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Kód výrobku Obrázek

 Kód výrobku Obr 

C.MI2 

Opis 

Moduł internetowy C.MI2 umożliwia zdalne sterowanie pracą pompy ciepla przez internet za pomocą komputera, tabletu lub smartfona. 
Sterowanie odbywa się przez przeglądarkę internetową, zapewniającą łatwą i intuicyjną obsługę oraz wykorzystanie wszystkich zaawansowanych 
funkcji sterownika urządzenia 

C.MI2 

Popis 

Internetový modul C.MI2 umožňuje dálkové ovládání provozu tepelného čerpadla přes internet za pomoci počítače, tabletu nebo 
chytrého telefonu. Komunikace probíhá přes webový prohlížeč, zajišťuje snadné a intuitivní ovládání a využití všech pokročilých 
funkcí ovladače zařízení.      

HPM.P - optimálně zvolené a použité části systému 
zaručují efektivní a spolehlivý provoz čerpadla 

 
Instalace systému s čerpadlem HPM - ilustrační schéma 

 

Vnitřní jednotka HPMI - topná jednotka vybavená elektrokotlem nejnovější generace s 
kompenzátorem počasí a hydraulikou 

Hlavní výhody: 

■ Elektický kotel s plynulou reguilací výkonu a možností nastavení maximálního výkonu až 4/6/8 
kW = záruka tepla i při velmi nízkých teplotách venkovního vzduchu 

■ Vestavěné zónové ventily pro vytápění, chlazení a ohřev teplé užitkové vody 

■ Pokročilé možnosti ovládání: 

- kompenzace venkovní teploty s funkcemi vytápění a chlazení 
- denní a týdenní cyklus regulace pokojové teploty a teplé užitkové vody (TUV) 
- 2 topné okruhy + okruh teplé užitkové vody (TUV) 

■ Systém zabezpečení: 

- membránová nádoba, pojistný ventil, elektronický manometr, 
automatický odvzdušňovací ventil 

■ Možnost dálkového ovládání přes internet pomocí internetového modulu 
C.MI2 (příslušenství). 

Možné dopňky a příslušenství (opce): 

Technická data:  
 

Kód výrobku Maximální topný 
výkon tepelného 
čerpadla (kW) 

Faktor 
účinnosti 
COP: ** 

Třída 
energetické 
účinnosti *** 

Max úroveň tlaku 
/ akustického 
výkonu dB (A) 

Max teplota 
topného 
média 

Napájení 
Jmenovitý proud 

jističe  
Min průřez 
napájecího 

kabelu 

 
HPM.Z-10 

10,5 (A+7/W35) 
9,5 (A+2/W35) 
7,3 (A-7/W35) 

4,5 (A+7/W35) 
3,6 (A+2/W35) 
2,7 (A-7/W35) 

A++ (W35) 
A+ (W55) 

53 z dálky 1m 
/ 61 

 

62
O
C 

230 V~ 40 A 3 x 6 mm
2
 

400 V 3N~ 32 A 5 x 4 mm
2
 

 Vnější jednotka HPMO - monoblokové invertorové tepelné čerpadlo se vstřikováním EVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Topení – systém s tepelným 
čerpadlem  - HPM.P 

HPM.P 

■ Systém vstřikování páry EVI zajišťuje vysokou provozní účinnost a teplotu vody 55°C 

■ Protimrazová ochrana drenáže pro odvod kondenzátu i při teplotách až do -20°C 

■ Široký provozní rozsah při venkovní teplotě vzduchu od -20°C do +43°C 

■ Plynulé nastavení výkonu v rozsahu od 5,2 kW do 10,5 kW (A7 /  
W35), zajišťuje optimální provoz v závislosti na potřebách vytápění 

■ Vysoký faktor energetické účinnosti COP 4,5 (A7/W35) 



anoda 

teploměr 

připojení el. 
ohřívače 

(korek) Gw 6/4” 

servisní otvor 

B
 

Kód 
výrobku 

SVK-100 

   Objem  Jmenovitý tlak Tloušťka / materiál / typ izolace*** Tepelné ztráty**** 
(l) (MPa) (mm) (W) 

104 0,6 MPa 65/PUR/NR 27 

SWPC – zásobník TUV se zvýšenou topnou plochou 

Hlavní výhody Rozměry 

■ Objem 300 l

■ Sada výměníků s velkou teplosměnnou
plochou 4,22 m2 zajišťuje efektivní ohřev
vody při zachování velmi vysoké účinnosti
tepelného čerpadla. SWPC má mezi našimi
zásobníky největší topnou plochu svých
výměníků.

■ Množství vody je optimální pro 3-5
člennou rodinu

■ Možnost připojení 1 či 2 přídavných
elektrických ohřívačů

 Možné dopňky a příslušenství (opce): 

Možnost použití elektrických ohřívačů:  

GRW-1,4kW/230V; GRW-2,0kW/230V; GRW-

3,0kW/230V; GRW-4,5kW/400V; GRW-

6,0kW/400V 

Příruba GRW – přírubový uzávěr s nátrubkem 

vývod teplé 
vody Gw 3/4" 

zásobování topnou vodou 
Gw 5/4" 

jímka pro trubici 
tepl. čidla 

Přípojka cyrkulace 
Gw 3/4” 

přípojka 
cyrkulace 

zpětný chod topné 
vody  Gw 5/4” 

přívod studené 
vody Gw 3/4"  

max. výkon topného tělesa v ohřívači 4,5kW 

Technická data 

Kód výrobku  Kapacita 
(l) 

Plocha výměníku 

(m
2
) 

Jmenovitý tlak 

(nádrž / výměník) (MPa) 

výkon výměníku ** 
(kW) 

Tloušťka izolace / materiál *** 
(mm) 

Teplotní ztráty **** 
(W) 

Model 
anody 

SWPC-300 275 4,22 0,6 / 1,0 120 / 36 67/EPS/R 96 AMW.M8.590 

SVK – akumulační nádrž na topenářskou vodu 

Hlavní výhody 

■ Objem 104 l

■ Energetická třída A - velmi výsoká tepelná izolace
(65mm PUR pěna)

■ Akumuluje teplo v režimu vytápění a chlad v
režimu chlazení

■ Prodlužuje dobu spolehlivého provozu kompresoru
omezením počtu startů v přechodném období: jaro - podzim

■ Podporuje funkci nezamrznutí kompresoru bez nutnosti
odběru energie z topných okruhů

■ Zajišťuje optimální provoz systému díky hydraulickému
oddělení okruhu čerpadla od topných okruhů

 Možné dopňky a příslušenství (opce): 

 Možnost použití elektrických ohřívačů:     

GRW-1,4kW/230V; GRW-2,0kW/230V; 

GRW-3,0kW/230V lub GRW-4,5kW/400V. 

Rozměry 

připojení  Gw 1” 

Technická data 

* Podrobné záruční podmínky jsou popsány v záručním listě. 

**  Při parametrech 80/10 / 45oC / 55/10 / 45oC (teplota topné vody / teplota přívodní vody / teplota užitkové vody) průtok 
topné vody výměníkem 2,5 m3 / h. 

*** Izolace: R - demontovatelná, NR – není demontovatelná 

**** V souladu s nařízením komise (UE) 812/2013, 814/2013 

KOSPEL Sp. z o.o. 
 
  

Průměr 
(mm) 

695 

(mm)  (mm) 
A B 

SWPC-300 

C D E F 
(mm)  (mm)  (mm)  (mm) 

1615 127 237 953 1354 1464 

jímka pro 
trubici tepl. 
čidla 

připojení el. 
ohřívače 

(korek) 

Gw 6/4" 

připojení 
odtoku 
Gw 1/2" 

jímka pro 
trubici tepl. 
čidla 

přípojka 
odvzdušňovacího 

  ventilu Gw 1/2” 

Průměr A B 

SVK-100 

(mm) 

595 

(mm) (mm) 

906 127 

A
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E
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