
Úspornost
a efektivnost 
u vás doma

Produktovou řadu TEC TM tvoří 
tepelná čerpadla pro ohřev vody 
s objemem zásobníku 220 
nebo 300 litrů.

Tepelná čerpadla 
pro ohřev vody TEC TM

ohříváme vodu. spolehlivě.



STIEBEL ELTRON spol. s r. o.

K Hájům 946
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www.tatramat.cz
Člen skupiny STIEBEL ELTRON

Jednoduchá instalace, 
ovládání a údržba
•  možnost krátkodobého

horizontálního transportu
•  potřeba připojení pouze do vodovodní 

a elektrické sítě
•  elektronická regulace s LCD displejem, 

jednoduchým ovládáním
•  informace o okamžitém množství teplé 

vody, která je k dispozici

Úspornost a nízká 
energetická náročnost
•  vysoký topný faktor tepelného čerpadla
•  minimální spotřeba energie v provozním 

i pohotovostním režimu
•  70 mm silná tepelná izolace
• pasivní odmrazování tepelného čerpadla
•  ohřev teplé vody až do 65 °C bez potřeby aktivace 

přídavného topného tělesa

Tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody 
TEC TM

Tepelné čerpadlo odebírá energii vzduchu z místnosti, v které je instalováno 
a  nepotřebuje venkovní vzduch. Teplo vyrobené úsporně tepelným 
čerpadlem je využito k ohřevu vody ve vestavěném zásobníku pitné vody. 
Spotřeba elektrické energie a doba ohřívání pitné vody závisejí na teplotě 
nasávaného  vzduchu.
Odběrem tepla je okolní vzduch v  instalační místnosti ochlazen o 1 °C až 
3 °C. Tepelné čerpadlo zároveň odvlhčuje místnost instalace. Vzniklá voda je 
z přístroje odváděna odvodem kondenzátu.
Zásobník teplé pitné vody je z důvodu ochrany proti korozi zevnitř opatřen 
speciálním smaltem a  navíc je vybaven ochrannou anodou s  externím 
napájením, která se neopotřebovává a  tím odpadá nutnost pravidelných 
servisních kontrol.
Elektronická regulace usnadňuje nastavení úsporného režimu. V závislosti 
na napájení elektrickým proudem a aktuálním odběru proběhne automatický 
ohřev až na nastavenou teplotu.

Užívatelský komfort
• možnost nadstandardního odběru teplé vody
• velmi tichý provoz
•  možnost nastavit různé požadované teploty pro 

různé signály (např. 65°C při napájení z el. energie 
z vlastní fotovoltaiky a 55°C při normálním napájení)

• snížení vlhkosti v místnosti
• přídavné topné těleso s výkonem 1,5 kW
• možnost připojení na cirkulaci

Nejnovější technologie ohřevu vody
•  ohřev vody s využitím tepelného čerpadla vzduch/voda, 

patentované řešení přenosu tepla do vody

Nízká náročnost na prostor
• kompaktní rozměry
•  minimální objem místnosti instalace, 

pouze 13 m3

Typ TEC 220 TM TEC 300 TM

Jmenovitý objem l 220 300

Teplota okolí (min./max.) °C 6/42 6/42

Max. teplota vody ohřáté 
tepelným čerpadlem °C 65 65

Minimální objem místnosti 
instalace m3 13 13

Max. provozní tlak 
v zásobníku bar 8 8

Rozměr (Ø x výška) mm 690 x 1555 690 x 1919

Připojení na vodovodní 
rozvody (vstup/výstup) coul G 1"/ G 1" G 1"/ G 1"

Délka napájecího el. kabelu mm 2200 2200

Elektrické připojení 1/N/PE ~ 220/230V 50Hz

Max. provozní/rozběhový 
proud A 8,54/23,44 8,54/23,44

Doporučené el. jištění A C16 C16

Hladina akustického výkonu 
(EN 12102) dB(A) 61 61

Elektrické krytí IP 24 IP 24

Hmotnost zařízení kg 120 135

Průtok vzduchu m3/h 550 550

Tepelná ztráta 
(EN 16147/A15) kWh/24h 0,79 1,08

Topný faktor 
(EN 16147/A15) 3,22 3,27

Průměrný topný výkon TČ  
(EN 16147/A15) kW 1,68 1,69

Průměrný příkon TČ 
(EN 16147/A15) kW 0,52 0,52

Třída energetické účinnosti A A

Příklad ekonomiky provozu pro čtyřčlennou domácnost s průměrnou 
denní spotřebou teplé užitkové vody 200 l

Poznámka:
* Ceny platné pro PRE (elektro) a pro RWE (plyn) - 2015
U TČ topný faktor pro A15/W10-55, COP = 3,42 dle normy EN 255
Použité zkratky: TV - teplá užitková voda

Změny údajů vyhrazeny.

tel.: 251 116 111, 251 116 180
e-mail: info@tatramat.cz

Ohřev 
pomocí zdroje TEC TM

Kondenzační 
kotel

Elektrický 
průtokový 
ohřívač

Elektrický 
zásobník

Denní spotřeba TV 200 l/den 200 l/den 200 l/den 200 l/den
Teplota ohřáté 
vody 55 °C 55 °C 55 °C 55 °C

Roční spotřeba 
tepla pro ohřev TV 4 900 kW/rok 4 900 kW/rok 4 900 kW/rok 4 900 kW/rok

Jednotková 
cena energie*

0,55 Kč 
s DPH/kWh

1,44 Kč 
s DPH/kWh

4,1 Kč 
s DPH/kWh

1,87 Kč 
s DPH/kWh

Cena za roční 
ohřev TV 2 692 Kč 8 070 Kč 20 090 Kč 9 989 Kč

Průměrná cena 
ohřívače TV 54 864 Kč s DPH 15 535Kč s DPH 11 858 Kč s DPH 12 516 Kč s DPH

Návratnost TČ - 7,31 2,47 5,8
Sazba/jistič D25d/3x25 A plyn D02/3x32 A D25d/3x25 A

ohříváme vodu. spolehlivě.


