
Vykurovanie teplom zo vzduchu. 
Pre životné prostredie. Pre teba. ESTIA.Pre životné prostredie. Pre teba. ESTIA.



ČO JE VLASTNE 
TEPELNÉ 
ČERPADLO 
VZDUCH-VODA?
Tepelné čerpadlo vzduch-voda získava energiu z okolitého vzdu-
chu a prenáša ju do vykurovacej sústavy. Z dôvodu nízkych inšta-
lačných nákladov je tento princíp veľmi vhodný aj na prestavenie 
existujúceho vykurovacieho systému na tepelné čerpadlo. Na 
nasledujúcich stranách vám predstavíme funkciu a oblasti použitia 
našich systémov ESTIA.
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JE V ZIME VÔBEC DOSTATOK  
TEPLA VO VZDUCHU?

Začnime s princípom funkcie. 
Tepelné čerpadlo vzduh-voda teda 
získava teplo z okolitého vzduchu. 
Uzatvorený chladiaci okruh, v kto-
rom cirkuluje chladiaci prostriedok, 
prijíma toto teplo. Vykurovanie vo 
vašom dome je zaručené ešte aj pri 
mrazivých -25 °C, aj keď je pritom 
spotreba elektrickej energie trochu 

vyššia. Teplo vytvárané pri procese 
sa prenáša do vodovodného sys-
tému prostredníctvom tepelného 
výmenníka. Voda vo výmenniku 
tak získa potrebnú teplotu pre 
kúpeľ, sprchu a vykurovanie. 

Odpoveď znie „Áno“. Ta-
jomstvo spočíva v princí-
pe funkcie – rovnako ako 
pri chladničke, len opač-
ne. Ale pekne postupne.
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PRESVEDČIVÉ 
ARGUMENTY A 
JASNÉ VÝHODY

Tepelné čerpadlo ESTIA teda 
dokáže získavať teplo z okolitého 
vzduchu a ohrievať tak vodu (pozri 
aj stranu 2–3). Výhody sú jasné: 
Namiesto prípravy potrebnej teplej 
vody pre kúpeľňu alebo vykurovanie 
použitím palív (olej, peletky, drevo, 
plyn atď.) alebo 100-percentne 
použitím elektrického prúdu pochá-
dza použitá energia z 80 percent 
zo vzduchu a len z 20 percent 
z elektriny (v závislosti od vonkajšej 
teploty). To je logické, pretože je na 
prevádzkovanie zariadenia predsa 
len potrebný určitý elektrický prúd.

To znamená, že systém ESTIA 
v porovnaní s bežnými systémami 
šetrí miesto, náklady a je šetrný 
k životnému prostrediu. 

Konštrukcia a rôzne možnosti sú 
presnejšie opísané na nasledujúcich 
stranách tohto prospektu. Prehľad 
komponentov a príklady inštalač-
ných variantov nájdete na strane 
8 a 9. Teraz si povedzme niečo 
o použití.

A JE TU TEPLÁ VODA!

Prvou oblasťou, v ktorej je možné 
použiť systém ESTIA, je teplá 
voda na sprchovanie a kúpanie. 
To je tiež mimoriadne zaujímavé 
pre všetkých renovátorov, ktorí 
potrebujú napríklad nový bojler. Tu 
sa oplatí zvážiť tepelné čerpadlo 
vzduch-voda ako alternatívu ku 
starej príprave teplej vody.

VYKUROVANIE NA DRUHÚ!

Na druhú znamená: 2-zónová regu-
lácia! Pretože je možné zásobovať 
dva vykurovacie obvody rôznymi 
teplotami – napríklad podlahové 
vykurovanie, ktorého vedenia sa 
zásobujú nižšími prívodnými teplo-
tami, plus „normálne“ vykurovanie 
s radiátormi a vysokou prívodnou 
teplotou. Pre informáciu: Prívodná 
teplota vyjadruje, s koľkými stupňa-
mi zohriata voda tečie do vykurova-
cieho obvodu. 

V otázke vykurovania je znova na 
mieste odkaz pre všetkých renová-
torov a modernizátorov: Spojenie 
s už existujúcimi vykurovacími 
systémami je takisto možné. 

Záver k možnostiam s ESTIA: 
1. Použitie výlučne na prípravu 
úžitkovej vody pre kúpeľňu. 2. 
Použitie navyše aj pre vykuro-
vanie. 3. Možnosť pripojenia 
k existujúcemu vykurovaniu. 

Presne povedané, existuje ešte aj 
štvrté použitie: Chladenie. V zásade 
je možné na to použiť systémy ES-
TIA. To však so sebou prináša iné 
technologické požiadavky na vodný 
systém a preto sa používa skôr 
v priemyselnej oblasti ako v súkrom-
ných domácnostiach. 

Výhody nájdete na strane 6

 Tepelné čerpadlá vzduch-voda sú v trende, pretože veľa argumentov hovorí v pro-
spech tohto ekologického systému. Na nasledujúcich stranách si prečítajte, prečo 
sú cena, výkon, uhlíková stopa a energetická účinnosť skutočne presvedčivé.
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Teplá voda na sprchovanie/
kúpanie

Podlahové kúrenie

Kúrenie pomocou radiátorov

„MILÁČIK, IDEM 
SA OSPRCHOVAŤ, 
A POTOM OKÚPEME 
DETI.“
Odkedy sa Karol, Alžbeta a deti nasťahovali 
do nového domu, je vždy k dispozícii dostatok 
teplej vody. Okrem toho sa mesiac čo mesiac 
šetria peniaze. Rozhodli sa pre tepelné čer-
padlo vzduch-voda, pretože je pre nich dôleži-
tá aj ochrana životného prostredia.

Bolo to dobre premyslené rozhodnutie ekologicky zmýšľajú-
ceho  páru: „Nechcem byť závislá od teplární“, hovorí Alžbeta. 
„A nechcem skladovať žiadne palivá. Zaberá to cenné miesto“, 
hovorí Karol. „Okrem toho pripravujeme teplú vodu s oveľa 
menej prúdom ako v starom byte“. „Predstav si: Kúpeme sa 
a potom vykurujeme energiou zo vzduchu. Rozmýšľame eko-
logicky – pre budúcnosť našich detí“.
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PRIBLÍŽME SI VÝHODY  
TEPELNÝCH ČERPADIEL  
VODA-VZDUCH ESTIA.

Čas a miesto sú drahocenné, 
predovšetkým pri výstavbe alebo 
renovácii domov. Rozhodujúcimi 
výhodami je úspora času a miesta. 
Montáž a inštaláciu komponen-
tov ESTIA je možné zrealizovať 
v krátkom čase a nepotrebujete 
žiadnu nádrž ani skladovacie miesto 
pre palivá. Vonkajšia a vnútorná 
jednotka sú „základnými prísadami“ 
na získavanie tepla zo vzduchu. 
Eventuálne sa navyše používa 
vyrovnávací zásobník. Ten, kto 

chce pripravovať len teplú vodu, 
siahne vo všeobecnosti po novom 
čerpadle na úžitkovú vodu „MONO“, 
ktoré sa inštaluje ako jeden celok 
v interiéri. O tom však až neskôr. 

Zhrnutie: Bez ohľadu na to, ktorý 
z týchto variantov, si zaobstaráte, 
inštalácia vykonávaná odborníkom 
trvá len niekoľko hodín a zariadenie 
si vyžaduje len málo miesta. To platí 
pre vonkajšiu jednotku a kompo-
nenty, ktoré sa inštalujú v interiéri, 
ako aj pre kombinované zariadenia.

Povedzme si niečo o peniazoch. 
Ako budete môcť vidieť na našom 

príklade výpočtu (str. 10), sú obsta-
rávacie náklady veľmi nízke a od-
hliadnuc od nákladov na elektrinu 
nevznikajú žiadne ďalšie priebežné 
investície. Jednotka ESTIA si v pod-
state nevyžaduje žiadnu údržbu.

Takisto si nemusíte robiť žiadne 
starosti so susedmi. Hrozia jedine 
závistlivé pohľady, pretože sofis-
tikovaná technológia TOSHIBA 
zaručuje veľmi tichú prevádzku 
vonkajšej jednotky. Ako vidíte, exis-
tuje veľa argumentov, ktoré hovoria 
v prospech zariadenia ESTIA. 
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 ***

„MILÁČIK, POČUJEŠ 
TO?“ „NIE.“ „NO PRÁVE.“ 
Eva a Peter dlho uvažovali o vykurovaní pre nový 
dom. Nakoniec padlo rozhodnutie na tepelné 
čerpadlo vzduch-voda. Predtým sa však sami 
presvedčili o tom, že systémy ESTIA od fi rmy 
TOSHIBA pracujú veľmi ticho – aj v trvalej prevádz-
ke a aj po niekoľkých rokoch. Kvalita je kvalita.

Bola to Eva, kto upriamila pozornosť svojho muža na tepelné čerpadlá: 
„Tepelné čerpadlo ESTIA by nám mohlo vyhovovať“. Peter dodal: „Je 
potom ešte vonku nejaký ventilátor? Nie je príliš hlučný? Nechcem žiad-
ne nepríjemnosti so susedmi“.  Jeho technicky zdatná žena sa nad tým 
len pousmiala: „Nerob si žiadne starosti. Áno, vonku sa nachádza von-
kajšia jednotka a nasáva vzduch, ale TOSHIBA to perfektne technicky 
vyriešila. To nikoho neruší. Vnútri sa nachádza vnútorná jednotka hydro-
box, ktorá je takisto veľmi tichá. Pozri, často sa uvádza akustický výkon. 
Avšak pre nás je dôležitý akustický tlak. Ten zodpovedá hlasitosti, ktorú 
vnímaš a je takisto výrazne nižší ako akustický výkon.“ Eva má pravdu: 
ESTIA od spoločnosti TOSHIBA je fakticky tichší ako jemný letný dážď. 
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Nízke náklady

Jednorazová investícia, ako aj priebežná 
prevádzka sú cenovo výhodné v porovna-
ní s inými systémami. 

Účinná

Vďaka sofi stikovanej technológii sa 
získava teplá voda aj pri mrazi-
vej vonkajšej teplote - 25 °C. 

Šetrné k životnému prostrediu

Využívanie obnoviteľnej energie zo vzdu-
chu v kombinácii s ekologickým prúdom 
zaručujú perfektnú uhlíkovú stopu. 

Flexibilná

Jednoduchá a priestorovo úsporná inštalácia 
– pre novú výstavbu, ako aj pre renováciu. 
Možná kombinácia s existujúcim vykurovaním.

Spoľahlivá

Na jednotku ESTIA sa môžete vždy spo-
ľahnúť. Najvyššia kvalita od fi rmyTOSHIBA– 
prakticky bezúdržbová s integrovanou 
ochranou proti mrazu.

Pohodlná.

ESTIA predstavuje plnoautomatickú prevádz-
ku vrátane ochrany proti mrazu, inteligentnú 
reguláciu a veľmi tichú prevádzku.

HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU dB(A)*

Hranica bolesti

Hranica počuteľnosti

 ***Systém ESTIA meraný zo vzdialenosti 5 m
 **Systém ESTIA meraný zo vzdialenosti 1 m

 *Údaje sú orientačné hodnoty 7
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AKÉ MOŽNOSTI  
EXISTUJÚ  
KONKRÉTNE?

EXISTUJÚCE KÚRENIE
Bivalentný systém integruje naprí-
klad existujúci vykurovací kotol. 
Prítomné vykurovacie telesá sa 

používajú naďalej.

ZÁSOBNÍK TEPLEJ VODY
Tu sa teplá voda zhromaždí. Izolovaný 

kotol je zhotovený z nehrdzavejúcej 
ocele, čím je zabezpečená malá strata 

tepla a vysoká životnosť.

VYROVNÁVACÍ ZÁSOBNÍK
Keď sa systém ESTIA nainštaluje 

ako variant s 2 vykurovacími zónami, 
slúži vyrovnávací zásobník ako 

hydraulická výhybka pre radiátory 
a podlahové vykurovanie.

RADIÁTORY
Vďaka ESTIA HI POWER sa 

dosiahne prívodná teplota 60 °C. 
Perfektné riešenie pre renovácie 

– aj so starými vykurovacími 
telesami.

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
Ovládací panel priamo na vnú-

tornej jednotke hydrobox ovláda 
všetky funkcie. Voliteľne je k dis-
pozícii externé izbové diaľkové 

ovládanie a možné je aj pripojenie 
na Modbus® a KNX®.

VNÚTORNÁ JEDNOTKA HYDROBOX
Vo vnútornej jednotke hydrobox sa prenesie 
teplo z chladiaceho prostriedku cez platňový 
tepelný výmenník bez strát na vodný systém.
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„MILÁČIK, NAŠE SNY 
SA KONEČNE STÁVA-
JÚ SKUTOČNOSŤOU.“
Katka a Pavol stavajú dom. Veľkou témou 
je samozrejme vykurovanie – a pritom majú 
mnohé želania. Tie sa teraz stávajú realitou – 
s tepelným čerpadlom vzduch-voda ESTIA. 

VONKAJŠIA JEDNOTKA
Cez kompresor a vzduchový 
tepelný výmenník sa získava 
tepelná energia a prenáša sa 
do vnútornej jednotky hydro-

box v dome.

PODLAHOVÉ KÚRENIE
Spolu s podlahovým vykurovaním 
poskytuje systém ESTIA vykuro-
vaciu vodu s nízkou prívodnou 

teplotou.

SOLÁRNA PODPORA
Solárne panely na streche produkujú 

so slnečnou energiou teplú vodu. 
Vďaka tomu sa ďalej znižuje spotreba 

energie pre prípravu teplej vody.

SPRCHOVANIE A KÚPANIE
Každý systém ESTIA dokáže 
vašu rodinu zásobovať dosta-

točným množstvom teplej vody. 
Najnovšie a najjednoduchšie rie-
šenie, ak nie je potrebné vykuro-

vanie: ESTIA tepelné čerpadlo pre 
úžitkovú vodu MONO. Inštaluje 
sa v interiéri – všetko v jednom 

zariadení.

Pavol okamžite videl výhody pri výstavbe: „To bude super. 
Žiadne drahé vŕtacie práce, rýchla montáž, jednoduchá in-
štalácia a priestorovo úsporné komponenty“. Presne tak, ale 
presvedčila ma predovšetkým cena“, doplnila jeho manželka 
Katka, ktorá oceňuje aj ekologický aspekt: „Človek má jedno-
ducho správny pocit z toho, že vsadil na obnoviteľné energie, 
pričom sa nemusí vzdať pohodlia.“ 

SPRCHOVANIE A KÚPANIE
Každý systém ESTIA dokáže 
vašu rodinu zásobovať dosta-

točným množstvom teplej vody. 
Najnovšie a najjednoduchšie rie-
šenie, ak nie je potrebné vykuro-

vanie: ESTIA tepelné čerpadlo pre 
úžitkovú vodu MONO. Inštaluje 
sa v interiéri – všetko v jednom 
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V x Š x H

ESTIA SÉRIA 5

Split systém s vonkajšou jednotkou 
a vnútornou jednotkou hydrobox. 

230 V/1-fázový | 400 V/3-fázový 
Energetická účinnosť vykurovania: A++

Energetická účinnosť chladenia: A++

Prevádzkový rozsah: -25 až +43 °C
Teplota predhrievania vykurovania do +60 °C
Podporné kúrenie: 3/6/9 kW

ESTIA 5 230 V 4,50    4,50 4,90 63 × 80 × 30 48/47 4,35

ESTIA 8

230 V

8,00    6,00

4,46 89 × 90 × 32 49/47 4,11

230 V HI POWER 4,76 134 × 90 × 32 49/46 4,05

400 V HI POWER – 134 × 90 × 32 – –

ESTIA 11

230 V

11,20    10,00

4,88

134 × 90 × 32

51/46 4,40

400 V 4,80 51/46 4,45

230 V HI POWER 4,88 51/46 4,08

400 V HI POWER – – –

ESTIA 14

230 V

14,00    11,00

4,50

134 × 90 × 32

52/46 4,07

400 V 4,44 52/46 4,26

400 V HI POWER – – –

ESTIA 16 400 V 16,00    13,00 4,30 134 × 90 × 32 53/46 4,14

VNÚTORNÁ JEDNOTKA HYDROBOX závislý od výkonu vonkajšej jednotky 93 × 53 × 36 27/– –

V x Š x H

Vonkajšia jednotka a vnútorná jed-
notka hydrobox spojená v jednom 
zariadení – inštalácia vonku.

400 V/3-fázové 
Energetická účinnosť vykurovania: A+

Energetická účinnosť chladenia: A+

Prevádzkový rozsah: -20 až +46 °C
Prívodná teplota vykurovania: +20 až +60 °C

ESTIA MONO

Vykurovací 
výkon (kW)

Chladiaci výkon 
(kW)

ESTIA MONO 17 400 V 17,10 14,90 4,10 158 × 111 × 59 40 (10 m) 3,73

ESTIA MONO 21 400 V 21,10 18,60 4,10 158 × 111 × 59 43 (10 m) 3,71

Meracie podmienky a detailné údajové listy, vrátane hladín akustického tlaku pre všetky 
systémy ESTIA nájdete na našej webovej stránke: www.toshiba-aircondition.com

*Uvedené hodnoty sú len porovnávacie hodnoty bez relevantnosti pre reálnu prevádzku. 
Dobe ohrevu sa uvádza od počiatočnej teploty vody +10 °C až po cieľovú teplotu +54 °C.

ESTIA TEPELNÉ ČERPADLO PRE ÚŽITKOVÚ VODU MONO

Integruje aj zásobník teplej vody – 
inštalácia v interiéri. 

230 V/1-fázové 
Energetická účinnosť vykurovania: A+

Energetická účinnosť chladenia: –

Prevádzkový rozsah: -7 až +40 °C
Prívodná teplota vykurovania: +50 až +65 °C
Podporné kúrenie: 1,5 kW

COP (W/W)

ESTIA TEPELNÉ ČERPADLO NA 
ÚŽITKOVÚ VODU 190

190 l 6:27 5:15 3,57 161 × 62 32

ESTIA TEPELNÉ ČERPADLO NA 
ÚŽITKOVÚ VODU 260

260 l 9:12 7:09 3,69 196 × 62 32

V ×

Vonkajšia jednotka

Vnútorná jednotka

Akustický tlak Day /  
Night Operation (dB(A))

Akustický tlak (dB(A))

Vykurovací výkon
(kW)

Chladiaci výkon 
(kW)

COP (W/W) Rozmery (cm)

Rozmery (cm)

Akustický tlak (dB(A))Rozmery (cm)Doba ohrevu* (h:mm) Doba ohrevu* (h:mm)

SPF

COP (W/W) SPF

SPF

SPF
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Náklady na prúd 

na kWh.

POČÍTAJTE S NAMI!

Príklad výpočtu na základe izbovej 
teploty 20 °C    .

Najnižší dvojdenný priemer 

teploty vzduchu, ktorý sa 

dosiahne alebo pod ktorý sa 

klesne desaťkrát za 20 rokov.

Spotreba tepla pre starý 

dom o veľkosti 160 m².

Renovácia starého domu 
s výmerou 160 m2 v lokali-
te St. Radegund pri Grazi

Nová stavba nízkoenerge-
tického domu s výmerou 

140 m² v meste Amstetten

ZÁKLAD PRE VÝPOČET:

-14 °C štandardná vonkajšia teplota
+18 °C hraničná teplota pre vykurovanie

33 wattov na m2 podľa výpočtu vykurovacej 
záťaže

Max. prívodná teplota: +35 °C
1 800 hodín pri plnom zaťažení za rok

0,18 € náklady na prúd na kWh

ZÁKLAD PRE VÝPOČET:

–12 °C štandardná vonkajšia teplota
+20 °C hraničná teplota pre vykurovanie
52 wattov na m2 podľa výpočtu vykurovacej záťaže
Max. prívodná teplota: +50 °C
1 600 hodín pri plnom zaťažení za rok
0,18 € náklady na prúd na kWh

Priemerná potreba 

vykurovania v našich 

zemepisných šírkach.

160 × 52 = 8,3 kW spotreba tepla
8,3 × 1 600 = 13 280 kWh

140 × 33 = 4,6 kW spotreba tepla
4,6 × 1 800 = 8 280 kWhPre nízkoenergetický 

dom s výmerou 140 m
2 

predstavuje spotreba tepla 

4,6 kilowattu – to je 8 

280 kilowatthodín ročne. 

Podlahové kúrenie: 
ESTIA tepelné čerpadlo vzdu-

ch - voda, 8 kW (pri –15 °C 
ešte vykurovací výkon 4,5 kW)

SPOTREBA TEPLA

SYSTÉM ESTIA

Existujúce vykurovacie telesá: 
ESTIA vzduchovo-vodné tepel-
né čerpadlo, 16 kW (pri –15 °C 
ešte vykurovací výkon 8,15 kW)

Dosiahnuteľný vykurovací 

výkon závisí od vonkajšej 

teploty.

Ak sa potrebný počet kilowatthodín za rok 

vydelí sezónnym výkonovým číslom (SPF), 

získa sa spotreba prúdu.

8 280: 3,88 = 2 134 kWh

SPF = miera účinnosti. 

Na 1 kW investovaného 

prúdu sa získa vykuro-

vací výkon 3,88 kW. 

SPOTREBA EL. PRÚDU

13 280 : 3,57 = 3 720 kWh

Sezónne výkonové číslo vyplýva 

z VDI 4650 a závisí od rôznych 

predpokladov. 

2 134 × 0,18 = 
~ 385 € ročné náklady na vy-

kurovanie + ~ 7 500 € investičné 
náklady NÁKLADY

   3 720 × 0,18 = 
~ 670 € ročné náklady na vykurovanie

Náklady na prúd 

na kWh. 

ALTERNATÍVNE VYKUROVANIE OLEJOM 

   1 650 litrov za rok ×  0,75 € =
~ 1 240 € ročné náklady na vykurovaniePOROVNANIE

 ALTERNATÍVNE HĹBKOVÉ VŔTANIE

8 280 kWh: 4,5 SPF = 1 840 kWh

1 840 × € 0,18 = 
~ 332 € ročné náklady na vykurovanie +

~ 12 000 € investičné náklady

ÚSPORA

S hĺbkovým vŕtaním sa ušetrí ročne v prevádzke cca 
53 €. V dôsledku vysokých investičných nákladov 

a takto vzniknutého rozdielu vo výške  4 500,- € by 
sa muselo vykurovanie používať 85 rokov, aby do-

kázalo držať krok s rentabilitou  tepelného čerpadla 
vzduch-voda ESTIA. 

Ak pri renovácii staršieho domu človek zostane pri 
starom olejovom vykurovaní, ušetria sa síce obstará-
vacie náklady – avšak priebežná prevádzka je drahšia 
ako pri prechode na tepelné čerpadlo vzduch-voda 
ESTIA. To je ročná úspora cca 570,- €; úspora s mno-
hými výhodami systému ESTIA.



O tom, ktorý systém je nakoniec vhodný, sa Kristiá-
na Silvia rozhodnú po prezretí webovej stránky www.
toshiba-aircondition.com – kde je k dispozícii prehľad 
všetkých systémov ESTIA – a porade s fundovaným 
odborníkom fi rmy TOSHIBA, ktorý im ukáže všetky 
výhody a možnosti a takisto poskytne presný rozpis 
nákladov a plánovanie.

„MILÁČIK, EŠTE 
SA SPÝTAJME 
ODBORNÍKA.“ 
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