
Tepelná čerpadla
pohoda v domě

Pro evidenci zákazníků, partnerských firem a obchodních zástupců slouží 
na portálu www.wireman.cz sekce partnerská zóna. V této sekci pracují 
pouze registrovaní partneři firmy a slouží k on-line evidenci stavu skladu, 
zadávání objednávek, sledování expedičních a obchodních údajů.

Systém dále automaticky hlídá garanční prohlídky tepelných čerpadel u zá-
kazníků. Upozorňuje registrované partnery na plánovaná školení. Umož-
ňuje obchodním zástupcům evidenci své skupiny partnerských firem a vy-
hodnocování odběrů a rabatových struktur. Tento systém je vytvořen pro 
maximální efektivitu práce partnerských firem, komfort a jistotu zákazníků 
v oblasti servisu a garančních služeb.

 Věříme, že naše snaha o maximální kvalitu zboží a služeb Vám zákazníkům při-
nese komfortní a ekonomický systém vytápění pro Vaši plnou spokojenost.

Obchodní zástupce



Dále nabízíme akumulační nádrže TV v nerezovém provedení, kvalit-
ní nádrže na kombinovaný ohřev TUV ze sortimentu DZD Dražice, 
topná tělesa vyhovující pro nízkoteplotní systémy vytápění a mnoho 
dalšího příslušenství související s tepelnou technikou. Záruka na naše 
výrobky je až pět let.

Pro správnou funkci a ekonomický provoz tepelných čerpadel je ne-
zbytné přesné vyhodnocení okamžitého energetického požadavku 
objektu a fyzikálních vlivů prostředí. Algoritmus řízení se musí opí-
rat o tyto údaje a správně zvolit co možná nejefektivnější nastavení 
topného systému. Univerzálnost systému, a tím jeho jednoduchá in-
stalace, je založena na schopnosti spolupráce se stávajícími topnými 
zdroji objektu a možností jejich ovládání. Je tedy možné spolupraco-
vat s elektrickým nebo plynovým kotlem, případně se zdrojem vytá-
pění na tuhá paliva – krbová vložka s výměníkem nebo kotel. 

Pro řízení předávání tepla do objektu systém podporuje ekvithermní 
nebo PI termostatickou regulaci pro topná tělesa a regulaci podla-
hového vytápění. Ohřev nebo předehřev TUV je zajištěn pomocí vý-
měníku v akumulační nádrži. V případě předehřevu TUV je zajištěno 
ovládání termodesinfekce pomocí elektrického topného tělesa. Ná-
vrh topného systému a jeho konstrukce zajišťuje nepřetržité dodávky 
tepla i v případě odstavení tepelného čerpadla.

Tepelná čerpadla dodávaná firmou WIREMAN jsou postavena na zá-
kladě výrobní řady společnosti DERON China a optimalizována 
na provoz v evropských klimatických podmínkách. Velký důraz je 
kladen na systém řízení a zajištění maximální ekonomiky provozu. 
Dále pak na dlouhodobou životnost celé jednotky, kvalitu použitých 
materiálů a komponentů. 

Řízení tepelného čerpadla a implementace do topného systému je na-
vrhnuto naší firmou. Díky vlastnímu systému řízení se nám podařilo 
u tepelného čerpadla vzduch-voda s kompresorem Coppeland-Scroll 
dosáhnout špičkových hodnot účinnosti a efektivity provozu i v hor-
ských oblastech. Pro bezchybnost uváděných parametrů a dodržení 
všech bezpečnostních zásad a pokynů jsme naše výrobky podrobili 
certifi kaci ve Strojírenském zkušebním ústavu v Brně. Díky tomu má 
firma WIREMAN výhradní zastoupení pro ČR a vybrané evropské stá-
ty. Naše výrobky jsou registrovány v seznamu výrobků a technologií 
SFŽP České republiky a splňují podmínky pro získání dotací.

Zajišťujeme:
■ Odbornou firmu na zpracování tepelného auditu objektu.
■ Odbornou firmu na instalaci tepelného čerpadla u zákazníka.
■ Servisní a obchodní partnery po celé ČR.
■           Podklady ke změně sazby el. energie pro provoz tepelných čerpadel.
■  Možnost splátkového prodeje zajištěním některého z aktuálních 

bankovních produktů.

RADIÁTORY
Pro nízkoteplotní systémy nabízíme radiátory ze slitiny Siluminium, 
které mají velmi dobré tepelné vyzařovací schopnosti. Radiátory jsou 
vyráběny v různých designech, velikostech a výkonnostních řadách. 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Žárově zinkované konzoly pro uchycení tepelného čerpadla, oběhová 
čerpadla, bivalentní zdroje, pokojové termostaty.

AKUMULAČNÍ NÁDOBY
Jedná se o akumulační dvouplášťové nádrže s izolací z PUR pěny 
v celonerezovém provedení. Nabízíme dvě typová provedení, 
z nichž jeden typ se zapojuje jako paralelní akumulační nádrž, 
druhý typ jako sériová akumulační nádrž s vnitřním trubkovým 
výměníkem na předehřev TUV. 
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Řada EXCLUSIVE:
■ ŘJ ovládá jedno i více tepelných čerpadel současně.
■ ŘJ umožňuje provoz a řízení až deseti funkčních bloků.
■  ŘJ komunikuje se serverem firmy Wireman přes GPRS, kam 

přenáší veškerá provozní data.
■  Typy Exclusive jsou vybaveny SOFT STARTEM (měkký start). 

Při rozběhu čerpadla je až o 40 % nižší proudový odběr 
a tím menší hodnota hlavního jističe před elektroměrem.

■  Čerpadla typu Exclusive jsou vybavena zvýšenou zvukovou 
izolací kompresoru a sacích částí.

■ Systém řízení umožňuje měření COP.
■ Přehledné vícejazyčné menu.

Řada STANDARD:
■ ŘJ ovládá 1 tepelné čerpadlo.
■ ŘJ může zároveň sloužit jako pokojový termostat.
■ ŘJ umožňuje provoz a řízení až osmi funkčních bloků.

WM 10AS
WM 10AE

WM 18AS
WM 18AE

WM 36AS
WM 36AE

Typ náplně R417A R417A R417A
Hmotnost náplně (kg ) 1,8 3 2 × 3,5
Rozměry (v × š × h) 700 × 690 × 860 800 × 780 × 1 000 1 200 × 920 × 1 225
Hmotnost jednotky (kg) 110 140 250
Průtok vody a tlaková ztráta max. 2,42 min. 2,0 m3/h max. 4,4 min. 3,6 m3/h 2× jako model WM 18
Průtok vzduchu (m3/h) 2 500 5 250 11 700
Max. spouštěcí proud TČ (A)
a) bez použití spouštěče
b) s použitím spouštěče (40 %)

Imax = 17,2 A
Imax = 10,32 A

Imax = 34,4 A
Imax = 20,64 A

Imax = 43 A
Imax = 29,24 A

Příkon ventilátoru (W) 320 W 320 W 820 W
Rozsah pracovních teplot primárního a sekundárního 
vodního okruhu 7 až 65 °C 7 až 65 °C 7 až 65 °C
Rozsah pracovních teplot použití TČ – obvykle −15 až +45 °C −15 až +45 °C −15 až +45 °C
Elektrické napětí, frekvence 3 × 400 V/50 Hz 3 × 400 V/50 Hz 3 × 400 V/50 Hz
Akustický výkon 63/58 dB 67/62 dB 69/64 dB
A−7 / W45 (výkon / příkon / COP) 5,71 / 2,36 / 2,42 8,01 / 3,31 / 2,42 16,02 / 6,80 / 2,35
A+2 / W35 (výkon / příkon / COP) 8,50 / 2,50 / 3,41 9,77 / 2,87 / 3,41 19,54 / 5,92 / 3,30
A+7 / W35 (výkon / příkon / COP) 9,17 / 2,31 / 3,97 11,95 / 3,01 / 3,97 23,90 / 6,20 / 3,85

KVALITNÍ TEPELNÁ ČERPADLA


