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Elektřina Plyn Tep. čerpadlo

VENTILAČNÍ TEPELNÉ ČERPADLO - NIBE F370 
 

Vytápění, ohřev TUV a nucené větrání v rodinném domě  
  

Tepelná ztráta objektu 6 kW 
  

Technologie TČ vzduch - voda 
Typ zapojení ventilační 

Min.venkovní teplota -20°C 

  

Ohřev TUV pro 4 osoby 

Objem akumulace / zás. 170 l 

  

Topný faktor COP (12/35°C) 3,8 
   

Cenová kalkulace Kč   
   

F 370- nerezový zásobník (vč. TUV) 160.000 
  
  
Spuštění 5.000 
Montáž – vzduchotechnika (odhad) 23.900 
Montáž - topení (odhad) 11.500 
Montáž - elektro (odhad) 4.900 
  

CELKEM 205.300 

 

   
Volitelné příslušenství:   
Nástavce, Přívodní prvky, Filtry, … 

  
Ekonomika provozu (vytápění a ohřev TUV po dobu životnosti tep.čerpadla 20 let) 

  

 Elektřina Plyn Tepelné čerpadlo 
Pořizovací náklady 30.000 Kč 60.000 Kč 205.300 Kč 
Vytápění (za rok) 30.000 Kč 20.000 Kč 8.000 Kč 
Ohřev TUV (za rok) 9.000 Kč 6.000 Kč 3.000 Kč 
    

Celkem za 20 let 1.780.000 Kč 1.225.000 Kč 695.000 Kč 
    

Úspora díky TČ 1.085.000 Kč 530.000 Kč - 
 

  

• Díky výhodnějšímu tarifu D56d (Tepelné čerpadlo, 22h NT) dosáhnete dalších úspor při provozu 
ostatních elektro spotřebičů. Je uvažován nárůst cen energií v průměru o 7% ročně. 

 

SVP solar, s.r.o.                          . 
Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 
Obchodní oddělení:  734 408 795 
Technické oddělení: 734 474 334 

Tepelná čerpadla - Solární systémy 
Solární osvětlení  - Úspory energií 
 
www.svp-solar.cz  

TČ vs. Elektřina 
Návratnost  4,5 roku 

TČ vs. Plyn 
Návratnost  6,5 roku 



Ventilační tepelné čerpadlo NIBE™ F370
Nová generace tepelných čerpadel 

NIBE F370

NIBE F370 patří do nové generace tepelných čerpadel, která 
byla vyvinuta pro úsporné a ekologicky šetrné vytápění a 
větrání vašeho domu. 
Tepelné čerpadlo má integrovaný nerezový ohřívač vody o ob-
jemu 170 litrů, doplňkový elektrokotel, energeticky úsporné 
oběhové čerpadlo a inteligentní řídící systém.

NIBE F370 je určené pro nízkoenergetické objekty a pro 
připojení k nízkoteplotnímu teplovodnímu topnému sys-
tému, např. radiátorům, konvektorům nebo podlahovému 
topení. NIBE F370 je také připraveno pro připojení mnoha 
dalších příslušenství, například dalšího ohřívače vody, řízení 
směšovaného okruhu atd.
NIBE F 370 je vybaveno inteligentním řídícím systémem pro 
komfortní, ekonomický a bezpečný provoz. Jasné informace 
o stavu, provozních časech a všech teplotách v tepelném 
čerpadle se zobrazují na velkém, snadno čitelném přehledném 
displeji. 

Mimořádně snadná instalace

Barevný TFT displej s uživatelskými instrukcemi

Elegantní, nadčasový design

GSM dálkové ovládání (s příslušenstvím)

Časové programování (vytápění, teplá voda, ventilace)

USB port (pro rychlou aktualizaci softwaru)

Integrovaný nerezový zásobník 170 litrů na přípravu teplé 
vody 

Ekologicky nezávadná izolace s minimálními tepelnými 
ztrátami

Snadné čištění filtru, monitor zanesení filtru

Výjimečně nízká hladina hluku

Nízkoenergetická stejnosměrná oběhová čerpadla (třídy A)

Výhody NIBE™ F370



NIBE ENERGY SYSTEMS CZ- Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou, Tel: 326 373 801, 802  Fax: 326 373 803
e-mail: nibe@nibe.cz    http://www.nibe.cz

Funkce tepelného čerpadla
Tepelné čerpadlo využívá tepelnou energii obsaženou v od-
padním vzduchu odváděném při ventilaci objektu a využívá je 
pro vytápění domu. Přeměna energie z odpadního vzduchu 
na teplo pro vytápění se děje ve třech krocích. Teplý použitý 
vzduch odváděný jednoduchým systémem vzduchotechniky 
z obytných místností je veden do tepelného čerpadla, kde ve 
výparníku předá svojí energii chladivu. Chladivo je následně 
vedeno do kompresoru, který je stlačí a tím výrazně vzroste jeho 
teplota. Horké chladivo pak předá v kondenzátoru svojí tepelnou 
energii topné vodě, která cirkuluje topným systémem a zajišťuje 
příjemné klima v domě.

Technická data 
NIBE™ F370

M11006 NBD CZX F370 1101-1XC

Možnosti zapojení
NIBE F370 je možné zapojit více různými způsoby, např. v kombinaci 
se solárními panely, dvěma nebo více topnými okruhy, plynovým ko-
tlem, dálkovým vytápěním nebo dalším elektrickým ohřívačem vody. 

Kompresor jmenovitý výkon (pel)* (kW) 1.9

COP*  3.06

Kompresor jmenovitý výkon (pel)** (kW) 2.18

COP**  3.80

Výkon topného tělesa (nastavitelný)  (kW) 10.25

Objem zásobníku, vnější plášť  (l) 70

Objem zásobníku teplé vody  (l) 170

Ochrana proti korozi   nerezová ocel

Výška (mm) 2100 (včetně nožek 22 mm)

Šířka (mm) 600

Houbka (mm) 615

Úspora / rok *** (kWh) 6 500 - 9 300

* Podle EN14511, A20 (12) W45 a ventilace 110m3/hod 
** Podle EN 14511, A20 (12) W35 a ventilace 200m3/hod 
*** Hodnota se mění v závislosti na potřebě energie a objemu ventilačního vzduchu

NIBE F370 zásobuje dům 
teplou vodou do radiátorů i 
pro domácnost.

Kuchyňský odsavač par.

Odváděný vzduch, prochází tepelným čerpadlem 
a je vyfukován do venkovního prostředí. Před 
vypuštěním se z odsávaného vzduchu v tepelném 
čerpadle získá maximum energie pro vytápění a 
ohřev vody. V závislosti na velikosti domu je teplota 
vyfukovaného vzduchu snížena až na cca 0 ºC.

Mezi místnostmi může vzni-
kat přetlak, proto jsou použity 
dveřní větrací mřížky nebo
mezera pod dveřmi.

Teplý použitý vzduch je 
nasáván do ventilačního 
systému a do NIBE F370.

Čerstvý vzduch je přiváděn
do domu skrze stěnový
ventil

NIBE si vyhrazuje právo změn a tiskových chyb, Dražice ©NIBE 2010


