
Tepelná čerpadla země - voda a voda - voda. 
Thermalia® ®

Jediným pohledem

Thermalia® 

Tepelná čerpadla země (voda) - voda
Ekologická 
Účinná 
Spolehlivá



Tepelná čerpadla  Thermalia® odebírají teplo ze země nebo 
spodní vody. S ověřenou hodnotou topného faktoru COP až 6,6 
vygenerují z použité elektřiny více tepla než jakákoliv jiná tech-
nologie tepelných čerpadel.

Tepelná čerpadla Thermalia® jsou vhodným zdrojem tepla 
nejenom pro rodinné domy, bytové domy, ale také pro komerční 
budovy a průmyslové objekty.  Ve standardním provedení 
dosahují naše tepelná čerpadla Thermalia® výstupní teploty až 
60 – 62 °C. Ve verzi H lze dosáhnout výstupní teploty až 70 °C. 
Všechny modely disponují fukcí pasivního chlazení, aktivní 
chlazení je možné pouze u jednotek v provedení R.  

Detalní řez scroll kompresorem v
tepelných čerpadlech Thermalia®

Síla systémového 
řešení 
Tepelná čerpadla Thermalia® jsou ještě 
silnější, pokud jsou součástí systémového 
řešení Hoval. Všechny produkty je možné 
 centrálně řídit prostřednictvím jednoho 
regulačního systému TopTronic®E.

Hoval  
Zásobníky teplé 
vody

Hoval  
Solární systémy

Hoval
Akumulační nádoby

Regulační systém 
TopTronic®E

Hoval  
Komfortní větrání

Zásobníky teplé 
vody s tepelným 
čerpadlem

Hoval
Plynové a olejové 
kondenzační kotle

.
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Thermalia®®

Tepelná čerpadla země - voda a voda - voda.



Thermalia® dual (55 - 140)
Thermalia® dual H (35 - 90) 
Thermalia® dual R (55 - 140) 
Monoblokové tepelné čerpadlo určené pro vytápění 
a v provedení R i pro chlazení s využítím energii ze 
země nebo podzemní vody.
Disponují topným výkonem 17,5 – 181,1 kW a v 
provedení R i chladícím výkonem až 183,9 kW.
Dva stupně výkonu zajišťují optimalizovaný provoz,   
vyšší účinnost a dlouhou životnost. 
Vysoká provozní bezpečnost díky 2 samostatným 
chladícím okruhům. 

Thermalia® comfort (6 -17) 
Thermalia® comfort H (7,10)
Monoblokové tepelné čerpadlo určené pro vytápění 
s využítím energie ze země nebo podzemní vody a s 
topným výkonem 5,8 – 22,3 kW.  
Určené pro rodinné domy a menší bytové domy.

s řídícím systémem

s řídícím systémem

Thermalia® twin (20 - 42) 
Thermalia® twin H (13 - 22)
Monoblokové tepelné čerpadlo určené pro vytápění 
s využítím energie ze země nebo podzemní vody a 
s topným výkonem 6,7 –55,4 kW.
Dva stupně výkonu zajišťují optimalizovaný provoz,   
vyšší účinnost a dlouhou životnost. 

s řídícím systémem
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ekonomická ekologická

inteligentní komfortní

 ▪ Vysoká energetická účinnost (COP)  
díky inovativním technologiím

 ▪ Trvale vysoká účinnost 
díky využití geotermální energie nebo energie        
spodní vody

 ▪ Úspora nákladů na elektřinu 
díky vysoce účinný čerpadlům (typy do 17 kW)

 ▪ Zobrazení spotřeby energie 
pro trvalou kontrolu nákladů.

 ▪ Rychlá instalace díky kompletním systémům 
připraveným rovnou k montáži (typy 5–17)

 ▪ 2 výkonové stupně pro optimalizovaný provoz 
(od typu 20) 

 ▪ Aplikace pro chytré telefony pro snadné ovládání i 
na dálku a pro okamžitý příjem systémových zpráv 

 ▪ Nejmodernější komunikační rozhraní pro možnost 
připojení k automatizaci budov nebo k jiným budoucím 
inteligentním sítím.

 ▪ 80% čistá energie z prostředí z 20% elektřina
 ▪ Ekologická energie získaná z přírody -                             
ze země nebo spodní vody.

 ▪ CO2-neutrální a zvláště ekologický                   
v souvislosti se zelenou elektřinou

 ▪ Snadné nastavení provozní doby zařízení 
usnadňuje kontrolu vytápění s ohledem na 
spotřebovanou energii.

 ▪ Vysoká tepelná pohoda díky zohlednění budoucí 
venkovní teploty a množství slunečního záření          
(z předpovědi počasí).

 ▪ Velice tichý chod 
díky speciálně vyvinuté konstrukci 

 ▪ Lze využít pro vytápění i ohřev teplé vody
 ▪ Lze snadno kombinovat se solární energií, 
větší využití obnovitelných zdrojů energie

 ▪ Funkce pasivního chlazení pro všechny modely, 
chlazení s téměř nulovou spotřebou el. energie. 

S 20% spotřebou energie
100% tepla

Kompletní a 
flexibilní

Využití ekologické energie 
- energie z přírody

Vysoký tepelný komfort, 
tichý provoz
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Výhody tepelných čerpadel Thermalia®®

Přehled vašich výhod s našimi tepelnými čerpadly.®



Šetrný k životnímu prostředí
Být zodpovědný za energie, životní prostředí a 
zároveň pohodlně žít: Je to možné –  a je to ještě 
snažší než dříve! 

S novou generací kotlů a tepelných čerpadel Hoval 
spotřebujete méně energie a snížíte tak svoji ekolo-
gickou stopu. 

Inteligentní 
Váš topný systém Hoval využívá aktuální předpovědi 
počasí, proto je ve vašem domě i v ranních hodinách 
příjemné teplo, a to i přesto, že venku je ještě chladno. 
Když není potřeba tolik tepla např. v teplém odpoledni, 
výkon se automaticky sníží.  

Vytápění ve svém domě můžete také ovládat pomocí 
chytrého telefonu nebo tabletu a přizpůsobit ho tak 
svému dennímu nebo týdennímu rozvrhu. Během dne 
jste pryč a večer se můžete těšit na ideální tepelnou 
pohodu, právě díky možnosti dálkového ovládání. 

Vysoce účinný
Nová generace kotlů a tepelných čerpadel od firmy 
Hoval je mimořádně efektivní. 

Váš účet za energie bude nižší a všechny náklady 
budete mít vždy pod kontrolou. Ať už využíváte kotel 
nebo tepelné čerpadlo: Vždy budete mít k dispozici 
údaj o výkonu a účinnosti nejenom v reálném čase, 
ale i po delší době. 

Spolehlivý
Můžete se na nás spolehnout.

Nová generace kotlů a tepelných čerpadel od firmy 
Hoval Vás i nás automaticky upozorní, kdy je potřeba 
provést servis nebo opravu.  

Servisní partner Hoval je vždy nablízku. Více než 500 
000 spokojených zákazníku po celém světě to může 
potvrdit. Naše reference mluví samy za sebe.  

Inteligentní – ideální pokojová teplota i za měnícího se venkovního počasí. 

Regulační systém TopTronic® E.
Nová generace.

Snadné ovládání z obývacího pokoje. Možnost dálkového ovládání vytápění a chlazení. Hoval Desk – náklady pod kontrolou.  Automatické upozornění na servis. 
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Špičkové hodnoty v oblasti       
ekonomiky
Tepelná čerpadla Thermalia® vás 
přesvědčí svým topným faktorem 
(COP), který se pohybuje nad průměrem 
s hodnotami COP 4,5 až 6,6. Za 
zvýšením účinnosti stojí celá řada tech-
nologických inovací v regulaci, hydrau-
lice a v chladícím okruhu. Všechny kom-
ponenty jsou dokonale sladěny a díky 
velkoplošným výměníkům tepla, tepelná 
čerpadla Thermalia vyrobí daleko více 
tepla při stejném podílu použité elekt-
rické energie. 

 
Využití tepelné energie ze země
Tepelná čerpadla Thermalia® využívají 
teplo ze země a spolu s částečným 
podílem elektrické energie ho povyšují 
na vyšší teplotní úroveň. Z 1 kW 
elektřiny se vyprodukuje 4,5 až 6 kW 
tepelné energie. Thermalia® jsou 
vhodná pro vytápění i přípravu teplé 
vody. 

Díky neustálým vylepšením vývojáři ve 
společnosti Hoval opět znatelně zvýšili 
účinnost tepelných čerpadel Thermalia®. 
Thermalia® dosahuje výstupní teploty 
60 - 62 ° C, ve verzi H dokonce až 70 ° 
C. Proto je vhodná také pro provoz se 
standardními otopnými tělesy - to je 
důležit aspekt zejména při rekonstruk- 
cích starých budov.

Výparník Kondenzátor 

Kompresor
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Ve 4-krokovém cyklu vyrábí tepelná čerpadla teplo s využitím energie z okolí:
1. Chladivo, proudící okruhem v tepelném čerpadle, v místě výparníku absorbuje do sebe energii z 

okolního prostředí (ze vzduchu, země, vody) a dochází k jeho vypařování. 
2. Plynné chladivo je následně prudce stlačeno v kompresoru a tím dochází k jeho zahřátí. K 

pohonu kompresoru se používá elektrická energie.
3. Zahřáté páry chladiva jsou poté vytlačeny do kondenzátoru, kde zkondenzují (zkapalní se) a tím 

uvolní energii v nich uloženou * (80% energie „odpařování“ + 20% energie pohonu) v podobě 
tepla, které je předáno do topného systému.

4. Nakonec zkapalněné chladivo prochází expanzním ventilem, kde dochází k vyrovnání tlaků a 
celý cyklus začíná znovu.

Princip tepelného čerpadla: 
Využití energie okolí                
(vzduch, země, spodní voda)*

* Příklad počítá s tepelný čerpadlem s topným faktorem - COP 5, tj. s 1 dílem (20%) elektrické energie se vytvoří 5 dílů (100%) tepelné energie.

 
Pasivní chlazení - chlazení téměř                                                                
zadarmo
Všechny modely Thermalia® comfort, 
 Thermalia® twin a Thermalia® dual dis-
ponují funkcí pasivního chlazení:  
Výměník tepla přenáší poměrně nízkou 
teplotu z geotermálních sond do vody v 
podlahovém vytápění. Podlaha zůstává 
v horkých dnech chladná a zajišťuje 
příjemné klima v místnosti. 
Narozdíl od aktivního chlazení, při 
pasivním chlazení nemusí být chladicí 
okruh tepelného čerpadla v provozu. 
Pasivní chlazení nespotřebovává téměř 

žádnou elektrickou energie, jenom je 
zapotřebí další výměník tepla. Ovládání 
tepelného čerpadla probíhá pohodlně 
pomocí řídícího systému TopTronic® E , 
který je již integrovaný v tepelném 
čerpadle. 
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Thermalia®

Tepelná energie ze země a spodní vody.



 
Úspora energií 
Vysoce účinná tepelná čerpadla
Řada Thermalia® comfort (6 - 17) je 
vybavena vysoce účinnými oběhovými 
čerpadly s regulovatelnou rychlostí 
otáček.  To výrazně snižuje spotřebu 
elektrické energie a tím zvyšuje 
celkovou úsporu vašeho systému s 
jednotkou Thermalia®.

 
Kompaktní, kompletní, kvalitní 
Vysoce kvalitní, robustní rámová konst-
rukce tepelného čerpadla Thermalia® 
comfort  v sobě skrývá všechny tech-
nické komponenty pro ekonomický a 
bezpečný provoz. Plně vybavené kom-
paktní zařízení připravené k připojení se 
snadno přepravuje i instaluje. 

 
Vysokoteplotní provedení pro 
použití s radiátory
Vysokoteplotní provedení  Thermalia® 
comfort H, twin H a dual H jsou ideální 
tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody 
a pro vytápění pomocí standardních 
otopných těles (radiátorů apod.).

 
Osvědčená kvalita
Všechna tepelná čerpadla Hoval 
získala mezinárodní ocenění kvality 
tepelného čerpadla.  

Oficiální štítek kvality 
výrobku vám zaručuje 
vynikající energetickou 
účinnost, vysokou spo-
lehlivost a komplexní 
zákaznický servis. 

European Quality Label
for Heat Pumps
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Velice tiché
Struktura modelů Thermalia® comfort a 
Thermalia® twin byla kompletně 
přepracovaná. Zařízení již nestojí na 
nožičkách, ale na vibračních gumových 
podložkách. Zvukově izolovaná konst-
rukce s trojitým uložením zajišťuje bez-
problémový tichý chod. Vysoce kvalitní 
zvuková a tepelná izolace snižuje hlu-
kové emise a tepelné ztráty. 

Vytápění a chlazení pomocí energie ze země nebo spodní vody.  
Země a spodní voda jako zdroj tepla/chladu.  

Zatímco venkovní teploty v zimě někdy 
klesají hluboko pod bod mrazu, v zemi 
již v hloubce pouhých několika metrů 
převládají po celý rok mírné teploty 
kolem 8–12 ° C. S rostoucí hloubkou 
teploty stoupají přibližně o 3 ° C na 100 
metrů. Na mnoha místech je podzemní 
voda k dispozici také při konstantní 
teplotě kolem 10 ° C. Díky těmto trvale 
vysokým teplotám pod povrchem země 

dosahují tepelná čerpadla země-voda 
nebo voda-voda velmi vysokých hodnot 
účinnosti. V závislosti na místních 
podmínkách a dostupnosti prostoru je 
možné zvolit vhodné metody k získání 
podzemní energii.

Využijte teplotního rozdílu i v létě.

Konstantní teplota v zemi lze využít i v 
létě. Teplota v zemině je výrazně 
chladnější než venkovní vzduch a proto 
ji lze použít k chlazení místností. 
Všechny modely Thermalia® nabízejí 
možnost pasivního chlazení.

Tepelné čerpadlo země-voda s hlubinnými vrty
1) Tepelné čerpadlo, 2) Zemní sondy,  
3) Zásobník teplé vody, 4) Akumulační nádoba, 
5)  Solární panely

Tepelné čerpadlo voda-voda
1) Tepelné čerpadlo, 2) Sací a absorční studna  
3) Zásobník teplé vody, 4) Akumulační nádoba, 
5)  Solární panely

Tepelné čerpadlo země-voda s plošným kolektor
1) Tepelné čerpadlo, 2) Plošný kolektor  
3) Zásobník teplé vody, 4) Akumulační nádoba, 
5)  Solární panely
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Technické údaje
Thermalia® comfort (6) (8) (10) (13) (17) H (7) H (10)

Třída energetické účinnosti (štítek asociace včetně nařízení) A++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Topný výkon kW 5,8 7,6 10,6 13,4 17,2 6,5 9,1

Topný faktor COP* 4,5 4,6 4,8 4,8 4,7 4,5 4,6

Váha kg 140 150 160 170 180 160 180

Rozměry (Š/ V / H) mm 600 / 1490 / 750

Údaje o výkonu jsou uvedeny pro B0 / W35 (EN 14511) Změny vyhrazeny
* COP = udává kolik kW tepelné energie je vyrobeno oproti dodané (spotřebované) energii, např. COP 3 = 3kW topného výkonu při spotřebě pouze 1 kW el. energie)

Velkoplošné nerezové 
výměníky tepla
zajišťují nejlepší přenos tepla do topné 
vody, dosahují vysokých teplot topné 
vody a vynikající účinnosti. 

Řídící systém TopTronic® E
se stará o ekologické, ekonomické, 
spolehlivé a chytré vytápění, které je 
snadnější, než kdykoliv dříve.

Zvukově izolační podlahová 
rohož

Odmontovatelné boční panely
umožňují snadný přístup ke všem 
částem pro jejich snadnou údržbu.

Zvukové izolační opláštění
pro extrémně tichý provoz.

Vysoce účinná oběhová 
čerpadla s regulací otáček
zajistí energeticky úsporný provoz.

Kompaktní jednotka
připravená rovnou k zapojení
s robustní konstrukcí rámu z pozinkova-
né oceli a bočními stěnami opatřenými 
práškovou barvou pro dlouhou životnost.
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Thermalia® comfort (6-17), Thermalia®  comfort H (7,10)
Kompletní, kompaktní a extrémně tichý - ideální pro rodinný dům.®



Technické údaje
Thermalia®  twin (20) (26) (36) (42) H (13) H (19) H (22)

Třída energetické účinnosti (štítek asociace včetně nařízení) A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Topný výkon kW 20,4 26,2 35,3 42,0 12,3 18,0 20,9

Topný faktor COP* 4,9 4,8 5,0 4,8 4,5 4,4 4,6

Váha kg 280 286 298 310 273 283 293

Rozměry (Š/ V / H) mm 690 / 1120 / 765

Údaje o výkonu jsou uvedeny pro B0 / W35 (EN 14511) Změny vyhrazeny
* COP = udává kolik kW tepelné energie je vyrobeno oproti dodané (spotřebované) energii, např. COP 3 = 3kW topného výkonu při spotřebě pouze 1 kW el. energie)

Zvukově optimalizo-
vaná konstrukce
znamená extrémně hladký 
chod díky trojitému ložisku, 
akusticky a tepelně 
oddělené konstrukci.

Kompaktní jednotka
připravená rovnou 
k zapojení
s robustní konstrukcí rámu z 
pozinkované oceli a bočními 
stěnami opatřenými práškovou 
barvou pro dlouhou životnost.

Řídící systém 
TopTronic® E
se stará o ekologické, ekono-
mické, spolehlivé a chytré 
vytápění, které je snadnější, 
než kdykoliv dříve.

Odmontovatelné 
boční panely
umožňují snadný přístup ke 
všem částem pro jejich 
snadnou údržbu.

Zvukové izolační 
opláštění
pro extrémně tichý provoz.

Zvukově izolační 
podlahová rohož

Dva stupně výkonu
snižují počet startů, čímž 
zvyšují účinnost a 
hlavně životnost zařízení.

Velkoplošné nerezové 
výměníky tepla
zajišťují nejlepší přenos tep-
la do topné vody, dosahují 
vysokých teplot topné vody a 
vynikající účinnosti. 
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Thermalia® comfort (6-17), Thermalia®  comfort H (7,10)
Kompletní, kompaktní a extrémně tichý - ideální pro rodinný dům.®

Thermalia® comfort (20-42), Thermalia®  comfort H (13-22)
Dva stupně výkonu - ideální pro bytový dům.®



Technické údaje
Thermalia® dual a Thermalia® dual R (55) (70) (85) (110) (140)

Třída energetické účinnosti (štítek asociace včetně nařízení) A+++ A+++

Topný výkon (R 410A)/ chladící výkon (pouze v provedení R) kW 57,9 / 64,7 73,2 / 86,2 84,8 / 107,0 113,4 / 138,1 137,8 / 156,9

Topný faktor COP* 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

Hmotnost kg 560 620 700 770 820

Rozměry (Š/ V/ H) mm 1066 / 1907 / 774 1316 / 1907/ 774

Thermalia® dual H H (35) H (50) H (70) H (90)

Třída energetické účinnosti (štítek asociace včetně nařízení) A+++ A+++ A+++

Topný výkon (R 134a) kW 34,9 52,5 70,9 87,3

Topný faktor COP* 4,3 4,4 4,4 4,3

Hmotnost kg 491 700 770 800

Rozměry (Š/ V/ H) mm 1066 / 1907 / 774                                       1316 / 1907/ 774

Údaje o topném výkonu jsou uvedeny pro B0 / W35 (EN 14511), údaje o chladícím výkonu jsou uvedeny pro B17/W9. Změny vyhrazeny
* COP = udává kolik kW tepelné energie je vyrobeno oproti dodané (spotřebované) energii, např. COP 3 = 3kW topného výkonu při spotřebě pouze 1 kW el. energie)

Zvukově optimalizovaná konstrukce
znamená extrémně hladký chod díky trojitému 
ložisku, akusticky a tepelně oddělené konstrukci. Půdorysně jednotka zabírá pouze 1m².

Velkoplošné nerezové výměníky tepla
zajišťují nejlepší přenos tepla do topné vody, dosa-
hují vysokých teplot topné vody a vynikající účinnosti. 

Řídící systém TopTronic® E
se stará o ekologické, ekonomické, spolehlivé a chytré 
vytápění, které je snadnější než kdykoli předtím.

Velké přední dveře
umožňují optimální přístup pro technickou údržbu te-
pelného čerpadla.

Duální technologie
zajišťuje zvýšenou provozní bezpečnost díky dvěma 
nezávislým chladicím okruhům.

Dva stupně výkonu
snižuje počet startů, čímž zvyšuje účinnost a 
hlavně životnost zařízení..

10 Tepelná čerpadla Thermalia®

Thermalia® dual (35-140)
Dva chladící okruhy -  ideální pro větší i průmyslové budovy. ®



Zdroj tepla a chladu pro vzduchotechniku
výrobní haly
Tepelné čerpadlo země-voda Thermalia®H 
Střešní větrácí jednotka RoofVent® 

Dvě jednotky RoofVent® zajišťují ideální vnitřní 
prostředí pro zaměstnance z hlediska kvality 
vzduchu a tepelné pohody. Jako zdroj tepla bylo 
zvoleno tepelné čerpadlo Thermalia® H (70), které 
je v létě využito pro pasivní chlazení objektu (chlazení 
solankovým okruhem). 

Tepelná čerpadla s geotermálními vrty jsou vhodná také pro průmyslové haly.

Energeticky aktivní obytný komplex s 
obnovitelnými zdroji energie i se SmartGrid
Tepelné čerpadlo voda-voda Thermalia®twin 
Komfortní větrácí jednotka HomeVent® 

Ze staré farmy se stal energetický výstavní komplex. 
Hlavním zdrojem tepla je tepelné čerpadlo 
Thermalia® twin (20), které využívá energii ze 
spodní vody. Elektrická energie pro pohon 
kompresorů tepelného čerpadla je dodávána  
fotovoltaickým systémem. Vše je doplněno ještě o 
komfortní ventilační systém HomeVent® se zpětným 
získáváním tepla a vlhkosti. Tento systém zajišťuje tu 
nejlepší kvalitu vzduchu a vytváří zdravé prostředí 
pro život.

Ekologické systémové řešení Hoval v komplexu s obytnými a komerčními budovami:  
Zdrojem tepla pro vytápění objektů i pro přípravu teplé vody je tepelné čerpadlo typu země-
voda, komfortní větrání je zajištěno větrací jednotkou se zpětným získávání tepla a vlhkosti 
a vše je doplněno fotovoltaickou elektrárnou (SmartGrid). 

Maximální účinnost v rodinném domě díky  
kombinaci s komfortním větráním 
Tepelné čerpadlo země-voda Thermalia® 
Solární kolektory 
Komfortní větrácí jednotka HomeVent® 

Rodina ve Vorarlbergu se rozhodla pro kombinaci 
tepelného čerpadla Thermalia® (8), komfortního 
větrání HomeVent® a solárního systému. Komfortní 
větrací jednotka HomeVent zajišťuje zdravé klima v 
místnosti díky zpětnému získávání  tepla a vlhkosti.

Efektivní vytápění a komfortní větrání bez tepelných ztrát. 

11Tepelná čerpadla Thermalia®

Tepelná čerpadla Thermalia® v praxi.
Stejně rozmanitá jako požadavky našich klientů. 
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Odpovědnost za energii 
a životní prostředí

Jako firma specializující se na vytápěcí a klimatizační technologie je Hoval vaším 
zkušeným partnerem pro realizaci systémových řešení. Můžete například ohřívat 
vodu pomocí solární energie a pro vytápění místností využívat topné oleje, plyn, 
dřevo nebo tepelná čerpadla. Společnost Hoval propojuje různé technologie, 
přičemž do systému integruje i prostorové větrání. S námi máte jistotu, že ušetříte 
nejen na energii a nákladech, ale zároveň chráníte životní prostředí. 

Hoval je jednou z předních mezinárodních společností v oblasti řešení 
vnitřních klimatizačních systémů. Více než 70 let zkušeností nás neustále 
motivuje k navrhování inovativních systémových řešení. Naše systémy  
pro vytápění, chlazení a větrání vyvážíme do více než 50 zemí.

Svoji odpovědnost vůči životnímu prostředí bereme vážně. Srdcem 
 všech vytápěcích a větracích systémů, které navrhujeme a vyvíjíme,  
je vysoká energetická účinnost.

Kvalita výrobků Hoval 
Na nás se můžete spolehnout.


