
Tepelnéčerpadlo Plynovýkotel Elektrickékabely Jiné infrafólie HevoltaNanoCloth

Výhody
Extrémněvysoképořizovací

náklady/využití
obnovitelných zdrojů

Funkceihned i sohřevem
vody

Extrémně nízképořizovací
náklady

Extrémně nízképořizovací
náklady

Nízképořizovacínáklady/ rychlá instalace /
možnost instalacepodpotěr i podpodlahu,
možnost regulacevkaždémístnostizvlášť,

funkčnostsystémui popřerušení topnéhotělesa

Nevýhody

Nutnostpravidelné revize,
nerovnoměrné vytopení
plochy,možnostporuchya

vytopení domácnosti

Nutnostpravidelné revize,
nerovnoměrněvytopení
plochy,možnosthavárie,
narušujekomfort v
domácnosti spínáním

vytápění, komínjenutností

Vysokánáběhová teplota,
nelzepřizpůsobit při
instalaci (nelzezkrátit

kabel), popřerušení obvodu
je systémnefunkční

Nekvalitnímateriálové
zpracování/zdrojtepla =
karbonový inkoust /rozvod
el. proudu->měděný pás/

nízkáživotnost

-

Možnost regulaceteplotyvkaždé
místnosti

Ne Ne Ano Ano Ano,spřesností na0,5°Cipřes aplikaci

Způsobinstalace

Vyžaduje stavebnípřípravy
a rozvodyvnovostavbě /
vyžaduje cementovou

vrstvu

Vyžaduje stavebnípřípravy
a rozvodyvnovostavbě /
vyžaduje cementovou

vrstvu

Nutnost instalacepodpotěr Podpotěr /podpodlahu
(rekonstrukce) Podpotěr /podpodlahu(rekonstrukce)

Tloušťka systému Od10cm Od10cm Víc než2 cm 3mm 3mmpodpodlahu– 7mmpodpotěr (způsob
izolacespojů)

Zachováníužitné plochy
Vyžadujeprostor na

umístěnízdroje vprostoru
domu

Vyžadujeprostor na
umístěnízdroje vprostoru

domu
Nevyžaduje tepelnýzdroj

Nevyžaduje tepelný zdroj,
vyžaduje přípravupřípojky

(kabelové shluky)
Nevyžaduje tepelný zdroja technickoumístnost

Možnosti rozmístění Podlaha/Strop Podlaha Podlaha Podlaha/Strop Podlaha /Stěna /Strop

Spotřeba - Vysoká,závisínamodifikaci
kotle min.150W/m² od80W/m² 120W/m²

Účinnost /Efektivitasystému 86–89% 86–89% max.95% max.95% min. 98%

Funkčnost systému
Systémnení schopen
pracovat popoškození
(selhání jednotky)

Systémnení schopen
pracovat popoškození
(selhání jednotky)

Systémnení schopen
pracovat popoškození
(přerušení obvodu)

Rizikozničenínosiče tepla /
zlomeníměděného pásu/
vypálení lokálníhobodu

zatížením

Možnost napojenísystémuna fotovoltaiku(téměř
nulovénáklady/rok)

Životnost systému do6let Průměrně 10let do10let max.10let 80let

Možnost provozu Povyschnutí podkladu Povyschnutí podkladu Povyschnutí podkladu Ihnedpo instalaci Ihnedpo instalaci

Náběh systému 2–3hodiny 2–3hodiny 10–20minut(Prohřívá
podlahu, teplota až 70°C)

Ihnedpozapnutí Ihned pozapnutí, 30minut=30°Cnapodlaze

Nasycenívzduchuionty kyslíku Ne Ne Ne Nastává ionizacevzduchu Nastává ionizacevzduchu

Odstraněnípachů Ne Ne Ne Ano,efekt 81% Ano,efekt 81%

Vlivnaorganismusčlověka Lokálníohřívací účinek Lokálníohřívací účinek
Následkynežádoucího
dopadu(vysokýrozdíl
teploty podlahy/vzduch)

Zdrojzdravéhotepla
(teploty podlahymax.35°C) Zdrojzdravéhotepla (teplota podlahymax.35°C)

Připojení Nutnostpřípravyprojektu
proTC

Nutnostzapojeníplynové
přípojky

Nutnostvyžádat větší jistič
nael. přípojku – vysoký

odběr

Bez jakýchkolivpřiprav,
stačí běžná el. přípojka Bezjakýchkolivpřiprav, stačí běžná el. přípojka

Instalace Oborná instalace Oborná instalace Instalace svépomocí Instalace svépomocí Instalace pouzekvalifikovanými techniky

Způsobspojovánípři instalaci
Svorky/polymerové spojky

(vysokádegradace
materiálu)

Efektivní způsobpájení (nejtrvalejší elektricky
spoj)

Údržba
Pravidelné revize a výměny

části TC
Nutnostpravidelné revize

každý rok X Bezúdržbový systém Bezúdržbový systém


