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JEDINÉ, CO MUSÍTE UDĚLAT
JE NASTAVIT TEPLOTU

75% ÚSPORA NÁKLADŮ
ZA ENERGIE

OPTIMÁLNÍ
EKOLOGICKÉ ŘEŠENÍ

INTUITIVNÍ  A VIZUÁLNÍ
OVLÁDÁNÍ

STAŇTE SE VČAS NEZAVISLÝMI
NA PLYNU A ROPĚ

Nabízíme chytré a spolehlivé řešení 
pro úsporné vytápění domácností, 
rodinných domů, bytových domů, 
ale i průmyslových hal, hotelů, 
rekreačních zařízení či bazénů.

Jsme ryze českým výrobcem, který svou výrobní činnost zahájil v roce 2006 v Ostravě.
V květnu roku 2010 jsme přestěhovali výrobu včetně zázemí do vlastní haly v Bolaticích.
Dnes zde působí vedení firmy, obchodní oddělení, administrativa, vývojové oddělení 
a konstrukce, výroba, sklad a expedice. Náš program je zaměřen na výrobu tepelných 
čerpadel a jejich použití v různých aplikacích. Sortiment obsahuje systémy čerpadel 
s technologií vzduch-voda, země-voda a voda-voda, které obstály i na zahraničních
trzích, a jsou ku příkladu zapsány – schváleny v dotačním programu pro německý trh.
Dnes jsme největším českým výrobcem tepelných čerpadel s rozsáhlou dodavatelskou
sítí montážních firem.

Zkrátka, pokud je potřeba topit, 
chladit či ohřívat užitkovou vodu, 
máme pro vás řešení. 

Naším cílem je využívat moderní tech-
nologie a inovovat stávající produkty 
pro dosažení maximální účinnosti.

ON-LINEÍ

LNÍ

I

Ovládání přes internet
Můžete odkudkoliv nastavovat parametry,
přes internet z domácího počítače,
tabletu nebo chytrého telefonu.

ZDARMA

Hotjet ASK

HOTJET ASK
8–13 kW

Kvalitní česká nerez
pro ještě větší odolnost
Osvědčená technologie

Hotjet ONE

HOTJET ONE
10–13 kW

Robustní provedení
Osvědčená technologie
Překvapivě nízká cena

Hotjet ONE2

HOTJET ONE2
11–30 kW
Na vrcholu technologie
Turbo funkce pro vysoký výkon

Split Lite

SPLIT LITE
8–30 kW

Hydrobox

HOTJET
HYDROBOX
300–500 l

HOTJET W
5–105 kW
Nejúčinnější systém pro
vytápění a ohřev teplé vody
Pasivní i aktivní chlazení
Deskové nebo koaxiální výměníky

Hotjet W

Hotjet i

HOTJET i
8–11 kW
Chytré řešení
Určeno pro instalaci do objektu
Úniky tepla zůstanou v domě

Split system

SPLIT systém
30–49 kW
Chytré řešení
Velké výkony
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ZÁKLADNÍ CENA OBSAHUJE:
• Elektronicky řízené oběhové čerpadlo Grundfos 25-70
• Propojovací svazek 5 m
• Rozvaděč pro instalaci do objektu
• Ekvitermní Regulaci
• Prostorový drátový ovladač QAA75
• Elektronický řízený ventilátor

max
62°C

teplota topné vody

APLIKACE

Novostavby nebo rekonstrukce

Vytápění nebo volitelně chlazení

Podlahové vytápění, radiátory, fancoily

Max. 3 zóny 

BENEFITY
JEDNODUCHÁ INSTALACE

PŘÍMÉ PROPOJENÍ
TOPNÝCH SYSTÉMŮ

Přední výrobce tepelných čerpadel
v České republice uvedl na trh
novou řadu tepelných čerpadel
vzduch-voda HOTJET ONE2.
Kompaktní provedení pro venkovní
instalaci se vyznačuje vysokým
topným faktorem, moderním
designem, nízkou hlučností,
snadnou instalaci a příznivou
cenou. Je vhodný i pro otopné
soustavy s radiátory z důvodu
vyšší výstupní teploty vody.

VÝHODY HOTJET ONE2:
• Kompaktní venkovní jednotka
• Snadná instalace – vše v jednom
• Topný faktor certifikovaný ve zkušebně EHPA 
 ve Strojírenském zkušebním ústavu v Brně
• Snížen hluk tepelného čerpadla chytrými
 funkcemi se standardním vysoce úsporným,
 řízeným EC ventilátorem
• Standardně EEV (elektronicky řízený ventil)
• Další optimalizace výparníku pro typické mrazivé
 a vlhké zimy nejenom pro Česko a Slovensko,
 ale i pro alpské země nebo Skandinávii!
• Výstupní teplota 62 °C

vzduch/voda
Vhodné pro rodinné domy, bytové domy, 
komerční objekty i průmyslové aplikace.

NOVINKA

10 ONE2
11,34 kW*)

15 ONE2
13,60 kW*)

20 ONE2

19,60 kW*)

25 ONE2
30,10 kW*)

*) výkon A7/W35

HOTJET ONE2 HOTJET ONE2
k dispozici v provedeních:
KOMPAKT, SPLIT-LITE
a PŘÍMÁ KONDENZACE

TYPOVÉ OZNAČENÍ 
TEPELNÉHO ČERPADLA

10 ONE 2
PLUS

15 ONE2
PLUS

20 ONE2
PLUS

25 ONE2
PLUS

Topný výkon při A7/W35 1 11,34 13,60 19,60 30,10

Topný faktor při A7/W35 4,23 4,45 4,45 4,30

Topný výkon při A2/W35 2 8,71 10,70 15,40 22,14

Topný faktor při A2/W35 3,33 3,51 3,51 3,44

Výstupní teplota otopné vody
min./max. [°C] +20 až +62

Pracovní rozsah
venkovní teploty vzduchu [°C] -20 až +35

Průtok vzduchu
(zdroje tepla) [m3/h] 4 000 4 500 5 000 8 400

Kompresor / chladivo Scroll / R407C

Hmotnost náplně (chladiva) [kg] 4 4,5 5 7,6

Antikorozní ochrana / barva Komaxit, pozinkovaný plech, kataforéza / RAL 7016

Šířka× hloubka×výška [mm] 1 271×503×1 211

Hmotnost [kg] 180 185 190 250

Elektrické napájení  400 V / 3-fázové / 50 Hz

1 Při podmínkách +35 °C voda na výstupu z tepelného čerpadla a 7 °C vzduch na vstupu do tepelného čerpadla.
2 Při podmínkách +35 °C voda na výstupu z tepelného čerpadla a 2 °C vzduch na vstupu do tepelného čerpadla.
 (podle evropské normy EN 14511)

TOPNÝ FAKTOR

4,45
(A7/W35)

1 624×603×1 483
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Řada ONE je generací tepelných
čerpadel, která jsou cenově
optimalizovaná a přitom mají
vysoký topný faktor, nízký hluk 
a sofistikovanou regulaci Siemens.

HOTJET ONE
vzduch/voda

BENEFITY
EXTERNÍ ROZVADĚČ
S 5 METRY
KABELOVÉHO SVAZKU

EFEKTIVNÍ PROVOZ
DO -20 °C

*) výkon A7/W35

8 ONE
10,19 kW*)

15 ONE

13,39 kW*)

max
55°C

teplota topné vody

APLIKACE
Novostavby
nebo rekonstrukce

Pouze vytápění

Podlahové vytápění, 
radiátory, fancoily

Max. 3 zóny 

HOTJET ONE
k dispozici v provedeních
KOMPAKT, SPLIT-LITE

Už tak nízká cena se zaplatí z úspor.
Krátká návratnost investic ušetří
několikanásobně více než stojí.

TEPELNÉ ČERPADLO
PRO VÁSVÁS

Nejlepší poměr

CENA/VÝKON

TEPELNÉ ČERPADLO
OBSAHUJE
• Kompaktní tepelné čerpadlo vzduch-voda
• Ekvitermní regulaci
• Vysoce úsporný ventilátor
 s frekvenčním měničem
• Externí rozvaděč s propojovací kabeláží
• Komfortní prostorový a ovládací panel
• Venkovní čidlo ekvitermní regulace

VÝHODY HOTJET ONE:
• Kompaktní jednotka vše v jednom pro venkovní instalaci
• Tichý EC ventilátor
• Výparník s lamelami optimalizovanými
 pro středoevropské klimatické podmínky
• Vícestupňové odpružení celého chladícího okruhu
 pro minimalizaci vibrací
• Účinné odhlučnění krytu kompresoru
• Odolný kryt s vícenásobnou protikorozní ochranou

TYPOVÉ OZNAČENÍ 
TEPELNÉHO ČERPADLA 8 ONE 15 ONE

Topný výkon při A7/W35 1 10,19 13,39

Topný faktor při A7/W35 4,10 4,13

Topný výkon při A2/W35 2 8,43 10,77

Topný faktor při A2/W35 3,40 3,42

Výstupní teplota otopné vody
min./max. [°C] +20 až +55

Pracovní rozsah
venkovní teploty vzduchu [°C] -20 až  +35

Průtok vzduchu (zdroje tepla) [m3 /h] 2 500 3 600

Kompresor / chladivo Scroll / R407C

Hmotnost náplně (chladiva) [kg] 3 3,5

Antikorozní ochrana / barva Komaxit, pozinkovaný plech, kataforéza / RAL 7016

Šířka×hloubka×výška [mm] 1274×503×959

Hmotnost [kg] 160 170

Elektrické napájení  400 V / 3-fázové / 50 Hz

1 Při podmínkách +35 °C voda na výstupu z tepelného čerpadla a 7 °C vzduch na vstupu do tepelného čerpadla.
2 Při podmínkách +35 °C voda na výstupu z tepelného čerpadla a 2 °C vzduch na vstupu do tepelného čerpadla.
 (podle evropské normy EN 14511)

T

TOPNÝ FAKTOR

4,13
(A7/W35)
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T

TOPNÝ FAKTOR

4,13
(A7/W35)



Venkovní vzduch
zdrojem tepla

max
62°C

teplota topné vody

APLIKACE
Novostavby
nebo rekonstrukce
Vytápění nebo
volitelně chlazení
Podlahové vytápění,
radiátory, fancoily

Max. 3 zóny

*) výkon A7/W35

HOTJET ASK Dlouhá životnost
s celonerezovým
krytem

ZÁKLADNÍ CENA OBSAHUJE:
• Propojovací kabelový svazek 5 m
• Rozvaděč pro instalaci do objektu
• Ekvitermní regulaci
• Ovládací panel na rozvaděči
• Venkovní čidlo

8 ASK/EVI
7,60 kW*)

11 ASK/EVI
10,02 kW*)

15 ASK/EVI

13,20 kW*)

BENEFITY
NEREZOVÝ KABINET

ROZVADĚČ PRO 
INSTALACI DO OBJEKTU

HOTJET ASK
k dispozici
v provedení
KOMPAKT
a SPLIT LITE

vzduch/voda

Tepelná čerpadla vzduch-voda
v kompaktním provedení pro
venkovní instalaci se vyznačují
vysokým topným faktorem,
designem a příznivou cenou.

VÝHODY HOTJET ASK:
• Kompaktní rozměry
• EVI je určeno pro bezobslužný ohřev vody do 62 °C
• Je vhodné pro podlahové i radiátorové systémy
• Podpora kompresorového chlazení
• Nerezové nelakované provedení
• Centrální řízení vytápění a ohřevu TUV
• Volba ze 2 regulátorů s možností dalšího rozšiřování
• Drátové i bezdrátové ovládání
• V ceně je rozvaděč s integrovanou regulací Siemens
 pro instalaci do domu a 5 metrů propojovacího kabelového svazku
• Součástí dodávky je vysoce úsporný EC ventilátor
 s plynulou regulací otáček

TYPOVÉ OZNAČENÍ 
TEPELNÉHO ČERPADLA 8 ASK/EVI 11 ASK/EVI 15 ASK/EVI

Topný výkon při A7/W35 1 7,60 10,02 13,20

Topný faktor při A7/W35 3,80 3,82 3,80

Topný výkon při A2/W35 2 6,60 8,34 10,60

Topný faktor při A2/W35 3,30 3,31 3,20

Výstupní teplota otopné vody
min./max. [°C] +20 až +62

Pracovní rozsah venkovní teploty 
vzduchu [°C] -20 až  +35

Průtok vzduchu (zdroje tepla) [m3 /h] 2 500 3 000 3 600

Kompresor / chladivo Scroll / R407C

Hmotnost náplně (chladiva) [kg] 3,5 3,7 4

Antikorozní ochrana Nerez

Šířka×hloubka×výška [mm] 1274×500×1107

Hmotnost [kg] 145 150 160

Elektrické napájení  400 V / 3-fázové / 50 Hz

1 Při podmínkách +35 °C voda na výstupu z tepelného čerpadla a 7 °C vzduch na vstupu do tepelného čerpadla.
2 Při podmínkách +35 °C voda na výstupu z tepelného čerpadla a 2 °C vzduch na vstupu do tepelného čerpadla.
 (podle evropské normy EN 14511)



Venkovní vzduch
zdrojem tepla

max
62°C

teplota topné vody

APLIKACE
Novostavby
nebo rekonstrukce
Vytápění nebo
volitelně chlazení
Podlahové vytápění,
radiátory, fancoily

Max. 3 zóny

*) výkon A7/W35

HOTJET ASK Dlouhá životnost
s celonerezovým
krytem

ZÁKLADNÍ CENA OBSAHUJE:
• Propojovací kabelový svazek 5 m
• Rozvaděč pro instalaci do objektu
• Ekvitermní regulaci
• Ovládací panel na rozvaděči
• Venkovní čidlo

8 ASK/EVI
7,60 kW*)

11 ASK/EVI
10,02 kW*)

15 ASK/EVI

13,20 kW*)

BENEFITY
NEREZOVÝ KABINET

ROZVADĚČ PRO 
INSTALACI DO OBJEKTU

HOTJET ASK
k dispozici
v provedení
KOMPAKT
a SPLIT LITE

vzduch/voda

Tepelná čerpadla vzduch-voda
v kompaktním provedení pro
venkovní instalaci se vyznačují
vysokým topným faktorem,
designem a příznivou cenou.

VÝHODY HOTJET ASK:
• Kompaktní rozměry
• EVI je určeno pro bezobslužný ohřev vody do 62 °C
• Je vhodné pro podlahové i radiátorové systémy
• Podpora kompresorového chlazení
• Nerezové nelakované provedení
• Centrální řízení vytápění a ohřevu TUV
• Volba ze 2 regulátorů s možností dalšího rozšiřování
• Drátové i bezdrátové ovládání
• V ceně je rozvaděč s integrovanou regulací Siemens
 pro instalaci do domu a 5 metrů propojovacího kabelového svazku
• Součástí dodávky je vysoce úsporný EC ventilátor
 s plynulou regulací otáček

TYPOVÉ OZNAČENÍ 
TEPELNÉHO ČERPADLA 8 ASK/EVI 11 ASK/EVI 15 ASK/EVI

Topný výkon při A7/W35 1 7,60 10,02 13,20

Topný faktor při A7/W35 3,80 3,82 3,80

Topný výkon při A2/W35 2 6,60 8,34 10,60

Topný faktor při A2/W35 3,30 3,31 3,20

Výstupní teplota otopné vody
min./max. [°C] +20 až +62

Pracovní rozsah venkovní teploty 
vzduchu [°C] -20 až  +35

Průtok vzduchu (zdroje tepla) [m3 /h] 2 500 3 000 3 600

Kompresor / chladivo Scroll / R407C

Hmotnost náplně (chladiva) [kg] 3,5 3,7 4

Antikorozní ochrana Nerez

Šířka×hloubka×výška [mm] 1274×500×1107

Hmotnost [kg] 145 150 160

Elektrické napájení  400 V / 3-fázové / 50 Hz

1 Při podmínkách +35 °C voda na výstupu z tepelného čerpadla a 7 °C vzduch na vstupu do tepelného čerpadla.
2 Při podmínkách +35 °C voda na výstupu z tepelného čerpadla a 2 °C vzduch na vstupu do tepelného čerpadla.
 (podle evropské normy EN 14511)



HOTJET S

VNITŘNÍ JEDNOTKA JE VYBAVENA:
• Nerezovým deskovým kondenzátorem
• Úsporným oběhovým čerpadlem Grundfos
• Bivalentním zdrojem 7,5 kW, pojišťovacím
 ventilem, havarijním termostatem
• Třícestným ventilem pro přepínání ohřevu TUV
• Kompletní regulací
• Hlavním vypínačem
• Ovladačem s displejem

Na přání lze upravit konfiguraci

ZÁKLADNÍ CENA OBSAHUJE
• Ekvitermní regulaci
• Ovládací panel AVS37 na rozvaděči
• Venkovní čidlo QAC34

VNITŘNÍ JEDNOTKA
JE VYBAVENA:
• Vyspělá technologie se špičkovou
 elektronikou za přijatelnou cenu
• Venkovní jednotka má
 nízkootáčkový ventilátor
• Vnitřní jednotka špičkově odhlučněna
• „Teplá” část instalace je v objektu

max
62°C

teplota topné vody

APLIKACE
Novostavby nebo
rekonstrukce
Vytápění nebo
volitelně chlazení
Podlahové vytápění, 
radiátory, fancoily

Max. 3 zóny 

BENEFITY
VYSOKÁ ÚČINNOST

VNITŘNÍ A VENKOVNÍ JEDNOTKA 
JE PROPOJENA 
CHLADIVOVÝM OKRUHEM

POZORUHODNĚ NÍZKÁ HLUČNOST

ZÁKLADNÍ CENA OBSAHUJE

HOTJET
Split Lite

27 S/EVI
30,10 kW*)

35 S/EVI
35,50 kW*)

50 S

49,10 kW*)

split systém – vzduch/voda

Využití venkovního vzduchu
jako zdroje energie

Máte obavy ze zamrznutí? Pak je pro Vás určen split,
kdy venkovní a vnitřní jednotka je propojena
chladivovým potrubím.

Díky koncepci, kdy kompresor
je uvnitř domu a je propojen s venkovní 
jednotkou chladivem, je možné ji umístit např. až 20 
metrů od domu a eliminovat případné potíže s hlukem, 
či potřebným místem pro instalaci venkovní jednotky.

*) výkon A7/W35

20 ONE2

19,60 kW*)

10 ONE2
11,34 kW*)

15 ONE2
13,60 kW*)

25 ONE2
30,10 kW*)

8 ONE

10,19 kW*)

15 ONE
13,39 kW*)

15 ASK/EVI

13,20 kW*)

8 ASK/EVI
7,60 kW*)

11 ASK/EVI
10,02 kW*)

TYPOVÉ OZNAČENÍ
TEPELNÉHO ČERPADLA 27 S/EVI 35 S/EVI 50 S

Topný výkon při A7/W35 1 30,10 35,50 49,10

Topný faktor při A7/W35 4,30 4,40 4,10

Topný výkon při A2/W35 2 22,15 28,80 36,50

Topný faktor při A2/W35 3,45 3,65 3,80

Výstupní teplota otopné vody min./max. [°C] +20 až +62 +20 až +55

Pracovní rozsah
venkovní teploty vzduchu [°C] -20 až  +30 -20 až  +35

Průtok vzduchu (zdroje tepla) [m3 /h] 8 400 8 500 2×6 000

Kompresor / chladivo Scroll / R407C

Antikorozní ochrana / barva Vnitřní jednotka komaxit, pozink. plech, kataforéza / RAL 7035, 7016
Venkovní jednotka / nerez

Šířka×hloubka×výška [mm]
(vnitřní jednotka) [mm] 562×647×1044 740×890×1118

Šířka×hloubka×výška [mm]
(venkovní jednotka) [mm] 1467×1232×500

Hmotnost (vnitřní jednotka) [kg] 155 160 230

Hmotnost (venkovní jednotka) [kg] 135 145 2×145

Elektrické napájení  400 V / 3-fázové / 50 Hz

1 Při podmínkách 
 +35 °C voda na výstupu
 z tepelného čerpadla 
 a 7 °C vzduch na vstupu
 do tepelného čerpadla.

2 Při podmínkách
 +35 °C voda na výstupu
 z tepelného čerpadla 
 a 2 °C vzduch na vstupu
 do tepelného čerpadla.

 (podle evropské
 normy EN 14511)

TAKÉ V PROVEDENÍ
PŘÍMÁ KONDENZACE

TOPNÝ FAKTOR

4,40
(A7/W35)



HOTJET S

VNITŘNÍ JEDNOTKA JE VYBAVENA:
• Nerezovým deskovým kondenzátorem
• Úsporným oběhovým čerpadlem Grundfos
• Bivalentním zdrojem 7,5 kW, pojišťovacím
 ventilem, havarijním termostatem
• Třícestným ventilem pro přepínání ohřevu TUV
• Kompletní regulací
• Hlavním vypínačem
• Ovladačem s displejem

Na přání lze upravit konfiguraci

ZÁKLADNÍ CENA OBSAHUJE
• Ekvitermní regulaci
• Ovládací panel AVS37 na rozvaděči
• Venkovní čidlo QAC34

VNITŘNÍ JEDNOTKA
JE VYBAVENA:
• Vyspělá technologie se špičkovou
 elektronikou za přijatelnou cenu
• Venkovní jednotka má
 nízkootáčkový ventilátor
• Vnitřní jednotka špičkově odhlučněna
• „Teplá” část instalace je v objektu

max
62°C

teplota topné vody

APLIKACE
Novostavby nebo
rekonstrukce
Vytápění nebo
volitelně chlazení
Podlahové vytápění, 
radiátory, fancoily

Max. 3 zóny 

BENEFITY
VYSOKÁ ÚČINNOST

VNITŘNÍ A VENKOVNÍ JEDNOTKA 
JE PROPOJENA 
CHLADIVOVÝM OKRUHEM

POZORUHODNĚ NÍZKÁ HLUČNOST

ZÁKLADNÍ CENA OBSAHUJE

HOTJET
Split Lite

27 S/EVI
30,10 kW*)

35 S/EVI
35,50 kW*)

50 S

49,10 kW*)

split systém – vzduch/voda

Využití venkovního vzduchu
jako zdroje energie

Máte obavy ze zamrznutí? Pak je pro Vás určen split,
kdy venkovní a vnitřní jednotka je propojena
chladivovým potrubím.

Díky koncepci, kdy kompresor
je uvnitř domu a je propojen s venkovní 
jednotkou chladivem, je možné ji umístit např. až 20 
metrů od domu a eliminovat případné potíže s hlukem, 
či potřebným místem pro instalaci venkovní jednotky.

*) výkon A7/W35

20 ONE2

19,60 kW*)

10 ONE2
11,34 kW*)

15 ONE2
13,60 kW*)

25 ONE2
30,10 kW*)

8 ONE

10,19 kW*)

15 ONE
13,39 kW*)

15 ASK/EVI

13,20 kW*)

8 ASK/EVI
7,60 kW*)

11 ASK/EVI
10,02 kW*)

TYPOVÉ OZNAČENÍ
TEPELNÉHO ČERPADLA 27 S/EVI 35 S/EVI 50 S

Topný výkon při A7/W35 1 30,10 35,50 49,10

Topný faktor při A7/W35 4,30 4,40 4,10

Topný výkon při A2/W35 2 22,15 28,80 36,50

Topný faktor při A2/W35 3,45 3,65 3,80

Výstupní teplota otopné vody min./max. [°C] +20 až +62 +20 až +55

Pracovní rozsah
venkovní teploty vzduchu [°C] -20 až  +30 -20 až  +35

Průtok vzduchu (zdroje tepla) [m3 /h] 8 400 8 500 2×6 000

Kompresor / chladivo Scroll / R407C

Antikorozní ochrana / barva Vnitřní jednotka komaxit, pozink. plech, kataforéza / RAL 7035, 7016
Venkovní jednotka / nerez

Šířka×hloubka×výška [mm]
(vnitřní jednotka) [mm] 562×647×1044 740×890×1118

Šířka×hloubka×výška [mm]
(venkovní jednotka) [mm] 1467×1232×500

Hmotnost (vnitřní jednotka) [kg] 155 160 230

Hmotnost (venkovní jednotka) [kg] 135 145 2×145

Elektrické napájení  400 V / 3-fázové / 50 Hz

1 Při podmínkách 
 +35 °C voda na výstupu
 z tepelného čerpadla 
 a 7 °C vzduch na vstupu
 do tepelného čerpadla.

2 Při podmínkách
 +35 °C voda na výstupu
 z tepelného čerpadla 
 a 2 °C vzduch na vstupu
 do tepelného čerpadla.

 (podle evropské
 normy EN 14511)

TAKÉ V PROVEDENÍ
PŘÍMÁ KONDENZACE

TOPNÝ FAKTOR

4,40
(A7/W35)



ZÁKLADNÍ CENA OBSAHUJE:
• Ekvitermní regulaci
• Prostorový drátový ovladač QAA75
• Venkovní čidlo QAC34

VÝHODY HOTJET i:
• Tepelné čerpadlo není vystaveno
 venkovnímu prostředí.
• Je určeno pro bezobslužný ohřev vody do 50 °C.
• Úniky tepla zůstanou v domě.

HOTJET i
Vnitřní kompakt
vzduch/voda
Vnitřní tepelné čerpadlo vzduch-voda patří svými
rozměry k nejmenším na trhu, jeho cena je
nepřekonatelná. Ideální pro objekty, kde nelze
instalovat venkovní jednotku (např. řadové
rodinné domy).

Zásobník teplé vody, je rozdělen na část pro ohřev 
TUV a na vyrovnávací zásobník. Na plášti je umístěna 
kovová skříň, která obsahuje nerezový deskový 
výměník včetně čerpadla pro průtokový ohřev 
vody a elektrorozvaděč s regulací, obsahující 
jističe a ovládací prvky.
Tato systémová jednotka usnadňuje instalaci 
tepelného čerpadla.

8 i
9,30 kW*)

11 i
10,80 kW*)

*)  Parametr: (topný výkon A7/W35)

Vaše pohodlí je
naše odpovědnost

Využití venkovního
vzduchu jako
zdroje energie

HOTJET HYDROBOX
je rozdělen na část pro ohřev 
í zásobník. Na plášti je umístěna 
bsahuje nerezový deskový
adla pro průtokový ohřev 
ěč s regulací, obsahující 

ky.
otka usnadňuje instalaci 

Integrace
s tepelným čerpadlem

Integrace
s kotlem na tuhá paliva

Integrace
se solárem

Integrace
s rekuperací

TYPOVÉ OZNAČENÍ
TEPELNÉHO ČERPADLA 8 i 11 i

Topný výkon při A7/W35 1 9,30 10,80

Topný faktor při A7/W35 3,80 3,80

Topný výkon při A2/W35 2 8,60 10,10

Topný faktor při A2/W35 3,60 3,60

Výstupní teplota
otopné vody min./max. [°C] +20 až +50

Pracovní rozsah
venkovní teploty vzduchu [°C] -20 až  +35

Průtok vzduchu (zdroje tepla) [m3 /h] 3 000 3 800

Kompresor / chladivo Scroll / R404A

Hmotnost náplně (chladiva) [kg] 2 2,7

Antikorozní ochrana / barva Komaxit, pozinkovaný plech, kataforéza / RAL 7036

Šířka × hloubka × výška [mm] 1046×636×956

Průměr vzduchovodů [mm] 400

Hmotnost [kg] 185 195

Elektrické napájení  400 V / 3-fázové / 50 Hz

1 Při podmínkách +35 °C voda na výstupu z tepelného čerpadla a 7 °C vzduch na vstupu do tepelného čerpadla.
2 Při podmínkách +35 °C voda na výstupu z tepelného čerpadla a 2 °C vzduch na vstupu do tepelného čerpadla.
 (podle evropské normy EN 14511)

Hydrobox je schopný
samostatného provozu
bez tepelného čerpadla

ZÁKLADNÍ CENA OBSAHUJE:
• Akumulační nádrž na topnou vodu
 ve speciálním provedení s dělící přepážkou
• Elektronicky řízenou výměníkovou stanicí
 pro ohřev TUV v deskovém nerezovém 
 výměníku
• Integrovaný elektrokotel 7,5 kW
 (záložní zdroj) a dohřev TUV 2 kW
• Kompletní regulaci tepelného čerpadla
 a HOTJET Hydroboxu
• Integrovaný třícestný ventil

TOPNÝ FAKTOR

3,60
(A2/W35)

ROZDĚLENÍ OBJEMU NÁDRŽE

VERZE TOPNÁ VODA
PRO TUV

VYROVNÁVACÍ 
ZÁSOBNÍK

HYDROBOX 300 220 l 80 l

HYDROBOX 500 370 l 130 l

KOMPAKTNÍ
PROVEDENÍ 
s Hydroboxem 300 l nebo 500 l



ZÁKLADNÍ CENA OBSAHUJE:
• Ekvitermní regulaci
• Prostorový drátový ovladač QAA75
• Venkovní čidlo QAC34

VÝHODY HOTJET i:
• Tepelné čerpadlo není vystaveno
 venkovnímu prostředí.
• Je určeno pro bezobslužný ohřev vody do 50 °C.
• Úniky tepla zůstanou v domě.

HOTJET i
Vnitřní kompakt
vzduch/voda
Vnitřní tepelné čerpadlo vzduch-voda patří svými
rozměry k nejmenším na trhu, jeho cena je
nepřekonatelná. Ideální pro objekty, kde nelze
instalovat venkovní jednotku (např. řadové
rodinné domy).

Zásobník teplé vody, je rozdělen na část pro ohřev 
TUV a na vyrovnávací zásobník. Na plášti je umístěna 
kovová skříň, která obsahuje nerezový deskový 
výměník včetně čerpadla pro průtokový ohřev 
vody a elektrorozvaděč s regulací, obsahující 
jističe a ovládací prvky.
Tato systémová jednotka usnadňuje instalaci 
tepelného čerpadla.

8 i
9,30 kW*)

11 i
10,80 kW*)

*)  Parametr: (topný výkon A7/W35)

Vaše pohodlí je
naše odpovědnost

Využití venkovního
vzduchu jako
zdroje energie

HOTJET HYDROBOX
je rozdělen na část pro ohřev 
í zásobník. Na plášti je umístěna 
bsahuje nerezový deskový
adla pro průtokový ohřev 
ěč s regulací, obsahující 

ky.
otka usnadňuje instalaci 

Integrace
s tepelným čerpadlem

Integrace
s kotlem na tuhá paliva

Integrace
se solárem

Integrace
s rekuperací

TYPOVÉ OZNAČENÍ
TEPELNÉHO ČERPADLA 8 i 11 i

Topný výkon při A7/W35 1 9,30 10,80

Topný faktor při A7/W35 3,80 3,80

Topný výkon při A2/W35 2 8,60 10,10

Topný faktor při A2/W35 3,60 3,60

Výstupní teplota
otopné vody min./max. [°C] +20 až +50

Pracovní rozsah
venkovní teploty vzduchu [°C] -20 až  +35

Průtok vzduchu (zdroje tepla) [m3 /h] 3 000 3 800

Kompresor / chladivo Scroll / R404A

Hmotnost náplně (chladiva) [kg] 2 2,7

Antikorozní ochrana / barva Komaxit, pozinkovaný plech, kataforéza / RAL 7036

Šířka × hloubka × výška [mm] 1046×636×956

Průměr vzduchovodů [mm] 400

Hmotnost [kg] 185 195

Elektrické napájení  400 V / 3-fázové / 50 Hz

1 Při podmínkách +35 °C voda na výstupu z tepelného čerpadla a 7 °C vzduch na vstupu do tepelného čerpadla.
2 Při podmínkách +35 °C voda na výstupu z tepelného čerpadla a 2 °C vzduch na vstupu do tepelného čerpadla.
 (podle evropské normy EN 14511)

Hydrobox je schopný
samostatného provozu
bez tepelného čerpadla

ZÁKLADNÍ CENA OBSAHUJE:
• Akumulační nádrž na topnou vodu
 ve speciálním provedení s dělící přepážkou
• Elektronicky řízenou výměníkovou stanicí
 pro ohřev TUV v deskovém nerezovém 
 výměníku
• Integrovaný elektrokotel 7,5 kW
 (záložní zdroj) a dohřev TUV 2 kW
• Kompletní regulaci tepelného čerpadla
 a HOTJET Hydroboxu
• Integrovaný třícestný ventil

TOPNÝ FAKTOR

3,60
(A2/W35)

ROZDĚLENÍ OBJEMU NÁDRŽE

VERZE TOPNÁ VODA
PRO TUV

VYROVNÁVACÍ 
ZÁSOBNÍK

HYDROBOX 300 220 l 80 l

HYDROBOX 500 370 l 130 l

KOMPAKTNÍ
PROVEDENÍ 
s Hydroboxem 300 l nebo 500 l



max
72°C

teplota topné vody

APLIKACE
Novostavby nebo
rekonstrukce
Vytápění nebo
volitelně chlazení
Podlahové vytápění,
radiátory, fancoily

Max. 3 zóny 

HOTJET W

BENEFITY
MODELY S VÝSTUPEM
AŽ 72 °C

PASIVNÍ A AKTIVNÍ CHLAZENÍ

72 °C

W10/W35*)

B0/W35*)

5 W

7,26 kW

10 W

12,97 kW*)

15 W

16,20 kW

20 W

21,50 kW

33 W

44,00 kW*)

50 W

52,20 kW

100 W

105,00 kW

5,47 kW 9,93 kW*) 12,40 kW 16,50 kW 28,60 kW*) 39,20 kW 90.00 kW

VÝHODY HOTJET W:
• Velmi vysoký topný faktor
• Zdrojem tepla je zemní kolektor, vrt nebo studna.
• Je určeno pro bezobslužný ohřev vody do 55 °C.
• Je vhodné pro podlahové i radiátorové systémy.
• Kompaktní konstrukce má nízké nároky na prostor
 (půdorys 0,35 mm2).
• Podpora pasivního i aktivního chlazení.
• Drátové i bezdrátové ovládání.
• Účinná protikorozní ochrana.
• Široká paleta příslušenství.

země/voda
voda/voda

Tepelná čerpadla země-voda a voda-voda
patří mezi nejúspornější systémy pro 
vytápění a ohřev teplé vody. Nové modely 
přinášejí zcela novou konstrukci skříně, 
chladicího okruhu a komfortní regulaci, 
umožňující dálkové ovládání přes internet 
pomocí chytrého telefonu nebo tabletu.

a.

stor

Nejúčinnější systém
pro vytápění
ZÁKLADNÍ CENA OBSAHUJE:
• Ekvitermní regulaci
• Ovládací panel AVS37
• Venkovní čídlo QAC34

1 Při podmínkách +35 °C voda na výstupu z tepelného čerpadla a 7 °C voda na vstupu do tepelného čerpadla.
2 Při podmínkách +35 °C voda na výstupu z tepelného čerpadla a 2 °C voda na vstupu do tepelného čerpadla.

 (podle evropské normy EN 14511)

KRYT 5-33W

KRYT 50W

TYPOVÉ OZNAČENÍ 
TEPELNÉHO ČERPADLA 5 W 10 W 15 W 20 W 33 W 50 W 100 W

Topný výkon při BO/W35 1 5,47 9,93 12,40 16,50 28,57 39,20 90,00

Topný faktor při BO/W35 4,43 4,43 4,65 4,64 4,70 3,71 4,64

Topný výkon při W10/W35 2 7,26 12,97 16,20 21,50 44,00 52,20 105,00

Topný faktor při W10/W35 5,61 5,64 5,86 5,85 4,73 4,73 5,30

Výstupní teplota 
otopné vody min./max. [°C] +15 až +55 °C (příplatkově až 72 °C dle použitého chladiva)

Pracovní rozsah 
(zdroje tepla) [°C] -10 až +30 °C pro země-voda (nemrznoucí směs) a >3 °C pro voda-voda

Kompresor / chladivo Scroll / R410A  (volitelně R134A do 72 °C) R407C

Hmotnost náplně (chladiva) [kg] 1,2 1,4 1,7 1,8 3,2 5 10

Antikorozní ochrana / barva Komaxit, pozinkovaný plech, kataforéza / RAL 7016, 7035

Šířka × hloubka × výška [mm] 562×647×1044 738×890×1116 990×1400×900

Hmotnost [kg] 120 125 130 135 140 230 350

Elektrické napájení
 230 V /

1-fázový / 
50 Hz

 400 V / 3-fázové / 50 Hz

TOPNÝ FAKTOR

4,65
(B0/W35)

TOPNÝ FAKTOR

5,86
(W10/W35)



max
72°C

teplota topné vody

APLIKACE
Novostavby nebo
rekonstrukce
Vytápění nebo
volitelně chlazení
Podlahové vytápění,
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HOTJET W
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tepelná čerpadla
vzduch-voda
země - voda
voda-voda

Český výrobce
tepelných čerpadel

VÝROBCE
HOTJET CZ s.r.o.
Průmyslová 966/21
747 23 Bolatice
Česká republika

TELEFON: +420 777 427 427
E-MAIL: info@hotjet.eu

www.hotjet.eu

VYROBENO
U NÁS

VYROBENO
U NÁS

01
04

20
15
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european heat pump association


