.17. Rozsah dodávky 

- tepelné čerpadlo so špirálovým kompresorom 

s modulovaným výkonom (AERO ILM 4-13) 

alebo piestovým kompresorom (AERO ILM 2-

7), 

- inverter s patentovanou CIC technológiou, 

- doskový tepelný výmenník z nehrdzavejúcej 

ocele spájkovaný meďou ako kondenzátor, 

- doskový tepelný výmenník HGL (iba typ ILM 

HGL), 

- súprava rebrovaného výparníka Al/Cu, 

- radiálny ventilátor s regulovanou rýchlosťou, 

- odber chladiva a dehydratácia, 

- kvapalný separátor, 

- 2 ks elektronických expanzných ventilov, 

- ukazovateľ hladiny chladiva, 

- tlakové snímače na monitorovanie vysokého a 

nízkeho tlaku, 

- tlakový spínač na monitorovanie vysokého 

tlaku, 

- nainštalovaný spínací ventil na chladenie 

alebo odmrazovanie, 

- snímač nasávania vzduchu, 

- vysokoúčinné nabíjacie čerpadlo, 

- 3-cestný ventil pre prioritný režim (typ ILM) 

alebo ventil HGL pre režim HGL (typ ILM 

HGL), 

- prietokový spínač, 

- elektrické vykurovacie teleso 6 kW pre možné 

následné vykurovanie, 

- tepelne a zvukovo izolované krycie panely, 

- farebný 7-palcový dotykový displej, 

- 3 ks pružných pripojovacích rúr, 

- odtoková trubica kondenzátu, 

- spätný ventil (rozmontovaný), 

- 2 ks zvukovo-izolačných podložiek na 

umiestnenie pod tepelné čerpadlo, 

- sieťový konektor na integráciu my IDM. 

1.18. Príslušenstvo  

pozrite si cenník iDM 
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2. Technické údaje  
 

2.1. Rozmery AERO ILM 2-7 a AERO ILM 4-13 

Pohľad 

sprava 

(výstup) 

 

Pohľad 

spredu 

 

Pohľad 

zozadu 

(vstup) 

 

Pohľad 

zhora 
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2.2. Technické údaje 

Typ tepelného čerpadla 
 

AERO ILM 2-7 AERO ILM 4-13 

Prídavný model  - 
bez HGL 

HGL 
bez HGL 

Trieda energetickej účinnosti  
 

 
35 °C 

 
55 °C 

 
35 °C 

 
55 °C 

Údaje o účinnosti vykurovania pri nominálnej 
rýchlosti 

jednot
ka 

  

Tepelný výkon pri A 2 °C/W 35 °C kW 3,87 7,11 

Tepelný výkon A 7 °C/W 35 °C kW 4,51 8,28 

Tepelný výkon A –7 °C/W 35 °C kW 2,84 5,50 

Elektrický príkon pri A 2 °C/W 35 °C kW 0,89 1,73 

Elektrický príkon pri A 7 °C/W 35 °C kW 0,89 1,74 

Elektrický príkon pri A –7 °C/W 35 °C kW 0,86 1,68 

Koeficient účinnosti (COP) pri A 2 °C/W 35 °C - 4,32 4,11 

Koeficient účinnosti (COP) pri A 7 °C/W 35 °C - 5,06 4,76 

Koeficient účinnosti (COP) pri A –7 °C/W 35 °C - 3,28 3,27 

Údaje o účinnosti chladenia pri nominálnej 
rýchlosti 

   

Chladiaci výkon pri A 35 °C/W 18 °C kW 5,09 9,48 

Chladiaci výkon pri A 35 °C/W 7 °C kW 3,44 6,76 

Elektrický príkon pri A 35 °C/W 18 °C kW 1,13 2,31 

Elektrický príkon pri A 35 °C/W 7 °C kW 1,09 2,23 

Pomer energetickej účinnosti (EER) pri A 35 °C/W 18 
°C 

- 4,50 4,10 

Pomer energetickej účinnosti (EER) pri A 35 °C/W 7 
°C 

- 3,16 3,03 

Údaje o hluku podľa EN 12102
1
    

Vstup vzduchu zvonka – nominálna/maximálna 
hodnota 

dB(A) 48/55 55/59 

Výstup vzduchu zvonka – nominálna/maximálna 
hodnota 

dB(A) 48/58 53/57 

Prevádzka so zníženým hlukom (vstup vzduchu) dB(A) 53 57 

Prevádzka so zníženým hlukom (výstup vzduchu) dB(A) 51 55 

Interiér – nominálna/maximálna hodnota dB(A) 44/49 4253 

Hladinu akustického tlaku je možné vypočítať pomocou nástroja na výpočet hluku iDM. 

Rozmery V × Š × H mm 1850/910/830 1850/910/830 

Výška pri naklonení mm 2028 2028 

Hmotnosť kg 280 295 
 

1 
Zvukové údaje s mriežkami proti poveternostným vplyvom, bez vzduchovej hadice a bez vzduchového potrubia. Keď sa zvýši  rýchlosť ventilátora, zvýši sa tiež hladina 

akustického výkonu. 

Pri modeli HGL sa špecifikovaný tepelný výkon skladá z vykurovacieho výkonu a vykurovacieho výkonu HGL. 

Podrobné údaje podľa energetickej účinnosti sú uvedené v prílohe. 
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Typ tepelného čerpadla 
 

AERO ILM 2-7 AERO ILM 4-13 

Maximálna prietoková teplota tepelného čerpadla °C 62 60 

Nominálna rýchlosť prietoku vykurovacej vody (A 7 
°C/W 35 °C, ∆T = 5 K) 

m
3
/h 0,8 1,42 

Rýchlosť prietoku vykurovacej vody (A 7 °C/W 55 °C, 
∆T = 8 K) 

m
3
/h 0,42 0,77 

Integrované nabíjacie čerpadlo  Yonos Para 7.0 Stratos Para 25/1-9 

Voľný zvyškový tlak nabíjacieho čerpadla pri nominálnej 
prietokovej rýchlosti 

kPa 49 77 

Strata tlaku na strane ohrevu kPa 15 11 

Prípojky toku a spätného toku na strane vykurovania R 1“ AG 1“ AG 

Prietokový ohrievač teplej úžitkovej vody alebo prietok 
HGL 

R 1“ AG 1“ AG alebo 5/4“ AG 

Pripojenie odtoku kondenzátu R 35 mm 35 mm 

Maximálny prevádzkový tlak na strane vykurovania bar 3 3 

Zvyškový tlak pri maximálnej rýchlosti 
1 
 Pa 150 110 

Nominálna prietoková rýchlosť vzduchu (A 7 °C/W 35 
°C)  
a nominálna hodnota rýchlosti kompresora) 

m
3
/h 1 250 2 200 

priemer pružnej hadice výstupu vzduchu (príslušenstvo) mm 560 560 

Chladivo   R410A (GWP
3
 2088) R410A (GWP

3
 2088) 

Množstvo chladiva 
2
 kg 3,2 6,2 

CO2 – Ekvivalent
3
 t 6,7 12,9 

Minimálna veľkosť inštalačnej miestnosti
4
  m

3 
 7,3 14,1 

Množstvo kompresorového oleja (FV50S) litre 0,35 1,9 

Počet kompresorov 
množ
stvo 

1 1 

 

1 
Keď sa zvýši rýchlosť ventilátora, zvýši sa tiež hladina akustického výkonu. 

2 
Tepelné čerpadlá AERO ILM pracujú s chladivom R410A bezpečným podľa Kjótskeho protokolu a s potenciálom globálneho otepľovania 2088. 

3 
CO2 – ekvivalentné množstvo náplne (GWP × množstvo náplne chladiva) 

Typ tepelného čerpadla 
 

AERO ILM 2-7 AERO ILM 4-13 

Elektrické údaje    

Elektrické napájanie – kompresor V/Hz 1~ 230/50 3~ 400/50 

    3~ 400/50 alebo   

Elektrické napájanie – vykurovací prvok V/Hz   3~ 400/50 

    1~ 230/50   

Elektrické napájanie – regulátor V/Hz 1~ 230/50 1~ 230/50 

Maximálny prevádzkový (rozbehový) prúd kompresora A 15,8 19,0 

Maximálny elektrický príkon elektrického vykurovacieho 
telesa 

A 8,7 8,7 

Poistka riadiaceho napájania A B/Z 13 B/Z 13 

    ak 3~ 400/50 B/Z 13   

Poistka elektrického vykurovacieho telesa A   B/Z 13 

    ak 1~ 230/50 B/Z 32   

Poistka kompresora hlavného napájacieho zdroja A C/K 16 C/K 20 

Maximálny prevádzkový prúd ventilátora A 0,24 0,5 

Maximálny elektrický príkon ventilátora W 56 115 

Trieda ochrany - IP 20 IP 20 
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3. Rozmery  
 

Tepelné čerpadlo vzduch/voda by malo byť 

dimenzované tak, aby bod bivalencie ležal medzi 

–3 a –10 °C. To zaručí, aby tepelné čerpadlo 

pokrylo viac ako 90 % ročného dopytu po 

vykurovaní (Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko). 

Pri dimenzovaní systému sa vypočíta maximálny 

vykurovací výkon domu vrátane vody pre 

domáce použitie. 

Okrem toho sa vyžaduje štandardná vonkajšia 

teplota. Tá je určená geografickou polohou a 

možno ju nájsť na domovskej stránke iDM a 

získať z rôznych inštitúcií. 

 

Príklad: 

Samostatne stojaci rodinný dom v Nemecku 

4-členná domácnosť 

Dopyt po úžitkovej vode: 4 × 0,25 kW = 1 kW 

Požiadavky na vykurovací výkon 11 kW  

Štandardná vonkajšia teplota 

Nemecko: –16 °C 

Faktor obdobia nečinnosti: 1,1 

 

 

 

Potrebná vykurovacia energia: 

(dopyt po úžitkovej vode + dopyt po vykurovacom výkone) × faktor obdobia nečinnosti = 13,2 kW 

 

Diagram vykurovacieho výkonu AERO ILM 4-13 
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bod bivalencie konkrétneho 
typu tepelného čerpadla 

potrebný tepelný výkon pri štandardnej 
vonkajšej teplote vrátane požadovanej teplej 
úžitkovej vody 

 
Bivalentná 

časť 

Štandardná vonkajšia teplota 

Línia vlastností budovy 

Požiadavka teplej úžitkovej vody 

MAX. 

NOMINÁLNY 

MIN. 

Obmedzenia kúrenia 
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3.1. Diagramy vykurovacieho výkonu AERO ILM 2-7, podľa EN14511 

Tepelný výkon s prietokovou teplotou 35 °C 

 

Tepelný výkon s prietokovou teplotou 45 °C 
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Tepelný výkon s prietokovou teplotou 55 °C 

 

Tepelný výkon s prietokovou teplotou 60 °C 
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3.2. Diagramy vykurovacieho výkonu AERO ILM 4-13, podľa EN14511 

Tepelný výkon s prietokovou teplotou 35 °C 

 

Tepelný výkon s prietokovou teplotou 45 °C 
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Tepelný výkon s prietokovou teplotou 55 °C 

 

Tepelný výkon s prietokovou teplotou 60 °C 
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3.4. Obmedzenie používania  
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AERO ILM 2-7 – chladenie 
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AERO ILM 2-7 – vykurovanie 
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Ak vonkajšie teploty klesnú pod alebo stúpnu nad oblasť použitia, tepelné čerpadlo sa vypne. Ak 

existuje systém bivalencie a je nastavená v riadiacej jednotke Navigator, spustí sa bivalencia. 
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AERO ILM 4-13 – chladenie 
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AERO ILM 4-13 – vykurovanie 
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4. Pripojenia a káblové kanály  
 

 

kanály AERO ILM HGL kanály AERO ILM 

1 Prietok HGL pre ohrievač teplej úžitkovej 

vody (pružná hadicová prípojka) 

1 nepoužíva sa 

2 Spiatočka HGL 

(iba pri použití HGL v režime chladenia) 

2 Prietok pre ohrievač teplej úžitkovej vody 

(pružná hadicová prípojka) 

3 nepoužíva sa 3 nepoužíva sa 

4 Odtok kondenzátu 4 Odtok kondenzátu 

5 Prietok tepelného čerpadla  

(pružná hadicová prípojka) 

5 Prietok tepelného čerpadla 

(pružná hadicová prípojka) 

6 Spätný tok tepelného čerpadla 6 Spätný tok tepelného čerpadla 

  (pružná hadicová prípojka)  (pružná hadicová prípojka) 

7 Hlavný prúd 7 Hlavný prúd 

8 Snímač a riadiace vedenia  8 Snímač a riadiace vedenia 

9 nohy s nastaviteľnou výškou (50 mm) 9 nohy s nastaviteľnou výškou (50 mm) 
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4.1. Káblové a potrubné rozvody 

Hydraulické a elektrické prípojky je možné 

vykonať na ľavej alebo pravej strane. 

3 priložené pružné hadicové prípojky sú zapojené 

tak, ako je znázornené v schéme a vedené 

poskytnutou ochrannou priechodkou. Elektrické 

káble sú tiež zapojené tak, ako znázornené v 

schéme. 

 

 

4.2. Hydraulické pripojenie k tepelnému čerpadlu 

AERO ILM HGL AERO ILM (bez HGL) 

 

 

 

1 … prietok tepelného čerpadla 1 … prietok tepelného čerpadla 

2 … spätný tok tepelného čerpadla 2 … spätný tok tepelného čerpadla 

3 … Prietok HGL 

(zadná strana kondenzátora HGL) 

3 … prietok pre ohrievač teplej úžitkovej vody  
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5. Inštalácia  
 

5.1. Návod na inštaláciu 

AERO ILM je určený len na vnútornú inštaláciu. 

Inštaláciou tohto systému do interiéru je možné 

znížiť náklady na ochranu proti mrazu a ohrev 

odtoku kondenzátu. Existujú rôzne možnosti 

inštalácie, aby sa zabezpečilo, že vstupný 

vzduch/výstupný vzduch je privádzaný do 

tepelného čerpadla s minimálnymi stratami. Tieto 

sú podrobnejšie popísané v ďalších kapitolách. 

Všetky komponenty tepelného čerpadla sú 

izolované tak, aby ani v prípade výstupných 

teplôt –22 °C nevznikla na vonkajších častiach 

kondenzovaná voda. Odporúča sa však 

pravidelne vetrať miestnosť. 

Tepelné čerpadlo je oddelené tlmičmi vibrácií. 

Miesto inštalácie musí mať pevný povrch. 

Tepelné čerpadlo sa dá vyrovnať 4 výškovo 

nastaviteľnými nožičkami (50 mm). 

2 kusy izolačných podložiek sú tiež súčasťou 

dodávky s tepelným čerpadlom, aby sa zabránilo 

hluku. Tieto 2 podložky sú umiestnené pod 

tepelným čerpadlom. Obidve sú vybavené 2 

otvormi pre nastaviteľné nožičky tepelného 

čerpadla. 

Efektívna hladina akustického tlaku v mieste 

inštalácie závisí od rôznych faktorov, ako je 

veľkosť miestnosti, absorpčná kapacita, odraz, 

nerušené šírenie zvuku atď. Je preto dôležité 

zabezpečiť, aby tepelné čerpadlo bolo 

nainštalované, ak je to možné, mimo oblasti 

citlivej na hluk. Kotolňa by mala byť vybavená 

zvukovo-izolačnými dverami. 

 

Pri pobrežných inštaláciách sa 

musí dodržať minimálna 

vzdialenosť 5 km od pobrežia. Ak 

sa táto bezpečnostná vzdialenosť 

nedodrží, môže dôjsť k zvýšeniu 

výskytu korózie. Na tieto prípady sa 

nevzťahuje záruka. 

 

5.2. Vykurovacie prípojky 

Vykurovacie prípojky musia byť nainštalované 

pomocou ohybných hadíc, ktoré sú štandardnou 

súčasťou dodávky. 

5.3. Odtok kondenzátu 

Tepelné čerpadlá so vzduchovým zdrojom 

generujú počas prevádzky vodný kondenzát. 

Počas jedného cyklu odmrazovania, t. j. behom 2 

minút, sa môže nazbierať až 10 litrov 

kondenzátu. Odvod kondenzátu poskytnutý a 

vopred zmontovaný z výroby musí byť 

umiestnený na mieste do kanalizácie a musí byť 

pravidelne kontrolovaný vo veci znečistenia. Viď 

kapitola pripojenia a káblové kanály 

Ak nie je možné správne realizovať odtok 

kondenzovanej vody, môže dôjsť k poškodeniu 

samotného tepelného čerpadla a budovy vodou. 

 

Zásobník na kondenzát a hadica na 

kondenzát sa musia pravidelne 

kontrolovať kvôli znečisteniu, aby 

sa predišlo poškodeniu vodou. 

Aj pri inštalácii so svetelnou 

šachtou sa musí skontrolovať, či 

nie je odtokové potrubie 

kondenzátu znečistené. Vypúšťacia 

hadica môže byť oddelená od 

odtokového zásobníka otvorením 

hadicovej svorky. To umožňuje 

kontrolu a vyčistenie zásobníka a 

hadice. 
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5.4. Vzduchové potrubie 

Vzduchové potrubie na vstupnej strane musí byť 

vždy vedené cez stenu. Vzduchové potrubie na 

výstupnej strane môže byť vedené buď priamo 

cez stenu, alebo cez vzduchovú hadicu (pozri 

príslušenstvo). Otvory v stene sa musia vykonať 

tak, ako je opísané ďalej v tomto dokumente. Iba 

pri použití primerane dimenzovaných spojovacích 

prvkov je možné zaručiť efektívnu a bezchybnú 

prevádzku. 

Vstup vzduchu a výstup vzduchu je možné 

vykonávať pomocou vzduchovej hadice rôznymi 

spôsobmi. Nasledujúci zoznam obsahuje pravidlá 

a predpisy pre konfiguráciu:: 

- Vstupná strana vzduchu a výstupná strana 

vzduchu by sa mali, ak je to možné, 

vykonávať na dvoch rôznych stranách 

budovy. 

- Ak sú strana prívodu vzduchu a strana 

odvodu vzduchu navrhnuté na tej istej strane 

budovy, musí byť zabránené skratu v obvode 

vzduchu konštrukčným oddelením. 

- Otvory na stenách musia byť chránené pred 

prenikaním cudzích látok (lístím, drobnými 

zvieratami). Vstupné mriežky s pletivom a 

ochranná mriežka musia byť nainštalované vo 

svetelných šachtách a na viditeľných stenách. 

Veľkosť pletiva týchto mriežok je 12 mm. 

- Otvory v stene musia byť izolované podľa 

špecifikácií pomocou uzavretého pórovitého 

izolačného materiálu (hustota 50 mm), aby sa 

zabránilo vniknutiu vlhkosti. 

- Ak sú svetelné šachty príliš malé, zvýši sa 

tlaková strata vo vzduchovom potrubí. Preto 

je potrebné zabezpečiť, aby boli dostatočne 

dimenzované! 

- Svetelné šachty musia byť vybavené odtokom 

dažďovej vody! 

- Pri výstupe vzduchu existuje zvýšené riziko 

námrazy. Dažďové potrubia, vodovodné 

potrubia alebo nádoby na prepravu vody 

nesmú byť umiestnené v blízkosti strany 

výstupu vzduchu.  

5.5. Akustické posúdenie  

Hladina akustického výkonu 

Akustický výkon je energia zvuku za sekundu 

vyžarovaná zdrojom hluku. Hladina akustického 

výkonu je špecifická pre zdroj zvuku, nezávislá 

od diaľky a smeru a umožňuje jednoduché 

porovnanie rozličných zariadení, ktoré vydávajú 

zvuk. Akustický výkon je možné určiť iba 

pomocou matematického výpočtu podľa 

medzinárodných noriem série ISO 3740, na 

základe meraní hladiny akustického tlaku, ako aj 

ISO 9614, ktorá je založená na meraní intenzity 

zvuku. Hladina akustického výkonu tepelných 

čerpadlách je uvedená v technickej špecifikácii. 

Hladina akustického tlaku 

Na rozdiel od hladiny akustického výkonu je 

možné merať hladinu akustického tlaku 

spôsobeného zdrojom hluku. Nameraný 

akustický tlak závisí od vzdialenosti od zdroja 

hluku a polohy prijímača (geometrická 

divergencia), ako aj od miestnych podmienok. 

Keďže hladina akustického tlaku je mierou 

hlasitosti hluku vnímaného ľuďmi, právne 

predpisy stanovujú limitné hodnoty, ktoré sa 

nesmú prekročiť. 

Šírenie zvuku vonku 

S narastajúcou vzdialenosťou od bodu zdroja 

hluku je akustický výkon rozložený na 

zväčšujúcej sa ploche v dôsledku sférického 

šírenia. Preto sa hladina akustického tlaku 

postupne znižuje so zvyšujúcou sa vzdialenosťou 

od zdroja hluku až po miesto prijímača. 

Zdvojnásobenie vzdialenosti vedie k zníženiu 

hladiny akustického tlaku o 6 dB(A). Okrem 

vzdialenosti od miesta inštalácie tepelného 

čerpadla majú na výslednú hladinu akustického 

tlaku na príslušnom mieste imisie významný 

vplyv tiež zvuk, inštalačná situácia a miestne 

podmienky. 
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Hlavnými faktormi vplyvu sú: 

 stlmenie zvuku masívnymi bariérami, napr. 

budovami, stenami alebo iným terénom, 

 odraz na akusticky tvrdý povrch, napr. na 

sklenenú fasádu a kamenné povrchy, 

 stlmenie v dôsledku pórovitých povrchov 

pohlcujúcich zvuk, napr. tráva, stromy, 

 zosilnenie/zníženie rýchlosti/smeru vetra. 

 

Imisia hluku 

Hluk spôsobený zdrojom na určitom mieste je 

vyjadrený ako imisia, príslušnej hladine 

akustického tlaku sa hovorí úroveň imisií. Úroveň 

imisií na príslušnom mieste imisie sa môže určiť 

buď meraním, alebo vypočítať napr. predikčnou 

metódou podľa „TA Lärm“ (nemecký kódex 

prevencie hluku), ktorá je obzvlášť užitočná vo 

fáze plánovania. 

Podľa tohto spôsobu výpočtu sa očakávaná 

hladina akustického tlaku vypočíta na základe 

hladiny akustického výkonu tepelného čerpadla, 

vzdialenosť tepelného čerpadla od umiestnenia 

prijímača a situácia inštalácie (korekcia 

smerovosti Dc) príslušného miesta imisie podľa 

tohto vzorca: 

 

LWAeq = priemerná A-vážená hladina akustického 

tlaku [dB] 

DC = korekcia smerovosti [–] 

Sm = vzdialenosť od zdroja hluku k miestu 

prijímača [m] 

Na obrázkoch nižšie sú znázornené rôzne 

montážne situácie tepelných čerpadiel a 

príslušná korekcia smerovosti. 

1: Sférické šírenie do 1/2 priestoru:  

 

2: Sférické šírenie do 1/4 priestoru:  

 

3: Sférické šírenie do 1/8 priestoru: 
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Príslušné miesto imisie 

Imisia zvuku sa musí určiť 0,5 m v strede 

otvoreného okna (mimo budovu) najviac 

zasiahnutých miestností, ktoré si vyžadujú 

osobitnú ochranu. Podľa DIN 4109:1989 patria 

medzi miestnosti, ktoré si vyžadujú osobitnú 

ochranu tieto: 

 obývacie izby a spálne, 

 detské izby, 

 pracovné priestory/kancelárie, 

 triedy/učebne. 

Úroveň hodnotenia Lr  

Úroveň hodnotenia zodpovedá ekvivalentnej 

hladine kontinuálneho akustického tlaku spojenej 

s konkrétnou dobou. Úroveň hodnotenia sa 

určuje pre obe obdobia hodnotenia: „deň“ (6:00 – 

22:00) a „noc“ (22:00 – 6:00) samostatne. Doba 

prevádzky tepelného čerpadla má osobitný vplyv 

na výslednú ekvivalentnú hladinu kontinuálneho 

akustického tlaku. Zníženie doby prevádzky zo 

16 hodín denne na 4 hodiny denne zníži úroveň 

hodnotenia o 6 dB(A). 

Ekvivalentná hladina kontinuálneho akustického 

tlaku však nie je sama o sebe dostatočná na to, 

aby určila rušivé účinky hluku. Vo všeobecnosti je 

hluk vnímaný ako veľmi rušivý, ak sú jednotlivé 

tóny jasne rozpoznateľné alebo je hluk 

nepravidelný (impulzívnosť). Tieto hlukové 

charakteristiky sa zohľadnia dodatočnou 

prirážkou. Navyše sa berú do úvahy denné časy 

so zvýšenou citlivosťou. Podľa „TA Lärm“ sa 

uplatňujú tieto nápravy: 

zapracovanie informácií 0,3 alebo 6 dB 

impulzívnosť 0,3 alebo 6 dB 

denné časy so zvýšenou 

citlivosťou 
6 dB 

 

Úroveň hodnotenia Lr sa získa súčtom 

vypočítanej úrovne imisií a uplatnených náprav 

počas konkrétnych období. 

Napokon sa dá určená úroveň hodnotenia 

porovnať so zákonnými limitnými hodnotami 

(napr. „TA Lärm“). 

Štandardné hodnoty imisií (ŠHI) – príslušné 

miesto imisie mimo budovy: 

Oblasť ŠHI – 

deň 

ŠHI – 

noc 

Priemyselná oblasť 70 dB(A) 70 dB(A) 

business park, obchodné 

priestory 
65 dB(A) 50 dB(A) 

vidiecke oblasti a 

zmiešané oblasti 
60 dB(A 45 dB(A) 

osídlené oblasti 55 dB(A) 40 dB(A) 

obytné oblasti 50 dB(A) 35 dB(A) 

kúpeľné miesta, 

nemocnice 
45 dB(A) 35 dB(A) 

 

V prípade šírenia zvuku vo vnútri budov alebo 

prenosu zvuku konštrukciou sú štandardné 

hodnoty imisií pre úroveň hodnotenia miestností, 

ktoré potrebujú osobitnú ochranu, takéto: 

ŠHI – deň: 35 dB(A) 

ŠHI – deň: 25 dB(A) 

Na výpočet úrovne hodnotenia podľa „TA Lärm“ 

sa na domovskej stránke uvádza nástroj pre 

výpočet: http://www.idm-energie.com 

Tipy na inštaláciu tepelných čerpadiel 

 Oblasti odrazu zvuku by mali byť čo možno 

najnižšie. 

 Je potrebné vyhnúť sa inštalácii na akusticky 

tvrdom teréne a na miestach s nerovnosťou 

terénu. 

 Vzdialenosť od tepelného čerpadla a 

príslušného miesta imisie by mala byť čo 

možno najväčšia. 

 V prípade vonkajšej inštalácie by ste sa mali 

vyhnúť vyfukovaniu vzduchu smerom k 

susednému alebo príslušnému miestu 

prijímača. 

 Prúd vzduchu by sa nemal fúkať priamo na 

steny, pretože odrazy zvuku následne vedú k 

zvýšeným hladinám akustického tlaku. 

  

http://www.idm-energie.com/
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Je potrebné zohľadniť uvedené: 

 výskyt prekážok a ich účinok, 

 odrazy od objektu, 

 odrazy od zeme, 

 absorpcia spôsobená rastlinami, 

 vplyv vetra a teploty. 

 

 
 

5.6. Oddelenie od budov 

Ak sa vibrácie tepelného čerpadla prenášajú cez 

podlahy, stropy, steny alebo iné pevné prvky, 

označuje sa to ako hluk prenášaný konštrukciou. 

Tepelné čerpadlá by sa mali oddeliť čo najviac od 

konštrukcie budovy, aby sa to minimalizovalo. V 

zásade by sa malo zabrániť inštalácii tepelných 

čerpadiel na stropoch alebo podlahách z ľahkej 

konštrukcie. Pri plávajúcej podlahe by sa mali 

okolo tepelného čerpadla vynechať podlahový 

poter a nárazová zvuková izolácia (ako je 

znázornené na obrázku). 

 

 

K tepelnému čerpadlu sú priložené dve zvukovo-

izolačné podložky. Ak je tepelné čerpadlo v 

konečnom mieste inštalácie, tieto podložky sa 

musia umiestniť pod tepelné čerpadlo. Preto sú 

štyri nožičky výškovo nastaviteľné. 

 

  

pohľad zhora 

nastaviteľné 

nožičky 

tepelného 

čerpadla 

potrubiebetónová 

podlaha 
2. zvuková izolácia 
3. podlahový poter 
4. rez 
5. zvukovo-izolačná 
podložka 
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5.7. Umiestnenie pri inštalácii 

 

- Tepelné čerpadlo musí byť 

nainštalované v miestnosti 

odolnej voči mrazu (teplota 

miestnosti musí byť medzi 5 °C 

a 25 °C)! 

- Tepelné čerpadlá by sa mali oddeliť čo 

najviac od konštrukcie budovy, aby sa 

minimalizovali oscilácie a zvuky v budovách. 

V zásade sa odporúča vyhnúť sa inštalácii 

tepelných čerpadiel na stropy a podlahy v 

ľahkých konštrukciách. Pri plávajúcej 

podlahe by sa mali okolo tepelného čerpadla 

vynechať podlahový poter a nárazová 

zvuková izolácia. 

- Inštalácia v mokrom alebo vlhkom prostredí 

alebo v priestoroch vystavených prachu 

alebo riziku výbuchu nie je prípustná. 

- Ak z miesta inštalácie unikne chladivo, 

nesmie vniknúť do susedných miestností, 

schodísk, dvorov, chodieb alebo 

odvodňovacích systémov a musí byť 

zabezpečené odvádzanie bez hrozby 

nebezpečenstva. 

- V prípade nebezpečenstva okamžite opustite 

miesto inštalácie. 

- Ak je veľkosť miesta inštalácie menšia než je 

požadovaná minimálna veľkosť, takáto 

miestnosť musí byť navrhnutá ako strojovňa 

podľa EN 378. 

- Ak núdzové vetranie nie je dostatočné, musí 

byť zabezpečené mechanické vetranie. 

Mechanická ventilácia musí byť 

nainštalovaná s nezávislým núdzovým 

ovládaním mimo miesta inštalácie a v 

blízkosti dverí do tejto oblasti. 

- Tepelné čerpadlá sa nesmú inštalovať v 

miestnostiach s vysokým 

elektromagnetickým zaťažením! 

- Prívody a odvody vzduchu musia byť 

zabezpečené proti krádeži vhodnými 

opatreniami na mieste. 

5.8. Požiadavky na priestor a prístupnosť 

Na zabezpečenie údržby a prevádzky tepelného 

čerpadla sa musí na prednej strane dodržať 

minimálna vzdialenosť 800 m (na prevádzku a 

údržbu). 

Dodržaním tejto vzdialenosti sa zabezpečí 

údržba a prevádzka systému bez prekážok. 

 

 

 

Oproti výstupnému otvoru v 

tepelnom čerpadle musí byť vopred 

nainštalovaná hadica na 

vypúšťanie kondenzátu. Na tento 

účel je potrebné poskytnúť odtok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vykurovacie prípojky / 

Odtok kondenzátu / 

Elektrické pripojenia 
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5.9. Montáž do rohu 

Optimálne výsledky sa dosiahnu ak je tepelné čerpadlo namontované v rohu! Otvory v stene môže pripraviť 

zhotoviteľ budovy. Otvory v stene musia byť izolované pomocou uzavretého pórovitého izolačného 

materiálu (hustota 50 mm). 

5.9.1. Príprava strany konštrukcie – rozmery 

Na montáž je potrebné zvoliť rovný a pevný priestor. Po umiestnení je potrebné tepelné čerpadlo vyrovnať. 

Pod tepelným čerpadlom sú na tento účel poskytnuté nastaviteľné nožičky. 

 

 

Uvedené rozmery sú čisté rozmery. Ubezpečte sa, že je otvor v stene o 50 mm väčší okolo 

izolácie steny. 

 

 

Na zjednodušenie prístupnosti by sa mala dať prednosť otváraniu výstupu z pravej strany. 

 

 

Pri použití svetelnej šachty musí byť táto aspoň rovnako široká ako otvor v stene. Hĺbka 

musí byť aspoň 400 mm. 

 

  

Otvorenie výstupu doprava Otvorenie výstupu doľava 

POZNÁMKA: čisté rozmery Otvor v stene 

zväčšite podľa izolácie. 
POZNÁMKA: čisté rozmery Otvor v stene 

zväčšite podľa izolácie. 
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5.9.2. Príslušenstvo na montáž do rohu 

 

 

Premiestňujte tepelné čerpadlo 

iba s namontovanými panelmi! 
 

Vyhnite sa intenzívnemu tlaku 

voči stene! 

  

192521 ... Vstupná prípojka v stene 

na vodotesný prechod 

192501 ... Ochranná vstupná mriežka alebo 

192531 ... Vstupné mriežky s pletivom (12 mm) 

193801 ... Výstupná vzduchová prípojka v stene 

na vodotesný prechod 

(vrátane výstupného panela) 

192502 ... Ochranný mriežkový výstup vzduchu 

alebo 

192532 ... Výstupné mriežky s pletivom (12 mm) 
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5.9.3. Návod na montáž vstupu vzduchu 

Pripájací set k stene na vstupnej strane pozostáva zo 4 gumených pásikov. Tie sú súčasťou dodávky ako 

samostatné položky. Najprv pripevnite vertikálne pripájacie prvky. Odstráňte fóliu na zadnej strane. Gumové 

pásiky musia byť pripevnené tak, aby boli v jednej rovine s gumou namontovanou z výroby na vnútornej 

strane rámu tak, aby obklopovali rám. 

Horizontálne prvky sú v podstate zalaminované na prednej strane. To zaručuje optimálnu tesnosť! 

 

 

Spodná vodorovná guma musí byť pripevnená a zarovnaná s výstupkom na zbernej vaničke 

kondenzátu. Zvyšné gumené pásiky musia byť pripevnené a v jednej rovine s gumou na 

vnútornej strane! Kovový rám je teda úplne obklopený izolačným materiálom a bez 

tepelného mostu. 
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5.9.4. Návod na montáž výstupu vzduchu 

Miesto pripojenia na stenu na výstupnej strane 

pozostáva z výstupného panelu a už pripevnenej 

gumy, aby sa zabezpečil vodotesný prechod na 

výstupnú stranu. 

Výstupný panel je vybavený izoláciou v tvare 

lichobežníka s lepiacou páskou na oboch 

stranách. Musí sa pripevniť na stranu výparníka 

(doľava alebo doprava) na panel. 

 

Príklad výstupnej strany napravo 

Výstupný panel sa namontuje na požadovanú 

stranu pomocou 4 skrutiek, ktoré sú súčasťou 

dodávky. 

 

Skrutky na paneli musia byť 

opatrne dotiahnuté rukou. 

 

 

 

 

Panel oproti výstupnej strane je tiež vybavený 

izoláciou v tvare lichobežníka s lepiacou páskou 

na oboch stranách. Túto izoláciu je potrebné 

pripevniť na stranu kondenzátora. 

 

Príklad výstupnej strany napravo 

Pred umiestnením zariadenia do rohu je potrebné 

skontrolovať, či bol otvor v stene zaizolovaný 

zhotoviteľom stavby izoláciou s hrúbkou 50 mm. 

Zariadenie sa potom môže umiestniť do rohu. 

Ak je na výstupnom alebo vstupnom otvore 

nejaká medzera v dôsledku nerovností podlahy, 

je možné ju opraviť pomocou nastaviteľných 

nožičiek zariadenia. 
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5.10. Montáž s priamym vzduchovým potrubím 

Tento variant je podobný montáži do rohu a môže sa použiť vtedy, keď nie je možné implementovať priamu 

montáž do rohu bez kanálov pre podmienky na mieste. 

 

192521 ... Vstupná prípojka v stene na vzduchotesný prechod 

192501 ... Vstupné mriežky s ochranou proti poveternostným vplyvom 

192531 ... Vstupné mriežky s pletivom (12 mm) 

193805 ... výstupné panely vzduchového potrubia 

192551 ... izolovaný výstup vzduchového potrubia 1,0 m 

192552 ... izolovaný výstup vzduchového potrubia 1,5 m 

193809 ... kryt vzduchového potrubia pre priechod cez stenu 

192555 ... vzduchové potrubie prípojka na stene, izolovaná 

192558 ... Výstupné mriežky s ochranou proti poveternostným vplyvom cez vzduchové potrubie 

192559 ... Výstupné mriežky s pletivom cez vzduchové potrubie (12 mm) 

 

Vzduchové potrubia môžu byť pripojené na ľavej alebo pravej strane tepelného čerpadla. 

Následne to znamená, že vykurovacie prípojky a elektrické pripojenia je možné vykonať buď 

na ľavej alebo pravej strane. 

 

 

Ak je vzduch vedený cez svetelnú šachtu, musí mať aspoň rovnakú šírku otvor v stene. 

Hĺbka musí byť aspoň 400 mm. 
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5.10.1. Otvory v stene pre priame vzduchové potrubie 

 

A závisí od dĺžky vzduchového potrubia: 

Dĺžka potrubia: A 

1,000 mm 1,150 mm 

1,500 mm 1,650 mm 

 

 

Skrutky na paneli musia byť 

opatrne dotiahnuté rukou. 

 

 

  

POZNÁMKA: čisté rozmery  

Otvor v stene zväčšite podľa izolácie. 

Výstup vzduchu napravo Výstup vzduchu naľavo 
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5.10.2. Montáž priameho vzduchového 

potrubia 

Strana prívodu vzduchu je rovnaká ako pri montáži 

do rohu. 

Vzduchové potrubie má montážnu prírubu na oboch 

stranách. Na jednej strane je pevne namontovaná. 

Na druhej strane sa príruba dodáva voľne. V 

prípade potreby je potrubie možné odrezať na 

požadovanú dĺžku. Potom je potrebné prírubu 

namontovať späť na potrubie. 

Na strane tepelného čerpadla je potrubie, spolu s 

výstupným panelom, namontované v ráme 

tepelného čerpadla pomocou 4 dodaných skrutiek. 

 

Na druhej strane vzduchové potrubie prírubami 

pripevnené spolu so 4 dodanými skrutkami ku 

spojovaciemu kusu potrubia. 

 

Ako je znázornené na obrázku nižšie, prírubové 

spojenie (spojenie potrubia so stenou) sa nachádza 

pred stenou. Na opačnom konci potrubia je spojenie 

so stenou tiež prírubové, čo zabezpečuje stabilitu 

otvoru v stene. 

 

Táto príruba by mala spočívať priamo v otvore v 

stene. Po nainštalovaní potrubia musí byť toto 

zaizolované dodanou izoláciou. Potom sa spoj 

steny a potrubia vyplní čistou a vzduchotesnou 

penou. 

 

Na vonkajšej strane steny je mriežka s ochranou 

pred poveternostnými vplyvmi (alebo mriežka s 

pletivom) namontovaná priamo na izoláciu otvoru 

v stene pomocou dodaných príchytiek. Napokon 

sa penou zaizolovaná oblasť priechodu v stene 

musí prekryť panelom. 

 

  

1. vzduchové 

špeciálne 

tesniaca pena 

mriežky s ochranou 

proti poveternostným 

vplyvom 

pripojenie steny a 

potrubia 
izolácia 
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5.11. Montáž s 90° vzduchovým potrubím 

Tento variant sa požaduje ak sa vstup a výstup nedajú realizovať v rohu z konštrukčných dôvodov. Vstup a 

výstup vzduchu sú teda navzájom rovnobežné a vzniká riziko, že medzi vstupom vzduchu a výstupom 

vzduchu vznikne skrat. Zodpovedajúce fyzické oddelenie medzi vstupným a výstupným vzduchom by malo 

zabrániť skratu. 

 

192521 ... Vstupná prípojka v stene na vzduchotesný prechod 

192501 ... Vstupné mriežky s ochranou proti poveternostným vplyvom 

192531 ... Vstupné mriežky s pletivom (12 mm) 

193805 ... výstupné panely vzduchového potrubia 

192551 ... izolovaný výstup vzduchového potrubia 1,0 m 

192552 ... izolovaný výstup vzduchového potrubia 1,5 m 

192554 ... vzduchové potrubie 90° ohyb, izolované 

193809 ... kryt vzduchového potrubia pre priechod cez stenu 

192555 ... vzduchové potrubie prípojka na stene, izolovaná 

192558 ... Výstupné mriežky s ochranou proti poveternostným vplyvom cez vzduchové potrubie 

192559 ... Výstupné mriežky s pletivom cez vzduchové potrubie (12 mm) 

 

Vzduchové potrubia môžu byť pripojené na ľavej alebo pravej strane tepelného čerpadla. 

Vykurovacie a elektrické pripojenia sa tiež môžu zrealizovať na oboch stranách. 

 

 

Ak je vzduch vedený cez svetelnú šachtu, musí mať aspoň rovnakú šírku otvor v stene. 

Vykurovacie a elektrické pripojenia sa tiež môžu zrealizovať na oboch stranách. 
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5.11.1. Otvory v stene pre 90° vzduchové potrubie 

 

 

Vzduchové potrubie je možné podľa potreby odrezať na požadovanú dĺžku, dĺžka B je dĺžka 

vzduchového potrubia plus 166 mm. 

 

 

Uvedené rozmery sú čisté rozmery. Otvor v stene musí byť okolo izolácie steny zväčšený! 

Minimálna šírka izolácie steny musí byť 50 mm. 

 

 

  

POZNÁMKA: čisté rozmery  

Otvor v stene zväčšite podľa 

izolácie. 

Výstupný otvor sa tiež môže 

zrealizovať na ľavej strane. Potom 

je potrebné zmeniť rozmery oboch 

otvorov a obe výšky. 

B závisí od dĺžky vzduchového potrubia: 

Dĺžka potrubia: B 

1,000 mm 1,166 mm 

1,500 mm 1,166 mm 
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5.11.2. Montáž 90° vzduchového potrubia 

Strana prívodu vzduchu je rovnaká ako pri 

montáži do rohu. 

Kanál a 90° ohyb sa namontujú rovnakým 

spôsobom ako pri montáži priameho potrubia. 

Viď. časť „Montáž priameho vzduchového 

potrubia“ 

Spojenie steny a vzduchového potrubia je tiež 

zrealizované tak, ako je opísané v časti „Montáž 

priameho vzduchového potrubia“. 

V tomto prípade celé spojenie steny a 

vzduchového potrubia (vrátane oboch prírub) 

spočíva v dutine v stene. 

 

Jedna strana 90° oblúku leží priamo v stene. 

Po umiestnení kanálu musí byť tento zaizolovaný 

poskytnutou izoláciou. 

 

Výstup vzduchu má zvyčajne asi o 

4 až 5 K menej ako je teplota 

vstupného vzduchu v režime 

kúrenia. Vyfukovaný vzduch teda 

klesá a pohybuje sa k najnižšiemu 

miestu. To je obzvlášť dôležité pri 

inštalácii v stúpajúcom alebo 

klesajúcom teréne. 

 

Pripojenie steny a potrubia je potom potrebné 

naplniť čistým a vzduchotesným prostriedkom 

(viď. bod „Montáž priameho vzduchového 

potrubia“). 

 

Na vonkajšej stene je mriežka s ochranou pred 

poveternostnými vplyvmi (alebo mriežka s 

pletivom) namontovaná priamo na izoláciu otvoru 

v stene pomocou dodaných príchytiek. Napokon 

sa penou zaizolovaná oblasť priechodu v stene 

musí prekryť panelom. 

 

 

Vzduchové potrubia sa dodávajú 

vrátane montážneho materiálu 

(skrutky, podložky, matice)! 

  

vzduchové 

potrubie izolácia 

pripojenie steny a 

potrubia 

špeciálne tesniaca 

pena 
Mriežka s 

ochranou proti 

poveternostný

m vplyvom 
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5.12. Montáž pružnej vzduchovej hadice – výstup vzduchu bokom 

Tento variant je obzvlášť vhodný na obídenie okien, alebo na kompenzáciu nepresností na mieste, 

rozdielov vo výške a polomere. Vzduchová hadica sa dodáva v 3 rôznych dĺžkach a môže sa narezať na 

požadovanú dĺžku podľa potreby! 

 

 

Vzduchové prípojky môžu byť pripojené na ľavej alebo pravej strane tepelného 
čerpadla. Následne to znamená, že vykurovacie prípojky a elektrické pripojenia je 
možné vykonať buď na ľavej alebo pravej strane. 
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5.12.1. Príslušenstvo pružnej vzduchovej hadice – výstup vzduchu bokom 

 

192521 ... Vstup prípojky v stene na vodotesný 
prechod  

192501 ... Ochranná mriežka prívodu vzduchu  

192531 ... Vstupné mriežky s pletivom (12 mm) 

193802 ... Montážna súprava vzduchovej šachty – 
bokom 2 m  

193803 ... Montážna súprava vzduchovej šachty – 
bokom 3 m  

193804 ... Montážna súprava vzduchovej šachty – 
bokom 5 m  

192503 ... Ochranná mriežka výstupu 

192533 ... Výstupné mriežky s pletivom (12 mm) 

 

 

Montážna sada vzduchovej hadice zahŕňa vzduchovú hadicu s priemerom 560 mm a s 
dĺžkou 2 m, 3 m alebo 5 m, výstupný panel, nástenný montážny panel a 2 kusy 
hadicových svoriek na montáž hadice na výstupný panel a nástenný montážny panel 
(minimálny polomer ohybu je 600 mm). 
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5.12.2. Príprava na mieste – pružná vzduchová hadica – výstup vzduchu bokom 

 

 

Uvedené rozmery sú čisté rozmery. Otvor v stene musí byť okolo izolácie steny zväčšený! 
Minimálna šírka izolácie steny musí byť 50 mm. 

 

 

Pri použití svetelnej šachty musí byť táto aspoň rovnako široká ako otvor v stene. Hĺbka 
musí byť aspoň 400 mm. 

  

Otvorenie výstupu doľava 

Otvorenie výstupu doprava 

POZNÁMKA: čisté rozmery  

Otvor v stene zväčšite podľa izolácie. 

POZNÁMKA: čisté rozmery  

Otvor v stene zväčšite podľa izolácie. 
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5.12.3. Pokyny na montáž – pružná vzduchová hadica – výstup vzduchu bokom

Strana vstupu vzduchu 

Postup ako pri montáži do rohu 

Výstupný panel: 

Výstupný panel sa namontuje na požadovanú 

stranu pomocou 4 skrutiek, ktoré sú súčasťou 

dodávky. 

 

Príklad výstupnej strany napravo 

Výstupný panel je vybavený izoláciou v tvare 

lichobežníka s lepiacou páskou na oboch 

stranách. Musí sa pripevniť na stranu výparníka 

na panel. 

Príruba do steny: 

Príruba na stene musí byť namontovaná k otvoru 

na výstupe vzduchu pomocou vhodného 

montážneho materiálu. Na tento účel sú k 

dispozícii štyri otvory v rohoch príruby! 

Pružná rúru: 

Pružnú rúru je možné odrezať na požadovanú 

dĺžku. Pri pripájaní hadice k dvom prírubám sa 

izolácia hadice nasunie na obidva konce. 

Hadica sa namontuje k prírube pomocou 

hadicovej svorky. To umožňuje natiahnuť opäť 

izoláciu cez prírubu. 

Vzduchová hadica je pružná a umožňuje výstup 

vo všetkých smeroch. Minimálny polomer ohybu 

je 600 mm! 

 

Vzduchová hadica by mala byť 

rovná pokiaľ sa len dá a nemala by 

zbytočne meniť smer. Vzduchová 

hadica by mala byť zavesená 

každých 0,5 m pomocou montážnej 

pásky (perforovanej pásky)! 

 

 

Tepelné čerpadlo sa smie 

premiestňovať iba pomocou 

namontovaných panelov! 
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5.13. Montáž pružnej vzduchovej hadice – výstup vzduchu dohora 

Ak je jednoduchšie nasmerovať výfuk vzduchu vzhľadom na konštrukčné podmienky dohora, tiež je to 

možné pomocou vzduchovej hadice. Vzduchová hadica sa dodáva v 3 rôznych dĺžkach (2 m, 3 m a 5 m) a 

môže sa narezať na požadovanú dĺžku podľa potreby! 

 

 

Pri použití svetelnej šachty musí byť táto aspoň rovnako široká ako otvor v stene. Hĺbka 

musí byť aspoň 400 mm. 
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5.13.1. Príslušenstvo pružnej vzduchovej hadice – výstup vzduchu dohora 

 

192521 ... Vstup prípojky v stene na vodotesný 
prechod  

192501 ... Ochranná mriežka prívodu vzduchu  

192531 ... Vstupné mriežky s pletivom (12 mm) 

193806 ... Montážna súprava vzduchovej šachty – 
dohora 2 m  

193807 ... Montážna súprava vzduchovej šachty – 
dohora 3 m  

193808 ... Montážna súprava vzduchovej šachty – 
dohora 5 m  

192503 ... Ochranná mriežka výstupu 

192533 ... Výstupné mriežky s pletivom (12 mm) 
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Táto montážna sada vzduchovej hadice zahŕňa vzduchovú hadicu s priemerom 560 mm a s 

dĺžkou 2 m, 3 m alebo 5 m, výstupný panel, nástenný montážny panel a 2 kusy hadicových 

svoriek na montáž hadice na výstupný panel a k nástennému montážnemu panelu a kryciemu 

panelu bokom na voľné rezanie (minimálny polomer ohybu je 600 mm). 

5.13.2. Príprava na mieste – pružná vzduchová hadica – výstup vzduchu dohora 

 

 

Uvedené rozmery sú čisté rozmery. Otvor v stene musí byť okolo izolácie steny zväčšený! 

Minimálna šírka izolácie steny musí byť 50 mm. 

 

  

Otvorenie výstupu doľava 

Otvorenie výstupu 

doprava 

POZNÁMKA: čisté rozmery  

Otvor v stene zväčšite podľa 

izolácie. 

POZNÁMKA: čisté rozmery  

Otvor v stene zväčšite podľa izolácie. 
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5.13.3. Pokyny na montáž – pružná 

vzduchová hadica – výstup vzduchu 

dohora 

Strana vstupu vzduchu 

Postup ako pri montáži do rohu  

Výstupný panel: 

Horný krycí panel zariadenia AERO ILM sa musí 

odstrániť. Na to je potrebné rozmontovať bočné 

panely. Potom je na každej strane potrebné 

uvoľniť dve skrutky pod izoláciou. Potom je 

možné odstrániť horný kryt tepelného čerpadla. 

 

Pri vkladaní nového výstupného prvku smerom 

dohora je potrebná opatrnosť, aby sa 

zabezpečilo, že je izolácia panelu riadne 

uzavretá. Potom skrutky opäť utiahnite. 

 

Pri výmene panelu sa ubezpečte, 

že je izolácia krytu neustále čisto 

uzavretá. Ak tomu tak nie, môže 

prísť k vzniku kondenzátu na kryte 

tepelného čerpadla a tiež na 

zvyšku panelu. 
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5.14. Zmena z pravej výstupnej strany na ľavú 

Tepelné čerpadlá AERO ILM sa dodávajú podľa 

špecifikácií výrobcu pre pravú výstupnú stranu. 

Elektrické a hydraulické prípojky sú teda na ľavej 

strane. 

V prípade potreby je možné stranu pripojenia 

zmeniť. 

V prípade výstupu na ľavej strane je potrebné 

namontovať ľavý horný panel (panel oproti 

výstupu) na pravú stranu. V tom prípade 

odstráňte 4 montážne skrutky. Izolácia v tvare 

lichobežníka musí byť pripevnená ako je 

znázornené na obrázku nižšie. 

 

Je potrebné zmeniť samotné hydraulické 

rozvody, zmeny tepelného čerpadla nie sú 

potrebné. Ochranné priechodky pre hydrauliku a 

káble sú dodávané výrobcom na oboch stranách. 

Pružné pripojovacie hadice, hadica odtoku 

kondenzátu, hadica bezpečnostného ventilu a 

rozvody musia byť nainštalované ako je 

znázornené na schéme nižšie. 

 

V ďalšom kroku sa pripojovacie káble vedľa 50 l 

zásobníka tepla uložia do elektrického 

rozvádzača a upevnia káblovými spojkami. 

Všetky krycie panely sa potom opätovne 

zmontujú. 

 

Skrutky na paneli musia byť 

opatrne dotiahnuté rukou. 

 

5.15. Otvorenie predného panela 

Predný panel pozostáva z ľavej a pravej časti. Na 

spodnej strane ľavej časti je rukoväť. Tou sa ľavá 

strana potiahne dopredu a zhora odpojí. 
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Pravá časť je na spodnej strane vľavo v ráme 

pripevnená skrutkou. Povoľte túto skrutku a 

pravá strana panelu sa môže odstrániť. 

 

5.16. Podmienky prepravy 

Ak sa má tepelné čerpadlo ručne prepraviť na 

mieste, najprv je potrebné odstrániť dva spodné 

panely na ľavej a pravej strane. V ráme 

tepelného čerpadla sú štrbiny. Cez tie je možné 

prestrčiť dve rúrky s priemerom jeden palec (2,54 

cm). V každom prípade ich treba zabezpečiť 

štyrmi ochranami proti pošmyknutiu. 

Elektroinštaláciu je potrebné odstrániť zľava pod 

elektrickým systémom, ako je znázornené na 

obrázku, aby sa zabezpečilo, že sa prepravné 

rúrky dajú pretlačiť a továrenská kabeláž sa 

nepoškodí. 

 

 

 

Tepelné čerpadlo musí byť v 

každom prípade vybavené štyrmi 

protišmykovými upevňovacími 

prvkami, keď ho prepravujete 

ručne! 

 

Po umiestnení tepelného čerpadla na miesto 

inštalácie sa kabeláž vráti späť do držiaka a 

panely sa môžu opäť zatvoriť. 

 

ochrana proti pošmyknutiu 1” rúrka 
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6. Vykurovacie prípojky  
 

6.1. Požiadavky na vykurovacie prípojky 

Musia sa pritom dodržiavať príslušné zákony, 

smernice a normy pre potrubia kotolne, ako aj 

systémy tepelných čerpadiel. 

- Pri spätnom ohreve musí byť pred tepelným 

čerpadlom nainštalovaný magnetický lapač 

nečistôt. 

- Musia byť tiež poskytnuté bezpečnostné 

zariadenia a rozširovacie zariadenia pre 

uzavretý zdroj vykurovania podľa EN 12828. 

- Ak bude v zásobníku tepla nainštalované 

elektrické vykurovacie teleso, musí sa na 

zásobník tepla namontovať prídavné 

bezpečnostné zariadenie. 

- Dimenzovanie potrubia musí zodpovedať 

požadovaným prietokom. 

- Musia byť namontované pripojovacie hadice na 

vstup tepelného čerpadla, spätný tok a prívod 

teplej vody. Pripojovacie hadice sa môžu skrátiť 

na požadovanú dĺžku, avšak nie na menej ako 

60 cm. Pripojovacie hadice sa navyše nesmú 

ohýbať! 

- Možnosti odvzdušňovania by mali byť 

umiestnené na najvyšších miestach pripájacích 

potrubí a možnosti vypúšťania zasa v najnižších 

miestach. 

- Pripojovacie vedenia musia byť zaizolované 

vhodným materiálom, aby sa predišlo stratám 

energie. 

 

Kyslíková difúzia 

V prípade podlahového kúrenia s plastovým 

potrubím, ktoré nie je odolné voči difúzii alebo 

otvorených zdrojov vykurovania sa môže na 

oceľových dieloch vyskytnúť korózia, a to ak sa 

používajú oceľové rúrky, oceľové radiátory alebo 

akumulačné vykurovacie systémy. 

Korózia sa môže vytvárať v kondenzátore a viesť k 

strate kapacity tepelného čerpadla alebo poruchám 

v dôsledku vysokého tlaku. 

Z tohto dôvodu je potrebné vyhnúť sa otvoreným 

zdrojom vykurovania alebo inštaláciám z oceľových 

rúrok v kombinácii s plastovým potrubím 

podlahového kúrenia, ktoré nie je odolné voči difúzii. 

 

Nesprávne prietokové objemy 

spôsobené nesprávnym potrubím, 

nesprávnymi armatúrami alebo 

nesprávnou prevádzkou čerpadla 

môžu spôsobiť poškodenie! 

 

Kvalita vykurovacej vody 

Na naplnenie zdrojov vykurovania sa vzťahujú veľmi 

jasné pokyny týkajúce sa kvality vykurovacej vody. 

Konkrétne musia byť dodržané európska norma EN 

12 828, ÖNORM H 5195 a najmä smernica VDI č. 

2035-1, ktoré predstavujú najnovšie technologické 

normy. Musí sa zohľadniť napríklad tvrdosť vody 

napúšťanej do systému. Je to preto, že 1 °dH 

znamená 17 mg vodného kameňa na liter, ktoré sa 

dá oddeliť. Pre zdroj vykurovania s obsahom vody 1 

500 l (vyrovnávací zásobník) to predstavuje 520 

gramov vodného kameňa pri 20 °dH (inými slovami, 

pol kilogramu). Keďže sa vodný kameň usadzuje v 

najhorúcejších a najužších častiach systému, 

znamená to, že najviac ovplyvnené sú plynové 

výstupy, výmenník tepla pre solárne zariadenia atď. 

Doskový výmenník pre ohrev teplej vody (najmä 

kotly na drevo a solárne zariadenia) a výmenník 

tepla na horúci plyn v tepelnom čerpadle HGL sa 

môžu za určitých okolností kalcifikovať veľmi tvrdou 

vykurovacou vodou. 

Z tohto dôvodu musí byť vykurovacia voda 

upravená podľa noriem 

(zmäkčená/demineralizovaná). Tiež by sa mala 

skontrolovať hodnota pH vykurovacej vody. Mala by 

byť medzi 8,2 a 9,5. 

Hydraulický odtok 

Pre ľahšie vyprázdnenie je pred nabíjacím 

čerpadlom v hydraulickom potrubí nainštalovaný 

vypúšťací ventil. 

 

Kontrola a príprava vykurovacej vody 

patrí do kompetencie príslušného 

servisného technika. 

 

 

Hydraulické práce musia byť odborne 

zaizolované (tepelné straty a 

redukcia hluku). 

 

6.2. Bezpečnostné zariadenie 

Pri práci s bivalentným systémom s vyššími 

teplotami ako 80 °C musí byť na mieste 

nainštalované vhodné bezpečnostné zariadenie. 

 

Nesprávne prietokové rýchlosti 

spôsobené nesprávnym potrubím, 

nesprávnymi armatúrami alebo 

nesprávnym chodom čerpadla môžu 

spôsobiť poškodenie! 
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6.3. AERO ILM s neregulovaným priamym vykurovacím okruhom a zariadením Hygienik bez deliacej 
prepážky

Keďže je zariadenie AERO ILM tepelné čerpadlo 

s modulovaným výkonom, je možné zásobovať 

priame vykurovacie okruhy. To znamená, že sa 

nevyžaduje žiadne prídavné čerpadlo 

vykurovacieho okruhu ani zmiešavač. 

Zásobník Hygienik je zásobovaný prioritným 

vedením s prednastavenou prioritnou teplotou 

napúšťania. Expanzná nádoba vykurovacej 

strany musí byť nainštalovaná na mieste. 

Prepadový ventil vo vykurovacom okruhu musí 

byť nainštalovaný tesne pred rozdeľovačom 

vykurovacieho okruhu, aby bol cirkulujúci objem 

čo najväčší. 

Prepadový ventil musí byť nastavený tak, aby bol 

dosiahnutý primeraný prietok vo vzťahu k počtu 

uzavretých zónových ventilov. 

.

. 

 

Poznámka: Toto je len predbežný návrh na inštaláciu tepelného čerpadla IDM do zdroja vykurovania. 

Tento návrh nenahrádza žiadne odborné plánovanie vykonávajúcej spoločnosti! Zo strany IDM-

Energiesysteme nie je možné ručiť za funkciu celého systému! Je potrebné vziať do úvahy všeobecné 

pokyny systémových schém iDM. 

 

Pri použití priamych vykurovacích okruhov je potrebné nainštalovať prídavný snímač 

prietoku vykurovacieho okruhu. Vždy musí byť otvorených najmenej 25 % zón. V režime 

chladenia je potrebné nainštalovať prídavný spínač rosného bodu a prídavný snímač 

vlhkosti. 

  

Škrtiaci 
ventil 

 

Hygienik 2.0 
(bez deliacej prepážky) 

 

Pri použití priamych 

vykurovacích okruhov a 

zónových ventilov sa musí vždy 

otvoriť najmenej 25 % zón.  

Výnimka: V prípade systémov 

vybavených Navigator Pro 

nesmú zostať otvorené žiadne 

zóny! 
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6.4. AERO ILM s neregulovaným priamym vykurovacím okruhom a zariadením AQA 

Keďže je zariadenie AERO ILM tepelné čerpadlo 

s modulovaným výkonom, je možné zásobovať 

priame vykurovacie okruhy. To znamená, že sa 

nevyžaduje žiadne prídavné čerpadlo 

vykurovacieho okruhu ani zmiešavač. 

Zásobník AQA je zásobovaný prioritným vedením 

s prednastavenou prioritnou teplotou napúšťania. 

Expanzná nádoba vykurovacej strany musí byť 

nainštalovaná na mieste. 

Prepadový ventil vo vykurovacom okruhu musí 

byť nainštalovaný tesne pred rozdeľovačom 

vykurovacieho okruhu, aby bol cirkulujúci objem 

čo najväčší. 

Prepadový ventil musí byť nastavený tak, aby bol 

dosiahnutý primeraný prietok vo vzťahu k počtu 

uzavretých zónových ventilov.

 

Poznámka: Toto je len predbežný návrh na inštaláciu tepelného čerpadla IDM do zdroja vykurovania. 

Tento návrh nenahrádza žiadne odborné plánovanie vykonávajúcej spoločnosti! Zo strany IDM-

Energiesysteme nie je možné ručiť za funkciu celého systému! Je potrebné vziať do úvahy všeobecné 

pokyny systémových schém iDM. 

 

Pri použití priamych vykurovacích okruhov je potrebné nainštalovať prídavný snímač 

prietoku vykurovacieho okruhu. Vždy musí byť otvorených najmenej 25 % zón. V režime 

chladenia je potrebné nainštalovať prídavný spínač rosného bodu a prídavný snímač 

vlhkosti. 

  

Pri použití priamych vykurovacích okruhov a 

zónových ventilov sa musí vždy otvoriť 

najmenej 25 % zón.  
Výnimka: V prípade systémov vybavených 

Navigator Pro nesmú zostať otvorené žiadne 

zóny! 
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6.5. AERO ILM so zariadením HYGIENIK s deliacou prepážkou a zmiešavačmi 

Vykurovací okruh je navrhnutý ako zmiešavací 

okruh. 

Spätný tok vykurovacieho okruhu nie je spojený 

so spätným tokom tepelného čerpadla, je spojený 

iba priamo so zásobníkom tepla. 

 

 

 

Poznámka: Toto je len predbežný návrh na inštaláciu tepelného čerpadla IDM do zdroja vykurovania. 

Tento návrh nenahrádza žiadne odborné plánovanie vykonávajúcej spoločnosti! Zo strany IDM-

Energiesysteme nie je možné ručiť za funkciu celého systému! Je potrebné vziať do úvahy všeobecné 

pokyny systémových schém iDM. 

 

Štandardne je možné regulovať jeden vykurovací okruh. Pre 2 alebo viac vykurovacích 

okruhov sa musí nainštalovať príslušný prídavný regulačný modul. 

 
  

Interný modul 

vykurovacieho okruhu  

dostupný ako 

príslušenstvo  

  

Zmiešaný cyklus vykurovania  

(regulovaný) 

  

Škrtiaci 

ventil  

Hygienik 2.0 
(s deliacou prepážkou) 
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6.6. AERO ILM so zásobníkom chladu a zariadením Hygienik s deliacou prepážkou

Na prepnutie prevádzky tepelného čerpadla z 

vykurovania na chladenie musí byť nainštalovaný 

chladiaci ventil vo vstupe tepelného čerpadla a 

výstupe tepelného čerpadla. Navyše je potrebné 

nainštalovať chladiaci ventil do dodávky 

vykurovacieho okruhu.

 

 

 

 

Poznámka: Toto je len predbežný návrh na inštaláciu tepelného čerpadla IDM do zdroja vykurovania. 

Tento návrh nenahrádza žiadne odborné plánovanie vykonávajúcej spoločnosti! Zo strany IDM-

Energiesysteme nie je možné ručiť za funkciu celého systému! Je potrebné vziať do úvahy všeobecné 

pokyny systémových schém iDM. 

 

V chladení so zariadením AERO ILM môže byť integrovaný zásobník chladu. Musí byť 

nainštalovaný snímač vlhkosti vzduchu a spínač rosného bodu na monitorovanie rosného 

bodu. 

 

  

Interný modul vykurovacieho 

okruhu  

dostupný ako príslušenstvo  
  

Zásobník chladu Hygienik 2.0 
(s deliacou prepážkou) 

  

Škrtiaci 

ventil  

Pozor! 

Namontujte spínač rosného bodu na vhodné miesto. 
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6.7. AERO ILM HGL s TERMO 100 a zariadením Hygienik bez deliacej prepážky a chladiaceho 
okruhu

Zariadenie TERMO 100 môže byť integrované na 

prevádzku chladenia. Tento zásobník je tiež 

priechodný v režime kúrenia. 

Vykurovací okruh je navrhnutý ako zmiešavací 

okruh.  

Navyše je potrebný snímač vlhkosti. 

Vo vedení HGL musí byť nainštalovaný škrtiaci 

ventil na prípravu teplej vody. Rýchlosť prietoku 

sa musí obmedziť tak, aby sa teplota nabíjania 

HGL dosiahla rýchlosťou nabíjacieho čerpadla 

asi 25 %. 

 

 

Poznámka: Toto je len predbežný návrh na inštaláciu tepelného čerpadla IDM do zdroja vykurovania. 

Tento návrh nenahrádza žiadne odborné plánovanie vykonávajúcej spoločnosti! Zo strany IDM-

Energiesysteme nie je možné ručiť za funkciu celého systému! Je potrebné vziať do úvahy všeobecné 

pokyny systémových schém iDM. 

 

Pri použití priamych vykurovacích okruhov je potrebné nainštalovať prídavný snímač 

prietoku vykurovacieho okruhu. Vždy musí byť otvorených najmenej 25 % zón. V režime 

chladenia je potrebné nainštalovať prídavný spínač rosného bodu a prídavný snímač 

vlhkosti. 

  

Hygienik 2.0 Zmiešaný cyklus vykurovania 

(regulovaný) 

Nainštalujte spínač na vhodné 

miesto. 

Škrtiaci 

ventil  
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6.8. AERO ILM HGL so zariadením HYGIENIK s deliacou prepážkou a zmiešavačmi

Vykurovací okruh je navrhnutý ako zmiešavací 

okruh. 

Spätný tok vykurovacieho okruhu nie je spojený 

so spätným tokom tepelného čerpadla, je spojený 

iba priamo so zásobníkom tepla. 

 

 

Poznámka: Toto je len predbežný návrh na inštaláciu tepelného čerpadla IDM do zdroja vykurovania. 

Tento návrh nenahrádza žiadne odborné plánovanie vykonávajúcej spoločnosti! Zo strany IDM-

Energiesysteme nie je možné ručiť za funkciu celého systému! Je potrebné vziať do úvahy všeobecné 

pokyny systémových schém iDM. 

 

Štandardne je možné regulovať jeden vykurovací okruh. Pre 2 alebo viac vykurovacích 

okruhov sa musí nainštalovať príslušný prídavný regulačný modul. 

 

  

Hygienik 2.0 
(s deliacou prepážkou) 

  

Škrtiaci 

ventil  

Interný modul vykurovacieho 

okruhu  

dostupný ako príslušenstvo  
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6.9. AERO ILM HGL so zariadením Hygienik s deliacou prepážkou a kachľami

Vykurovací okruh je navrhnutý ako zmiešavací 

okruh. Spätný tok vykurovacieho okruhu nie je 

spojený so spätným tokom tepelného čerpadla, je 

spojený iba priamo so zásobníkom tepla. 

Krbové kachle sa privádzajú do systému 

Hygienik prostredníctvom vnútornej regulácie 

teploty. 

 

 

 

 

 

Poznámka: Toto je len predbežný návrh na inštaláciu tepelného čerpadla IDM do zdroja vykurovania. 

Tento návrh nenahrádza žiadne odborné plánovanie vykonávajúcej spoločnosti! Zo strany IDM-

Energiesysteme nie je možné ručiť za funkciu celého systému! Je potrebné vziať do úvahy všeobecné 

pokyny systémových schém iDM. 

 

Štandardne je možné regulovať jeden vykurovací okruh. Pre 2 alebo viac vykurovacích 

okruhov sa musí nainštalovať príslušný prídavný regulačný modul. 

 

  

Hygienik 2.0 
(s deliacou prepážkou) 

  

Škrtiaci 

ventil  

Zmiešaný cyklus 

vykurovania 

(regulovaný) 

Kachle 

Regulácia vnútorných 
teplotných rozdielov 

Regulácia vnútorných teplotných 
rozdielov Nevyžaduje sa prídavný 
modul vykurovacieho okruhu. 
Prioritné napúšťanie s jedným 
snímačom. Čerpadlo M88 je 
riadené pomocou 0 až 10 V alebo 
PWM signálu. 
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6.10. AERO ILM HGL s chladením a použitím HGL v jednom kroku

Keď tepelné čerpadlo pracuje v režime chladenia, 

zostatkové teplo sa používa na dodávku teplej 

vody. Na tento účel je potrebné hydrauliku 

rozšíriť o spätný tok HGL a príslušné čerpadlo 

(príslušenstvo). 

Na prepnutie prevádzky tepelného čerpadla z 

vykurovania na chladenie musí byť nainštalovaný 

chladiaci ventil vo vstupe tepelného čerpadla a 

výstupe tepelného čerpadla. 

Navyše je potrebné nainštalovať chladiaci ventil 

do dodávky vykurovacieho okruhu. 

Vykurovací okruh je navrhnutý ako zmiešavací 

okruh. 

 

 

 

V režime chladenia so zariadením AERO ILM HGL môže byť integrovaný zásobník chladu. 

Musí byť nainštalovaný snímač vlhkosti vzduchu a spínač rosného bodu na monitorovanie 

rosného bodu. 

 

  

Hygienik 2.0 
(s deliacou prepážkou) 

  

Škrtiaci 

ventil  

Zásobník 

chladu  

Čerpadlo M94 na ohrev teplej úžitkovej vody v režime chladenia! 
Pozor! 
Namontujte spínač rosného bodu na vhodné miesto. 
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6.11. Prídavná hydraulická prípojka na zachytávanie tepla

V režime chladenia je tiež možné zachytávať 

odpadové teplo. Ak sa nainštaluje rekuperácia 

tepla v chladiacom režime, musí sa nastaviť 

dodatočné potrubie pre spätný tok HGL. 

Dostupné príslušenstvo obsahuje flexibilné 

pripojenie hadice a vysokoúčinné nabíjacie 

čerpadlo. 

 

 

 

 

Spätný tok HGL na 

zachytávanie tepla  
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7. Elektrické pripojenia  
 

7.1. Napájanie 

Elektrické pripojenie musí byť zhotovené 

kvalifikovanou osobou a musí byť nahlásené v 

miestnej elektrárenskej spoločnosti. Výkonná 

elektrárenská spoločnosť je zodpovedná za 

pripojenie k elektrickej inštalácii podľa noriem a 

uplatnené bezpečnostné opatrenia. 

Napájacie napätie na svorkách tepelného 

čerpadla musí byť 230 V resp. 400 V ± 10 %. 

Rozmery pripojovacích káblov musí skontrolovať 

výkonná elektrárenská spoločnosť. 

Pre tepelné čerpadlo sa nevyžaduje prúdový 

chránič s ističom. Postačuje bezpečnostné 

opatrenie v podobe ochranného viacnásobného 

uzemnenia. Ak výkonná elektrárenská 

spoločnosť napriek tomu odporúča ochranné 

opatrenie v podobe prúdového chrániča s 

ističom, odporúča sa samostatný prúdový chránič 

s ističom pre tepelné čerpadlo.

Musí sa navrhnúť s prúdovou citlivosťou typu B a 

časovým oneskorením (IΔN ≥ 300 mA). 

Špecifikované nezávislé typy chráničov (FI) 

vzťahujúce sa k tepelnému čerpadlu s výnimkou 

externých pripojených komponentov (viď Návod 

na inštaláciu, technické listy). 

Pre hlavný prúdový obvod sa v dôsledku 

nastávajúcich rozbehových prúdov musia 

používať ističe s vypínacou charakteristikou typu 

„C“ alebo „K“. 

Pre riadiaci okruh a voliteľný elektrický prídavný 

ohrievač sú postačujúce ističe s vypínacou 

charakteristikou typu „B“ alebo „Z“. 

Elektrické pripojovacie a napájacie káble musia 

byť navrhnuté ako medené káble. 

Podrobnosti ohľadom elektroinštalácie nájdete v 

elektrickej schéme zapojenia. 

 

 

 

  

Všetky podrobnosti o 

elektrickom zapojení sa dajú 

odvodiť z príslušnej schémy 

zapojenia. 

Primárny prúd elektrické ohrevné teleso 

Primárny prúd elektrický kompresor 

Riadiaci prúd 

Sieťový kábel  
(voliteľné) 



 Elektrické pripojenia 

 

(C) IDM ENERGIESYSTEME 
GMBH 

Návod na inštaláciu AERO ILM 57  

 

 

 

Elektrická rozvodná skrinka je 

umiestnená pod ventilátorom. Oba 

predné panely vrátane dotykového 

displeja sa musia odstrániť. Potom 

sa musí odstrániť spodný kryt časti 

s chladivom. Napokon je možné 

odstrániť kryt samotnej elektrickej 

skrinky. 

 

7.2. Priechodka pre elektroinštaláciu 

Pripojenie prívodných vedení do skrinky je 

možné zrealizovať voľnou priechodkou na ľavej 

strane. 

Káble snímačov, ktoré musia byť nainštalované 

na mieste, musia byť vedené cez priechodku na 

pravej strane. 

 

7.3. Konfigurácia výstupov a vstupov 

Konfigurácia výstupov a vstupov na centrálnej 

jednotke sa odvodí z elektrickej schémy 

zapojenia systému. 

 

Vedenia snímačov sa musia 

ukladať oddelene od prívodných 

vedení. (pozrite si problém s EMC) 

 

 

Spolu s každým tepelným 

čerpadlom sa dodáva štandardná 

súprava snímačov. Je zahrnutá a 

uložená v riadiacej skrinke 

tepelného čerpadla. 

 

  

napájacie 

vedenie 

vedenie 

snímačov 
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7.4. Schéma zapojenia elektrických 
komponentov 

Centrálna riadiaca jednotka sa nachádza pod 

predným panelom (pod obslužnou jednotkou). 

Všetky prípojky na centrálnej jednotke sú 

odpojiteľné. 

Doplnkové moduly, ako je napríklad interný 

rozširovací modul pre ďalšie dva vykurovacie 

okruhy, ako aj rozširovací modul pre tri 

vykurovacie okruhy a obslužnú jednotku sú 

pripojené tak, ako je znázornené na obrázku 

nižšie. 

 

 

  

Modul krokového motora  

Dotykový displej  

Rozširujúci modul externý / 
Účastníci kaskády 

Karta SD  
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7.5. Konfigurácia snímačov 

Snímacie vedenia sú štandardne vybavené 

prierezom vedenia 0,75 mm
2
. 

Polohy snímačov sú znázornené na príslušnej 

inštalačnej schéme. Dokonalá funkčnosť sa dá 

zaručiť iba správnou polohou a optimálnym 

tepelným prechodom (tepelne vodivá pasta). 

V prípade potreby môžu byť snímače rozšírené 

pomocou vhodnej kabeláže. Zabezpečte čisté 

spojenie bez korózie. 

7.5.1. Konfigurácia snímačov 

Uvedené snímače sú súčasťou dodávky alebo sú 

už namontované a v každom prípade sú 

potrebné (viď. schéma potrubných rozvodov). 

- Snímač výmenníka tepla (B72) 

z výroby a už namontovaný 

- Snímač na vstupe vzduchu (B37) 

z výroby a už namontovaný 

- Snímač prietoku tepelného čerpadla (B33) 

z výroby a už namontovaný 

- Snímač spätného toku tepelného čerpadla 

(B34) 

z výroby a už namontovaný 

- Snímač prietoku HGL (B35) – iba model HGL 

z výroby a už namontovaný 

- Snímač akumulačnej nádrže vykurovania 

(B38) 

- Snímač zásobníka chladu (B40) 

- Snímač prietoku vykurovacieho okruhu A 

(B51) 

- Snímač Hygienic spodný (B41) 

- Snímač Hygienic horný (B48) 

- Snímač stanice na prípravu teplej vody (B42) 

- Vonkajší snímač (B32) 

(všetky ostatné snímače sú voliteľné v závislosti 

od konfigurácie systému) 

 

Vedenia snímačov sa musia 

ukladať oddelene od prívodných 

vedení. (pozrite si problém s EMC) 

 

7.5.2. Snímač prietokovej teploty 

Snímač prietokovej teploty pre použité 

vykurovacie okruhy je potrebné nainštalovať tak, 

ako je znázornené v schémach potrubných 

rozvodov. Namontované sú na príslušné 

prietokové vedenia a pripojené podľa schémy 

elektrického zapojenia. 

Snímače prietoku vykurovacích okruhov C-G sú 

pripojené k príslušnému rozširujúcemu modulu 

vykurovacieho okruhu. (pozrite montážny návod 

rozširujúceho modulu) 

7.6. Pripojenie výstupov 

Priradenie výstupov na centrálnej jednotke 

nájdete v elektrickej schéme zapojenia tepelného 

čerpadla. 

7.7. Uzemnenie systému 

Ak je ochranný vodič správne pripojený, 

znamená to, že riadiaci panel a kostra tepelného 

čerpadla sú správne uzemnené. 

Pri údržbových prácach sa uistite, že sa po 

ukončení údržby správne obnoví vyrovnanie 

potenciálu. 

7.8. Maximálne vymedzenie podlahového 
vykurovania 

V podlahových vykurovacích okruhoch sa musí 

namontovať dodatočný termostat a nad ním musí 

byť zapojený príslušný prívod vykurovacieho 

okruhu. 

Ak vykurovací okruh nemá svoje vlastné čerpadlo 

vykurovacieho okruhu (neregulovaný priamy 

vykurovací okruh), nevyžaduje sa kontaktný 

termostat. Bezpečnostné vypnutie nabíjacieho 

čerpadla v tomto prípade funguje priamo cez 

tepelné čerpadlo.  



Elektrické pripojenia  
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7.9. Pripojenie externých špecifikácií 0 – 10 V 

Na pripojenie vstupu s referenčnou hodnotou 0 

– 10 V sa používa vstup snímača vlhkosti 

vzduchu. Prostredníctvom tohto signálu 0 – 10 

V sa špecifikuje regulácia cieľovej teploty. 

7.10. Sumárny signál zónových ventilov 

Pri nastavení sumárneho signálu zónových 

ventilov sa vytvorí požiadavka, ak je jeden 

zónový ventil otvorený. Rozdiel oproti funkcii 

izbového termostatu spočíva v tom, že bez 

ohľadu na prevádzku vykurovania alebo 

chladenia sa vytvára požiadavka na uzavretý 

kontakt zónového ventilu. 

 

 

Ak sa používajú zónové ventily, 

môže sa generovať sumárny 

signál všetkých zónových 

ventilov, aby bolo možné 

vykurovací a chladiaci okruh 

zapnúť resp. vypnúť pomocou 

funkcie termostatu. 

 

7.11. Elektromagnetická kompatibilita 

Zopár komentárov ohľadom 

elektromagnetickej kompatibility: 

Elektromagnetická kompatibilita vyžaduje, aby 

všetci výrobcovia a prevádzkovatelia modernej 

elektrotechniky a elektroniky z roka na rok 

investovali vyššie sumy peňazí a viac know-

how. 

Tieto poruchy majú vplyv na všetky systémy, 

nielen na biologické (na tvory), ale aj na 

elektrotechnické systémy. Vedú k neželaným 

chybným tokom, ktoré môžu mať rôzne účinky. 

Účinky na biologické systémy je veľmi ťažké 

pochopiť, účinky na elektrotechnické systémy 

sú však merateľné a v najnepriaznivejšom 

prípade viditeľné. 

Poruchy môžu mať rôzne účinky: 

- krátkodobé chyby merania, 

- dlhodobé chyby merania, 

- krátkodobé prerušenie dátových spojení, 

- dlhodobé prerušenie dátových spojení, 

- strata údajov, 

- poškodenie zariadenia. 

V zásade môžu všetky elektrotechnické 

systémy predstavovať možné zdroje rušenia, 

napr. stýkače, elektromotory, vysielače, 

vedenia sieťového napätia alebo vedenia 

vysokého napätia atď., pričom vplyv zariadenia 

môže prebiehať na rôznych spojovacích 

dráhach (galvanicky, induktívne, kapacitne, 

žiarením). 

Urobili sme všetko, čo je v našich silách, aby 

ovládanie pomocou jednotky Navigator bolo čo 

najbezpečnejšie (návrh hardvéru, riadiaci 

panel odolný voči EMC, sieťový filter atď.). 

Teraz je v kompetencii elektrikára, aby sa pri 

zriaďovaní elektronickej inštalácie zabránilo 

možným spojovacím dráham. 

 

Informácie o elektrických údajoch 

nájdete v pripojenej schéme 

zapojenia. 

Termostat v 

miestnosti 

Miestnosť 

1 

Miestnosť 

2 

Miestnosť 

3 

 

Zóna 3 

 

Zóna 2 

 

Zóna 1 

 

Zónový ventil s 

koncovým 

spínačom 

Hlavná doska 

jednotky 

Navigator 
Vykurovací okruh miestnosti A 
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8. Spustenie  
 

8.1. Informácie ohľadom spustenia 

Pred spustením tepelného čerpadla IDM zaistite 

vodotesnosť na vykurovacej strane, dôkladne 

opláchnite tepelné čerpadlo, pozorne ho naplňte 

a odvzdušnite. 

Požiadavky na spustenie 

- Vykurovanie a prípadne existujúca 

akumulačná nádrž musia byť naplnené a 

odvzdušnené. 

- Pri spustení je potrebné zahriatie celého 

zásobníka tepla na min. 20 °C. To sa môže 

uskutočniť napr. elektrickou vykurovacou 

tyčou. 

- Musí byť dokončená elektroinštalácia a 

správne chránená poistkami. 

- Tepelné čerpadlo sa smie zapnúť len vtedy, 

keď je správne naplnená strana chladiva, ako 

aj strana vykurovania a keď sú všetky 

elektrické pripojenia na mieste. 

- Pri spustení sa musí nastaviť maximálny 

teplotný limit. Bod vypnutia pri 60 °C sa musí 

skontrolovať a prípadne sa musí upraviť 

teplota vypnutia. 

- Tepelné čerpadlo je vybavené oneskorením 

10 minút, takže kompresor sa spúšťa až po 

tomto oneskorení. 

- Ak sa má tepelné čerpadlo vypúšťať na 

vykurovacej strane v režime ochrany proti 

mrazu, musí sa uvoľniť pripojovacia hadica na 

spätnom toku tepelného čerpadla (doskový 

výmenník tepla). 

8.1.1. Prvé spustenie tepelného čerpadla 

Po stlačení hlavného vypínača na tepelnom 

čerpadle sa spustí štartovací asistent po 

výbere požadovaného jazyka. 

8.1.2. Prevádzka 

Tepelné čerpadlo AERO sa nezávisle zapína a 

vypína pomocou plne automatickej regulácie 

jednotkou Navigator. Informácie o prevádzke a 

spustení nájdete v samostatnom návode na 

obsluhu a spustenie. 

 

Odporúča sa každoročná kontrola a údržba 

systému zákazníckym servisom, najmä pokiaľ ide 

o ochranu záručných nárokov. 

 

V súlade s nariadením (EÚ) č. 

517/2014 zo 16. apríla 2014 o 

určitých fluórovaných 

skleníkových plynoch a v súlade s 

Nariadením (EÚ) č. 1516/2007 je 

prevádzkovateľ systému 

tepelného čerpadla povinný 

vykonávať pravidelné skúšky 

úniku certifikovaným odborníkom. 

Interval sa môže líšiť v závislosti 

od ekvivalentnej kapacity CO2. 

Intervaly prehliadok sú uvedené v 

servisnej knihe. 

 

8.2. Chyby 

Tepelné čerpadlo AERO je vybavené mnohými 

bezpečnostnými spínacími zariadeniami, takže v 

prípade porúch nebude zariadenie poškodené. 

Ak tepelné čerpadlo v rozpore s očakávaniami 

nebude fungovať, skontrolujte chybové hlásenie 

zobrazené na displeji riadiacej jednotky 

Navigator. 

Pozrite si pokyny na prevádzku riadiacej jednotky 

Navigator. 

 

Ak sa chyba vyskytne 

niekoľkokrát po sebe, kontaktujte 

váš iDM zákaznícky servis. 

Tel. číslo zákazníckeho 
servisu:_____________ 
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9. Príloha  
 

9.1. AERO ILM 2-7 – Údaje o účinnosti vykurovania – podrobné 

  Vonkajšia teplota [°C] 

 Prietoková teplota W 35 °C 20 15 12 10 7 2 –7 –10 –15 –18 

M
A

X
. 

Tepelný výkon [kW] 10,65 10,52 10,38 9,90 8,91 6,56 6,19 5,61 4,78 4,30 

Elektrický príkon [kW] 2,24 2,22 2,22 2,21 2,19 2,05 2,01 1,92 1,84 1,89 

KOEFICIENT ÚČINNOSTI 
(COP) 

4,75 4,74 4,68 4,48 4,07 3,20 3,08 2,92 2,60 2,28 

N
O

M
IN

Á
L

N
Y

 

Tepelný výkon [kW] 5,26 5,22 5,12 4,91 4,51 3,87 2,84 2,60 2,19 1,94 

Elektrický príkon [kW] 0,88 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,87 0,86 0,83 0,84 

KOEFICIENT ÚČINNOSTI 
(COP) 

5,98 5,87 5,75 5,52 5,06 4,32 3,28 3,02 2,64 2,31 

M
IN

. 

Tepelný výkon [kW] 2,58 2,57 2,55 2,50 2,35 2,05 1,33 - - - 

Elektrický príkon [kW] 0,41 0,41 0,42 0,43 0,44 0,46 0,45 - - - 

KOEFICIENT ÚČINNOSTI 
(COP) 

6,29 6,27 6,07 5,81 5,34 4,46 2,96 - - - 

 

  Vonkajšia teplota [°C] 

 Prietoková teplota W 45 °C 20 15 12 10 7 2 –7 –10 –15 –18 

M
A

X
. 

Tepelný výkon [kW] 10,24 10,10 9,98 8,92 8,92 6,50 6,04 5,50 4,57 4,21 

Elektrický príkon [kW] 2,69 2,68 2,66 2,59 2,59 2,24 2,36 2,27 2,15 2,10 

KOEFICIENT ÚČINNOSTI 
(COP) 

3,81 3,77 3,75 3,68 3,44 2,90 2,56 2,42 2,13 2,00 

N
O

M
IN

Á
L

N
Y

 

Tepelný výkon [kW] 4,99 4,89 4,75 4,25 4,25 3,66 2,68 2,38 1,98 1,69 

Elektrický príkon [kW] 1,12 1,12 1,12 1,11 1,10 1,11 1,03 1,02 0,98 0,6 

KOEFICIENT ÚČINNOSTI 
(COP) 

4,46 4,37 4,24 3,86 3,86 3,30 2,60 2,33 2,02 1,76 

M
IN

. 

Tepelný výkon [kW] 2,35 2,30 2,20 1,94 1,94 1,65 1,12 - - - 

Elektrický príkon [kW] 0,53 0,55 0,56 0,57 0,57 0,58 0,55 - - - 

KOEFICIENT ÚČINNOSTI 
(COP) 

4,43 4,18 3,93 3,40 3,40 2,84 2,04 - - - 

 

  Vonkajšia teplota [°C] 

 Prietoková teplota W 55 °C 20 15 12 10 7 2 –7 –10 –15 –18 

M
A

X
. 

Tepelný výkon [kW] 9,99 9,80 9,64 9,22 8,29 6,41 5,91 5,34 4,41 4,03 

Elektrický príkon [kW] 3,01 3,01 2,98 2,96 3,07 2,62 2,65 2,58 2,44 2,38 

KOEFICIENT ÚČINNOSTI 
(COP) 

3,32 3,26 3,23 3,11 2,70 2,45 2,23 2,07 1,81 1,69 

N
O

M
IN

Á
L

N
Y

 

Tepelný výkon [kW] 4,66 4,54 4,29 4,18 3,96 3,30 2,47 2,18 1,70 1,54 

Elektrický príkon [kW] 1,33 1,32 1,31 1,30 1,32 1,28 1,23 1,20 1,15 1,13 

KOEFICIENT ÚČINNOSTI 
(COP) 

3,50 3,44 3,27 3,22 3,00 2,58 2,01 1,82 1,48 
1,36 

M
IN

. 

Tepelný výkon [kW] 2,18 2,08 2,06 1.92- 1,74 1,40 0,88 - - - 

Elektrický príkon [kW] 0,73 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,68 - - - 

KOEFICIENT ÚČINNOSTI 
(COP) 

2,99 2,93 2,90 2,70 2,45 1,97 1,29 - - - 

 

  Vonkajšia teplota [°C] 

 Prietoková teplota W 60 °C 20 15 12 10 7 2 –7 –10 –15 –18 

M
A

X
. 

Tepelný výkon [kW] 8,79 8,60 8,47 8,10 7,28 5,63 5,19 - - - 

Elektrický príkon [kW] 2,90 2,89 2,90 2,87 2,98 2,54 2,57 - - - 

KOEFICIENT ÚČINNOSTI 
(COP) 

3,03 2,98 2,92 2,82 2,44 2,22 2,02 - - - 

N
O

M
IN

Á
L

N
Y

 

Tepelný výkon [kW] 4,47 4,36 4,15 3,95 3,64 3,10 2,24 - - - 

Elektrický príkon [kW] 1,44 1,44 1,44 1,43 1,45 1,44 1,35 - - - 

KOEFICIENT ÚČINNOSTI 
(COP) 

3,10 3,03 2,88 2,76 2,51 2,15 1,66 
- - - 

M
IN

. 

Tepelný výkon [kW] 2,09 2,00 1,99 1,81 1,60 1,32 - - - - 

Elektrický príkon [kW] 0,79 0,77 0,78 0,78 0,78 0,80 - - - - 

KOEFICIENT ÚČINNOSTI 
(COP) 

2,65 2,60 2,55 2,32 2,05 1,65 - - - - 
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9.2. AERO ILM 2-7 – Údaje o účinnosti chladenia – podrobné 

  Vonkajšia teplota [°C] 

 Prietoková teplota W 18 °C 40 35 30 25 20 15 

M
A

X
. 

Chladiaci výkon [kW] 7,32 8,04 8,72 9,37 - - 

Elektrický príkon [kW] 3,36 3,12 2,85 2,47 - - 

Pomer energetickej účinnosti (EER) 2,18 2,58 3,06 3,79 - - 

N
O

M
IN

Á
L

N
Y

 

Chladiaci výkon [kW] 4,76 5,09 5,62 5,75 - - 

Elektrický príkon [kW] 1,29 1,13 1,01 0,94 - - 

Pomer energetickej účinnosti (EER) 3,70 4,50 5,57 6,09 - - 

M
IN

. 

Chladiaci výkon [kW] 2,51 2,60 2,58 2,56 - - 

Elektrický príkon [kW] 0,57 0,48 0,46 0,47 - - 

Pomer energetickej účinnosti (EER) 4,39 5,46 5,60 5,42 - - 

 

  Vonkajšia teplota [°C] 

 Prietoková teplota W 12 °C 40 35 30 25 20 15 

M
A

X
. 

Chladiaci výkon [kW] 6,45 6,89 7,44 8,00 8,60 - 

Elektrický príkon [kW] 3,16 2,87 2,64 2,41 2,28 - 

Pomer energetickej účinnosti (EER) 2,04 2,40 2,82 3,32 3,77 - 

N
O

M
IN

Á
L

N
Y

 

Chladiaci výkon [kW] 3,95 4,31 4,63 4,97 5,10 - 

Elektrický príkon [kW] 1,25 1,13 1,00 0,89 0,83 - 

Pomer energetickej účinnosti (EER) 3,16 3,81 4,63 5,58 6,14 - 

M
IN

. 

Chladiaci výkon [kW] 2,00 2,15 2,20 2,20 2,24 - 

Elektrický príkon [kW] 0,58 0,51 0,45 0,41 0,38 - 

Pomer energetickej účinnosti (EER) 3,43 4,19 4,89 5,37 5,89 - 

 

  Vonkajšia teplota [°C] 

 Prietoková teplota W 7 °C 40 35 30 25 20 15 

M
A

X
. 

Chladiaci výkon [kW] 5,58 6,10 6,58 7,06 7,44 7,95 

Elektrický príkon [kW] 2,94 2,70 2,48 2,26 2,06 1,95 

Pomer energetickej účinnosti (EER) 1,90 2,26 2,65 3,12 3,61 4,08 

N
O

M
IN

Á
L

N
Y

 

Chladiaci výkon [kW] 3,25 3,44 3,81 4,22 4,44 4,50 

Elektrický príkon [kW] 1,22 1,09 1,00 0,89 0,79 0,73 

Pomer energetickej účinnosti (EER) 2,66 3,16 3,81 4,76 5,65 6,16 

M
IN

. 

Chladiaci výkon [kW] 1,58 1,69 1,77 1,95 2,06 2,14 

Elektrický príkon [kW] 0,57 0,52 0,46 0,48 0,46 0,44 

Pomer energetickej účinnosti (EER) 2,77 3,25 3,85 4,06 4,48 4,86 

 

Na zaistenie správneho režimu chladenia pri práci s neregulovanými okruhmi priameho vykurovania 

(bez zásobníka chladu) je potrebné splniť 3 požiadavky. 

1) Zabezpečiť minimálny objem vykurovacieho priestoru, príslušné zóny musia byť stále otvorené. 

Minimálny objem 60 litrov 

2) Zabezpečiť minimálnu rýchlosť prietoku vo vykurovacom priestore, príslušné zóny musia byť stále 

otvorené. Minimálna rýchlosť prietoku 0,75 m
3
/h 

3) Zabezpečiť minimálnu rýchlosť chladiaceho výkonu distribučného systému, príslušné zóny musia 

byť stále otvorené. Minimálna rýchlosť chladiaceho výkonu je 70 % minimálneho chladiaceho 

výstupného výkonu tepelného čerpadla pri A 35 °C/W 18 °C. Minimálna spotreba chladenia 1,80 

kW 

Všetky 3 body musia byť splnené nezávisle. Možné to je prostredníctvom Navigator Pro. Celý 

distribučný systém musí spĺňať 3 uvedené body. 

Limit chladenia musí byť nastavený čo možno najvyššie, aby sa zabezpečil veľký dopyt po chladení.  



Príloha  
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9.3. AERO ILM 4-13 – Údaje o účinnosti vykurovania – podrobné 

  Vonkajšia teplota [°C] 

 Prietoková teplota W 35 °C 20 15 12 10 7 2 –7 –10 –15 –18 

M
A

X
. 

Tepelný výkon [kW] 15,20 15,43 15,20 15,10 14,50 12,67 10,90 10,17 8,94 8,17 

Elektrický príkon [kW] 3,44 3,67 3,81 3,89 3,94 3,99 4,15 4,19 4,26 4,27 

KOEFICIENT ÚČINNOSTI 
(COP) 

4,42 4,20 3,99 3,88 3,68 3,18 2,63 2,43 2,10 1,91 

N
O

M
IN

Á
L

N
Y

 

Tepelný výkon [kW] 9,90 9,59 9,15 8,90 8,28 7,11 5,50 4,97 4,08 3,58 

Elektrický príkon [kW] 1,69 1,76 1,77 1,79 1,74 1,73 1,68 1,68 1,69 1,74 

KOEFICIENT ÚČINNOSTI 
(COP) 

5,86 5,45 5,17 4,97 4,76 4,11 3,27 2,96 2,42 2,06 

M
IN

. 

Tepelný výkon [kW] 5,58 5,75 5,08 4,80 4,35 3,76 2,85 2,86 2,88 2,83 

Elektrický príkon [kW] 0,83 0,84 0,85 0,84 0,82 0,82 0,80 0,93 1,15 1,34 

KOEFICIENT ÚČINNOSTI 
(COP) 

6,72 6,85 5,98 5,71 5,30 4,58 3,57 3,08 2,50 2,11 

 

  Vonkajšia teplota [°C] 

 Prietoková teplota W 45 °C 20 15 12 10 7 2 –7 –10 –15 –18 

M
A

X
. 

Tepelný výkon [kW] 14,31 14,18 14,14 14,01 13,55 11,93 9,71 9,19 8,33 7,39 

Elektrický príkon [kW] 3,81 4,11 4,37 4,48 4,62 4,52 4,62 4,61 4,56 4,37 

KOEFICIENT ÚČINNOSTI 
(COP) 

3,76 3,45 3,24 3,13 2,93 2,64 2,10 1,99 1,83 1,69 

N
O

M
IN

Á
L

N
Y

 

Tepelný výkon [kW] 9,32 8,81 8,51 8,26 7,74 6,69 4,90 4,49 3,81 3,24 

Elektrický príkon [kW] 1,87 1,97 2,03 2,06 2,04 1,96 1,87 1,85 1,81 1,78 

KOEFICIENT ÚČINNOSTI 
(COP) 

4,98 4,47 4,19 4,01 3,79 3,41 2,62 2,43 2,10 1,82 

M
IN

. 

Tepelný výkon [kW] 5,25 5,28 4,72 4,45 4,06 3,54 2,54 2,58 2,68 2,56 

Elektrický príkon [kW] 0,92 0,94 0,97 0,97 0,96 0,93 0,89 1,02 1,23 1,37 

KOEFICIENT ÚČINNOSTI 
(COP) 

5,72 5,62 4,85 4,61 4,23 3,81 2,86 2,52 2,18 1,87 

 

  Vonkajšia teplota [°C] 

 Prietoková teplota W 55 °C 20 15 12 10 7 2 –7 –10 –15 –18 

M
A

X
. 

Tepelný výkon [kW] 13,43 13,18 13,06 12,96 12,60 11,14 9,06 8,21 - - 

Elektrický príkon [kW] 4,74 4,94 5,14 5,28 5,57 5,63 6,00 6,06 - - 

KOEFICIENT ÚČINNOSTI 
(COP) 

2,83 2,67 2,54 2,45 2,26 1,98 1,51 1,35 - - 

N
O

M
IN

Á
L

N
Y

 

Tepelný výkon [kW] 8,75 8,19 7,86 7.64- 7,20 6,25 4,57 4,01 - - 

Elektrický príkon [kW] 2,33 2,37 2,39 2,43 2,46 2,44 2,43 2,43 - - 

KOEFICIENT ÚČINNOSTI 
(COP) 

3,76 3,46 3,29 3,14 2,93 2,56 1,88 1,65 - - 

M
IN

. 

Tepelný výkon [kW] 4,93 4,91 4,36 4,12 3,78 3,30 2,37 2,31 - - 

Elektrický príkon [kW] 1,14 1,13 1,15 1,14 1,16 1,16 1,16 1,35 - - 

KOEFICIENT ÚČINNOSTI 
(COP) 

4,31 4,35 3,80 3,61 3,26 2,86 2,05 1,72 - - 

 

  Vonkajšia teplota [°C] 

 Prietoková teplota W 60 °C 20 15 12 10 7 2 –7 –10 –15 –18 

M
A

X
. 

Tepelný výkon [kW] 13,07 12,73 12,54 12,40 11,90 10,64 - - - - 

Elektrický príkon [kW] 5,33 5,52 5,73 5,87 6,07 6,23 - - - - 

KOEFICIENT ÚČINNOSTI 
(COP) 

2,45 2,31 2,19 2,11 1,96 1,71 - - - - 

N
O

M
IN

Á
L

N
Y

 

Tepelný výkon [kW] 8,51 7,91 7,55 7,31 6,80 5,97 - - - - 

Elektrický príkon [kW] 2,62 2,65 2,66 2,70 2,68 2,70 - - - - 

KOEFICIENT ÚČINNOSTI 
(COP) 

3,25 2,99 2,84 2,71 2,54 2,21 - - - - 

M
IN

. 

Tepelný výkon [kW] 4,80 4,74 4,19 3,94 3,57 3,15 - - - - 

Elektrický príkon [kW] 1,29 1,26 1,28 1,27 1,26 1,28 - - - - 

KOEFICIENT ÚČINNOSTI 
(COP) 

3,73 3,76 3,28 3,11 2,83 2,47 - - - - 
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9.4. AERO ILM 4-13 – Údaje o účinnosti chladenia – podrobné 

  Vonkajšia teplota [°C] 

 Prietoková teplota W 18 °C 40 35 30 25 20 15 

M
A

X
. 

Chladiaci výkon [kW] 12,61 13,94 15,12 16,14 - - 

Elektrický príkon [kW] 4,55 4,07 3,71 3,45 - - 

Pomer energetickej účinnosti (EER) 2,77 3,43 4,07 4,69 - - 

N
O

M
IN

Á
L

N
Y

 

Chladiaci výkon [kW] 8,78 9,48 10,02 10,38 - - 

Elektrický príkon [kW] 2,64 2,31 2,12 1,99 - - 

Pomer energetickej účinnosti (EER) 3,33 4,10 4,73 5,21 - - 

M
IN

. 

Chladiaci výkon [kW] 6,56 6,94 7,16 7,22 - - 

Elektrický príkon [kW] 2,39 2,10 1,90 1,74 - - 

Pomer energetickej účinnosti (EER) 2,74 3,30 3,77 4,15 - - 

 

  Vonkajšia teplota [°C] 

 Prietoková teplota W 12 °C 40 35 30 25 20 15 

M
A

X
. 

Chladiaci výkon [kW] 10,94 12,27 13,45 14,48 15,34 - 

Elektrický príkon [kW] 4,87 4,36 3,97 3,63 3,46 - 

Pomer energetickej účinnosti (EER) 2,25 2,82 3,38 3,99 4,43 - 

N
O

M
IN

Á
L

N
Y

 

Chladiaci výkon [kW] 7,04 7,74 8,28 8,65 8,85 - 

Elektrický príkon [kW] 2,57 2,20 2,00 1,86 1,78 - 

Pomer energetickej účinnosti (EER) 2,74 3,51 4,14 4,64 4,98 - 

M
IN

. 

Chladiaci výkon [kW] 4,91 5,29 5,52 5,58 5,49 - 

Elektrický príkon [kW] 2,14 1,85 1,65 1,52 1,40 - 

Pomer energetickej účinnosti (EER) 2,29 2,86 3,35 3,68 3,93 - 

 

  Vonkajšia teplota [°C] 

 Prietoková teplota W 7 °C 40 35 30 25 20 15 

M
A

X
. 

Chladiaci výkon [kW] 8,59 9,79 10,85 11,77 12,55 13,18 

Elektrický príkon [kW] 4,15 3,71 3,39 3,02 2,86 2,80 

Pomer energetickej účinnosti (EER) 2,07 2,64 3,20 3,89 4,39 4,70 

N
O

M
IN

Á
L

N
Y

 

Chladiaci výkon [kW] 6,01 6,76 7,34 7,74 7,95 8,00 

Elektrický príkon [kW] 2,66 2,23 2,01 1,86 1,77 1,70 

Pomer energetickej účinnosti (EER) 2,25 3,03 3,65 4,15 4,49 4,69 

M
IN

. 

Chladiaci výkon [kW] 4,12 4,56 4,83 4,90 4,79 4,50 

Elektrický príkon [kW] 1,74 1,49 1,33 1,20 1,09 0,98 

Pomer energetickej účinnosti (EER) 2,36 3,06 3,64 4,09 4,41 4,57 
 

Na zaistenie správneho režimu chladenia pri práci s neregulovanými okruhmi priameho vykurovania 

(bez zásobníka chladu) je potrebné splniť 3 požiadavky. 

1) Zabezpečiť minimálny objem vykurovacieho priestoru, príslušné zóny musia byť stále otvorené. 

Minimálny objem 144 litrov 

2) Zabezpečiť minimálnu rýchlosť prietoku vo vykurovacom priestore, príslušné zóny musia byť stále 

otvorené. Minimálna rýchlosť prietoku 1,4 m
3
/h 

3) Zabezpečiť minimálnu rýchlosť chladiaceho výkonu distribučného systému, príslušné zóny musia 

byť stále otvorené. Minimálna rýchlosť chladiaceho výkonu je 70 % minimálneho chladiaceho 

výstupného výkonu tepelného čerpadla pri A 35 °C/W 18 °C. Minimálna spotreba chladenia 5,1 kW 

Všetky 3 body musia byť splnené nezávisle. Možné to je prostredníctvom Navigator Pro. Celý 

distribučný systém musí spĺňať 3 uvedené body. 

Limit chladenia musí byť nastavený čo možno najvyššie, aby sa zabezpečil veľký dopyt po chladení. 
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9.5. AERO ILM – Produktový list 

Produktový list 
Okrem doplňujúcej smernice (EÚ) č. 811/2013  

v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2010/30/EÚ o energetickom 

označovaní 

 

Výrobca: iDM-Energiesysteme, Seblas 16-18, 9971 Matrei, Východné Tirolsko 

Typ tepelného čerpadla AERO ILM 2-7 AERO ILM 4-13 

Prídavný model - 
HGL 

bez HGL 

Médiá prenosu tepla vzduch/voda vzduch/voda 

Parameter 
Klimatické 

podnebie 
35 °C 55 °C 35 °C 55 °C 

Stupeň energetickej účinnosti 
vykurovania priestorov [-] 

Studené A++ A+ A++ A+ 

Priemer A++ A++ A++ A++ 

Teplé A++ A++ A++ A++ 

Energetická účinnosť 
vykurovania 

priestorov ƞ s [%] 

Studené 166 124 163 121 

Priemer 181 130 182 137 

Teplé 236 181 219 177 

SCOP 

Studené 4,21 3,18 4,14 3,11 

Priemer 4,61 3,33 4,63 3,50 

Teplé 5,96 4,6 5,56 4,49 

Menovitý tepelný výkon 
Prated [kW] 

Studené 6 5 11 13 

Priemer 6 4 13 13 

Teplé 7 6 13 14 

Ročná spotreba energie 
Q HE [kWh] 

Studené 3 421 3 605 6 775 10 075 

Priemer 2 512 2 733 5 963 7 788 

Teplé 1 628 1 855 2 973 4 029 

Hladina akustického výkonu 
L WA [dB(A)] 

Vnútorné 44 44 42 42 

Vonkajšie 48 48 55 55 
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9.6. Vyhlásenie o zhode  

IDM-Energiesysteme GmbH 
Seblas 16-18, A-9971 Matrei in Osttirol 
Tel.: 0043 4875/6172-0, Fax: 0043 4875/6172-85 

E-Mail: team@idm-energie.at, Web: www.idm-energie.at  
UID-Nr.: ATU 433 604 0  
  

 
Vyhlásenie o zhode (Pôvodné znenie) 

 

Spoločnosť IDM-Energiesysteme GmbH, so sídlom Seblas 16-18, A-9971 Matrei East Osttirol, týmto potvrdzuje, že zariadenie(-ia) 
uvedené nižšie, v stave nami uvedenom na trh, spĺňajú požiadavky smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ aj noriem EÚ vzťahujúcich 
sa na konkrétne výrobky. 
Základnými komponentmi tepelných čerpadiel IDM sú kondenzátor, výparník, potrubia, prijímač kvapalín, ventily, odluhovač kvapaliny a 
kompresory. Všeobecné technické údaje sú uvedené na typovom štítku. Zmeny zariadenia(-í), ktoré nie sú nami autorizované, spôsobia 
neplatnosť tohto vyhlásenia. 
 
Smernice EÚ 
 
Smernica o nízkom napätí  
(2014/35/EÚ) 
 
Smernica o elektromagnetickej kompatibilite  
(2014/30/EÚ) 
 
Smernica o ekodizajne  
(2009/125/EÚ) 
 
Smernica o tlakových zariadeniach  
(2014/68/EÚ) 
 
Nariadenia EÚ 
 
Regulácia fluórovaných skleníkových plynov 
(Nariadenie (EÚ) 517/2014) 
 
Energetické označovanie 
(Nariadenie (EÚ) 2017/1369)  

 
 
 
 
 

Podrobnosti smernice o tlakových zariadeniach (2014/68/EU) 
Skupina kvapaliny: 2 
Kategória: II 
Postup hodnotenia: Modul A 
 
Okrem iných sa náležitým spôsobom použili  
nasledujúce harmonizované normy: 
EN 378-1/2/3/4: 2012 
EN 14511-1/2/3/4: 2015 
EN 12102: 2013 
EN 9614-2: 1996 
EN 60335-1 +Appendix ZE: 2012 
EN 60335-2-40: 2014 
EN 62233: 2008 
EN 55014-1/2: 2006/1997 
EN 61000-3-11/12: 2000/2011 
EN 14825: 2013 

Platí pre tieto výrobky:  
  

Tepelné čerpadlo vzduch – voda  
AERO ILM 4-13 
AERO ILM 2-7 

vrátane modelu HGL 

  
Osoba zodpovedná za dokumentáciu: 
IDM-Energiesysteme GmbH  
A-9971 Matrei i.O., Seblas 16-18 

 

  
Údaje o type, roku, sériovom čísle a iné technické údaje sú uvedené na typovom štítku. 
  

Matrei i.O, 27. jún 2018 
 

Andreas Bachler, technický riaditeľ 
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© iDM ENERGIESYSTEME GMBH  
Seblas 16-18 | A-9971 Matrei in Osttirol  

www.idm-energie.at | team@idm-energie.at 

 

CERTIMA, s.r.o. 
Pri Šajbách 46, 831 06 Bratislava 

www.certima.sk / certima@certima.sk 

 

 iDM Systémová technika: 

 

UVEDENIE DO PREVÁDZKY – ÚDRŽBA – SERVIS-U-VÁS 

NAŠI SERVISNÝ TECHNICI VÁM POMÔŽU PRIAMO U VÁS. VÁŠHO 

REGIONÁLNEHO KONTAKTNÉHO PARTNERA AJ S KONTAKTNÝMI ÚDAJMI 

NÁJDETE NA NAŠEJ WEB-STRÁNKE. 
 

iDM Akademia: 
 

SKÚSENOSTI O PREDAJI A TECHNIKE 

ROZSIAHLE PONUKY SEMINÁROV PRE ODBORNÍKOV IDM ENERGO-RODINY 

JE MOŽNÉ KEDYKOĽVEK NÁJSŤ NA NAŠEJ WEB-STRÁNKE. TEŠÍME SA NA 

VAŠE PRIHLÁSENIE SA! 

VÁŠ iDM PARTNER ODBYT TU: 

 

mailto:team@idm-energie.at
http://www.certima.sk/

