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Český
výrobek

Vážení zákazníci,
dovolujeme si Vám předložit nabídku nové modelové řady tepelných čerpadel Master Therm Trend. Vývoj tepelných čerpadel Trend, obsahující
typy země-voda, voda-voda a vzduch-voda, byl zaměřen na dosažení
vysoké technické úrovně, vysoké účinnosti a provozní spolehlivosti, při
současném důrazu na co nepříznivější poměr užitné hodnoty a pořizovací ceny. Tomu odpovídá léty ověřená technická koncepce, založená
na tradiční robustní konstrukci skříně, bohatém dimenzování použitých
tepelných výměníků, kvalitních komponentech a regulaci a špičkové kvalitě výrobního zpracování.
Moderní tepelná čerpadla Trend jsou nabízena za mimořádně příznivé
ceny, které naleznete v tomto letáku, jež jsou výsledkem pečlivé technické přípravy výroby a trvalé práce s dodavateli a distributory. Vedle
atraktivních cen přináší nová modelová řada Trend mnoho dalších
výhod. Jde o kvalitní produkt českého vývoje, české konstrukce a výroby,
od společnosti Master Therm, renomovaného a tradičního tuzemského
výrobce s dlouholetou historií. Výroba v ČR s sebou nese zajištěný servis
a jistotu náhradních dílů. V neposlední řadě jde o tepelná čerpadla, kde
jak značkové použité komponenty, tak výrobek jako celek jsou v souladu
s evropskou a národní legislativou a odpovídají platným technickým normám a předpisům. Vyspělá regulace Carel pCOxs komunikuje v českém
jazyce a zajišťuje ekvitermní regulaci teploty topné vody a řízení dvou
topných okruhů již v základní výbavě, a to jak okruh vytápění, tak ohřev
teplé vody.
Špičkové technické know-how firmy Master Therm, atraktivní výbava na
přání a až 5-letá záruka se podílejí na vysoké uživatelské hodnotě tepelných čerpadel řady Trend.
Věřím, že Vás tato nabídka osloví.

Ing. Jiří Svoboda
Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.
jednatel společnosti

Trend

tepelné čerpadlo

ASW Outdoor

Tepelné čerpadlo Trend ASW Outdoor je efektivní
a účinný zdroj určený pro vytápění (chlazení) a celoroční
ohřev teplé vody. Zařízení je určeno pro venkovní instalaci
a nezabírá žádný prostor ve strojovně. Vestavěná ekvitermní
regulace zajišťuje řízení vytápění a ohřev teplé vody.
Ovládací panel je umístěn
na stěnu uvnitř objektu,
další možností ovládání je
příjemné webového rozhraní nebo aplikace pro tablety a chytré telefony
(Android, iOS). Jednoduchá, spolehlivá a odolná
konstrukce s velmi tichým
radiálním ventilátorem a rotačním nebo scroll kompresorem (podle výkonu).

Český
výrobek

výkon při
A7W35

55 oC

5let

vzduch - voda

záruka

Trend ASW Outdoor – vzduch – voda (Uvedené ceny bez montáže a DPH. Zařízení dodáme včetně montáže se sníženou sazbou DPH).
Typ

kompresor

rozměry v x š x h

hmotnost

objednací č.

cena

6,7 kW

Trend_ASW024

1x230 V

1580x642x777 mm

120 kg

1ASW024

99 900,- Kč

9,4 kW

Trend_ASW036

3x400 V

1580x642x777 mm

120 kg

1ASW036

109 900,- Kč

12,2 kW

Trend_ASW060

3x400 V

1580x642x777 mm

150 kg

1ASW060

127 900,- Kč

Základní výbava - Trend ASW Outdoor

A7W351)

A2W35

✔ Ovládací panel pGD

Trend ASW
Outdoor

výkon

COP

výkon

COP

✔ Ekvitermní systém MaR Carel

Trend_ASW024

6,7 kW

4,3

4,9 kW

3,3

16A"C"

✔ Řízení dvou topných okruhů (TV + vytápění)

Trend_ASW036

9,4 kW

4,3

6,9 kW

3,3

13A"C"

✔ Rotační LG/scroll Sanyo kompresory

Trend_ASW060

12,2 kW

4,3

9,1 kW

3,2

13A"C"

✔ Barevné provedení pouze RAL7013 (zeleno-hnědá)

el. jistič2)

Volitelná výbava - Trend ASW Outdoor

✔ Záruční lhůta 3 roky

typ

objednací č.

cena

Vlastnosti - Trend ASW Outdoor

Záruka 5 let (jen v kombinaci s 10INT)

1OINT5

2 900,- Kč

 Použití pro vytápění i chlazení

Připojení na internet*

1OINT

7 900,- Kč

 Celoroční ohřev teplé vody

Režim chlazení reverzací

1OCH

6 900,- Kč

 Teplota topné vody až 55°C

Sledovač fází**

1OSF

1 300,- Kč

 Kompaktní provedení pro venkovní instalaci

** kromě ASW024 (jednofázové provedení)

 Velmi tichý provoz

* poplatek za připojení k internetu včetně on-line monitoringu chodu
990,- Kč/rok – po dobu záruky ZDARMA

 Ekologické chladivo R407c nebo R410a

Další informace na: www.mastertherm.cz

Trend

ASW Indoor Compact

Jednotky Trend ASW Indoor Compact jsou konstruované pro instalaci do technické místnosti a zapojení na přívodní a výfukový vzduchovod. Předností je nerušený prostor
v okolí vytápěného
(chlazeného) objektu
a prakticky naprostá
absence venkovního
hluku. Zařízení ASW Indoor Compact sdílí spokomponenty,
lečné
regulaci a nabídku volitelné výbavy s venkovním provedením. Jde
o připojení k internetu
se vzdáleným monitoringem chodu, prodlouženou záruku na 5 let
nebo režim chlazení.

Český
výrobek

tepelné čerpadlo

5let

vzduch - voda
výkon při
A7W35

55 oC

záruka

Trend ASW Indoor Compact – vzduch – voda (Uvedené ceny bez montáže a DPH. Zařízení dodáme včetně montáže se sníženou sazbou DPH).
Typ

kompresor

rozměry v x š x h

hmotnost

objednací č.

cena

6,7 kW

Trend_ASW024IC

1x230 V

1580x642x777 mm

120 kg

1ASW024IC

99 900,- Kč

9,4 kW

Trend_ASW036IC

3x400 V

1580x642x777 mm

120 kg

1ASW036IC

109 900,- Kč

12,2 kW

Trend_ASW060IC

3x400 V

1580x642x777 mm

155 kg

1ASW060IC

127 900,- Kč

Trend ASW
Indoor Compact

A7W35

✔ Ovládací panel pGD

výkon

COP

výkon

COP

✔ Ekvitermní systém MaR Carel

Trend_ASW024

6,7 kW

4,3

4,9 kW

3,3

16A"C"

✔ Řízení dvou topných okruhů (TV + vytápění)

Trend_ASW036

9,4 kW

4,3

6,9 kW

3,3

13A"C"

✔ Rotační LG/scroll Sanyo kompresory

Trend_ASW060

12,2 kW

4,3

9,1 kW

3,2

13A"C"

✔ Barevné provedení pouze RAL7013 (zeleno-hnědá)

Volitelná výbava - Trend ASW Indoor Compact

Základní výbava - Trend ASW Indoor Compact

✔ Záruční lhůta 3 roky

A2W35

1)

typ

el. jistič2)

objednací č.

cena

Vlastnosti - Trend ASW Indoor Compact

Záruka 5 let (jen v kombinaci s 10INT)

 Použití pro vytápění i chlazení

Připojení na internet*

1OINT

7 900,- Kč

 Celoroční ohřev teplé vody

Režim chlazení reverzací

1OCH

6 900,- Kč

 Teplota topné vody až 55°C

Sledovač fází**

1OSF

1 300,- Kč

 Kompaktní provedení pro venkovní instalaci

** kromě ASW024 (jednofázové provedení)

 Velmi tichý provoz

1OINT5

2 900,- Kč

* poplatek za připojení k internetu včetně on-line monitoringu chodu
990,- Kč/rok – po dobu záruky ZDARMA

 Ekologické chladivo R407c nebo R410a
1)
2)

Výkonové údaje dle ČSN EN 14 511. A7W35 - vzduch 7°C, voda 35°C
Doporučená hodnota el. jištění 3x400V (pro ASW 024 1x230V),
bez pomocného bivalentního zdroje

Master Therm tepelná čerpadla s.r.o. l Okrajová 187, 253 01 Chýně, Praha-západ l Tel.: +420 311 516 567 l info@mastertherm.cz l www.mastertherm.cz

Trend

tepelné čerpadlo

GSW

5let

země (voda) - voda

Tepelná čerpadla Trend GSW jsou konstrukčně vyzrálá
zařízení pro aplikace se zemním horizontálním nebo vertikálním kolektorem. Díky použitým koaxiálním výměníkům s mimořádnou odolností proti
usazeninám jsou jednotky
velmi vhodné i pro přímé
zapojení do systémů vodavoda. Vyspělá ekvitermní
regulace umožňuje řízení
jednoho topného okruhu
a ohřev teplé vody pro domodel GSW024 a GSW036
mácnost. Stejně tak, jako
ostatní modely řady Trend,
jsou jednotky GSW přednostně určeny pro zapojení do otopné soustavy
prostřednictvím akumulačního zásobníku topné vody.

Český
výrobek

výkon při
B0W35

55 oC

záruka

Trend GSW – země – voda (voda – voda ) (Uvedené ceny bez montáže a DPH. Zařízení dodáme včetně montáže se sníženou sazbou DPH).
Typ

kompresor

rozměry v x š x h

hmotnost

objednací č.

cena

5,7 kW

Trend_GSW024

1x230 V

600x650x780 mm

110 kg

1GSW024

89 900,- Kč

8,0 kW

Trend_GSW036

3x400 V

600x650x780 mm

120 kg

1GSW036

94 900,- Kč

11,4 kW

Trend_GSW060

3x400 V

930x650x780 mm

160 kg

1GSW060

111 900,- Kč

Základní výbava - Trend GSW

B0W351)

Trend ASW

✔ Ovládací panel pGD

W10W35

výkon

COP

výkon

COP

el. jistič2)

✔ Ekvitermní systém MaR Carel

Trend_GSW024

5,7 kW

4,2

7,7 kW

5,1

16A"C"

✔ Koaxiální výměníky

Trend_GSW036

8,0 kW

4,3

10,3 kW

5,5

13A"C"

✔ Řízení dvou topných okruhů (TV + vytápění)

Trend_GSW060

11,4 kW

4,4

14,9 kW

5,5

13A"C"

✔ Rotační LG/scroll Sanyo kompresory

Volitelná výbava - Trend GSW

✔ Barevné provedení pouze RAL7013 (zeleno-hnědá)

typ

objednací č.

cena

✔ Záruční lhůta 3 roky

Záruka 5 let (jen v kombinaci s 10INT)

1OINT5

2 900,- Kč

Vlastnosti - Trend GSW

Připojení na internet*

1OINT

7 900,- Kč

 Použití pro země-voda, voda-voda

Sledovač fází**

1OSF

1 300,- Kč

 Vytápění a celoroční ohřev teplé vody

** kromě GSW 024 (jednofázové provedení)

 Teplota topné vody až 60°C

* poplatek za připojení k internetu včetně on-line monitoringu chodu
990,- Kč/rok – po dobu záruky ZDARMA

 Kompaktní rozměry pro umístění do strojovny
 Velmi tichý provoz

1)
2)

 Ekologické chladivo R407c nebo R410a

model GSW060

Výkonové údaje dle ČSN EN 14 511. B0W35 - nemrznoucí směs 0°C, voda 35°C
Doporučená hodnota el. jištění 3x400V (pro ASW 024 1x230V),
bez pomocného bivalentního zdroje

Další informace na: www.mastertherm.cz

Snadné ovládání přes internet pomocí tabletu či chytrého telefonu
Výhody nového internetového připojení:
l Extrémně snadné připojení tepelného čerpadla k internetu
l Pohodlné ovládání tep. čerpadla a všech topných okruhů vč. TUV
l Přístup odkudkoli pomocí webového rozhraní
l On-line automatický monitoring - hlášení chybových stavů
l Ovládání pomocí aplikace z PC, tabletů a chytrých telefonů
l Žádné pravidelné poplatky za statickou IP adresu
lŽádné nastavování routeru a vnitřní sítě

Ovládání tepelného čerpadla z chytrého telefonu nebo tabletu můžete vyzkoušet již nyní. Aplikace stahujte z App Store nebo Google play (Android Market).
Po instalaci aplikace zadejte následující údaje v záložce připojení. Jméno: demo | Heslo: mt-demo

Master Therm tepelná čerpadla s.r.o. l Okrajová 187, 253 01 Chýně, Praha-západ l Tel.: +420 311 516 567 l info@mastertherm.cz l www.mastertherm.cz

Jak vybrat
správný typ a výkon tepelného čerpadla?
Tepelné čerpadlo představuje vysoce efektivní, úsporný a ekologický zdroj ener-

Volba výkonu pro Trend ASW (vzduch-voda)

gie pro vytápění a ohřev teplé vody. Důležitým předpokladem jeho správné

Výkon tepelného čerpadla za podmínek A7W35 má minimálně odpovídat

funkce je vhodně zvolený typ a potřebný výkon.

tepelné ztrátě vytápěného objektu. Nejlepších účinnosti vytápění s tepelným
čerpadlem dosáhneme, pokud zvolíme výkon vyšší až o 30–40 %.

Vzduch-voda nebo země-voda (voda-voda)?
Obecně platí, že tepelná čerpadla odebírající teplo ze země mají v období

Model

Výkon při A7W35

Tepelná ztráta

topné sezóny vyšší průměrný topný faktor (přibližně o 1 stupeň) než systémy

ASW 024

6,7 kW

4,0 - 6,7 kW

vzduch-voda. To je významné u objektů s velkým podílem tepla na vytápění,

ASW 036

9,4 kW

6,7 - 9,4 kW

tedy s větší tepelnou ztrátou. Naopak u menších a zateplených objektů se na

ASW 060

12,2 kW

9,0 - 12,2 kW

celkové spotřebě tepla významně podílí ohřev TUV, který je v období od jara
do podzimu účinnější se vzduchovým tepelným čerpadlem. Také sezónní

Volba výkonu pro Trend GSW (země-voda, voda-voda)

ohřev bazénu obvykle zvýhodňuje systém vzduch-voda. Volba mezi oběma

Tepelná ztráta objektu musí být pokryta na 100% výkonem tepelného čer-

způsoby ale často není možná, vzduch-voda nemá alternativu tam, kde chybí

padla uvedeného za reálných teplotních podmínek primárního zdroje, tzn.

vhodný pozemek. Výbornou účinnost má tepelné čerpadlo odebírající teplo

B0W35 pro systémy s klasickým zemním kolektorem nebo W10W35 pro sy-

ze spodní vody (voda-voda), avšak podmínky pro jeho instalaci splňuje jen

stém využívající spodní vodu. U objektů s malou tepelnou ztrátou je vhodné

velmi málo lokalit.

přičíst rezervu pro ohřev TUV nebo odstávky HDO. V případě, kdy je výkon
tepelného čerpadla doplněn dalším (bivalentním) zdrojem, je možné vybrat

Proč má systém země-voda lepší topný faktor?

výkon o 15-20% nižší (u voda-voda se většinou nepoužívá).

Vzduch má malou tepelnou kapacitu a k získání potřebného výkonu je nutný
země - voda

jeho velký průtok. Prostým porovnáním výkonových parametrů u našich tepelných čerpadel lze zjistit, že vzduchové tepelné čerpadlo má shodnou účinnost
se zemním při venkovních teplotách vzduchu cca +6°C. Při nižších teplotách
vzduchu se topný faktor zhoršuje, neboť tepelné čerpadlo musí navíc vyrobit

Model

Výkon při B0W35

Tepelná ztráta

GSW 024

5,7 kW

4,0-5,5 (7*) kW

GSW 036

8,0 kW

5,6-8,0 (10*) kW

GSW 060

11,4 kW

8,0-11,4 (14*) kW

i teplo nutné pro odtávání kondenzátu z výparníku. Za extrémních mrazů je

* pro zapojení s bivalentním zdrojem

zisk tepla ze vzduchu obtížný, zatímco systém země-voda pracuje se stabilním
zdrojem, nezávislým na venkovní teplotě.

voda - voda
Výkon při W10W35

Tepelná ztráta

Co je tepelná ztráta objektu?

Model
GSW 024

7.1 kW

4.0-7.0 kW

Pro výběr tepelného čerpadla je důležité znát tzv. tepelnou ztrátu vytápěného

GSW 036

10.3 kW

7.0-10.0 kW

objektu. Výpočet tepelné ztráty se provádí dle ČSN EN 12 831 a jde o sta-

GSW 060

14.9 kW

10.0-14.5 kW

novení potřebného výkonu pro vytápění budovy při velmi nízké venkovní teplotě. Tímto způsobem je určen maximální potřebný výkon pro vytápění
konkrétního objektu.

Předváděcí středisko
a korespondenční adresa:

Sídlo společnosti
a fakturační adresa:

Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.
Okrajová 187,253 01 Chýně, Praha západ
Tel.: +420 311 516 567
Zelená linka: 800 444 000
info@mastertherm.cz, www.mastertherm.cz

Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.
Václavské náměstí 819/43
110 00 Praha 1
IČ: 288 922 75
DIČ: CZ 288 922 75

Tepelná čerpadla Trend Vám dodá certifikovaná firma:

