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Použití přírodního chladiva CO2

Nová generace energeticky úsporného řešení ohřevu horké vody 
pro hygienu v komerčních aplikacích - průmyslu, 

občanské a bytové výstavbě.
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PRVNÍ 
NA SVĚTĚ

ROTAČNÍ & SPIRÁLOVÝ KOMPRESOR

Zvyšování teploty chladiva stlačováním 
pomocí kompresoru

Snižování teploty chladiva expanzí pomocí
expanzního ventilu

Vzduch

Chladivo CO2

Teplá voda

Přestup tepla

Historie Q-tonu
Představujeme vám Q-ton. Vysoce účinné tepelné čerpadlo 
vzduch/voda, které jako chladivo používá oxid uhličitý (CO2) 
a může být použito v mnoha různých aplikacích pro výrobu 
teplé vody. Tepelné čerpadlo Q-ton jako první na světě použilo 
dvoustupňový kompresor spojující rotační a spirálovou technolo-
gii.  Udržuje si vysokou účinnost a významně zlepšuje výkonnost 
tepelného čerpadla při nízkých teplotách venkovního vzduchu.
 
Tým konstruktérů MHI vyvinul toto inovativní a jedinečné tepel-
né čerpadlo tak, aby dosahovalo maximální účinnosti, zanechá-
valo minimální uhlíkovou stopu a vše bylo pohodlně ovládáno 
pomocí dotykového panelu. Při současném zvyšujícím se tlaku 
na používání chladiv s nízkým GWP (potenciálem globálního 
oteplování) věříme že tepelné čerpadlo s CO2 je správným řeše-
ním, které vyhoví budoucím předpisům i tržním trendům.

Q-ton vyhovuje řadě různých nároků na střední a velké zdro-
je tepla pro ohřev teplé vody, vč. nízké spotřeby elektrického 
proudu a vysoké míry šetrnosti k životnímu prostředí.

Zaměřujeme se na perfektní řešení
Pro zlepšení energetické účinnosti a snížení uhlíkové stopy je 
nutné řídit zdroj tepla s návaznosti na objem zásobní nádrže 
teplé vody. Q-ton zajistí, aby během celého dne byl dostatek 
horké vody. Například pomocí jediného ovladače lze kaskádově 
řídit až 16 jednotek o celkovém výkonu 480 kW. Proto lze Q-ton 
použít i pro velkou řadu různých instalací v nových i stávajících 
budovách.

Díky tomu, že Q-ton dosahuje nejlepšího topného faktoru (COP 
= 4,3) v porovnání s ostatními zařízeními na trhu, je ideálním ře-

šením pro ohřev vody v komerčních budovách, jako jsou hotely, 
nájemní domy, restaurace, fitness centra, univerzity, nemocnice, 
pečovatelské ústavy, prádelny a potravinářské výrobny. 

Systém lze nastavit, aby plnil konkrétní požadavky. Ovladač 
s dotykovou obrazovkou zjednodušuje obsluhu systému a uži-
vatelsky přívětivý grafický displej umožňuje neustále sledovat 
produkci a dostupnost horké vody. 

Získ
ávání te

pelné energie 

ze vz
duchu

i za
 extré

mně nízkých 

teplot (-2
5 °C)

Litry / Den

3,000

Centra pro volný čas / Restaurace

5,000

Pečovatelské domy / Univerzity

10,000

Hotely / Lázně

15,000

Bytové domy

2. stupeň SPIRÁLOVÝ

1. stupeň ROTAČNÍ

Vstřikování plynu

Unikátní
patentovaná
technologie

•  Kombinace dvou stupňů vykazuje 
významně zlepšenou výkonnost 
od nízkých až po vysoké teploty 
okolního vzduchu. 

•  Injektáž plynu do středotlaké komory 
za účelem zvýšení topného výkonu.

DVOUSTUPŇOVÝ KOMPRESOR



Roční provozní náklady

Elektrický
ohřívač

Plynový
kotel

Q-ton Elektrický
ohřívač

Plynový
kotel

Q-ton

520 tis. Kč* 235 tis. Kč* 127 tis. Kč* 95,600kg 48,000kg 25,000kg

O 76 %
méně
než elektřina

O 46 %
méně
než plyn

O 74 %
méně
než elektřina

O 48 %
méně
než plyn

Roční emise CO2

Provozní podmínky: pečovatelský ústav pro seniory, 80 osob, 8000 l (litrů) denně, vstupní teplota 17 °C, lokalita Velká Británie.
Výše uvedené údaje nebyly získány ze skutečného objektu a je třeba je považovat jen za orientační. 
*Přepočet ceny kurzem 30 Kč/GBP.
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Tepelné čerpadlo Q-ton nabízí vynikající výkon a ekologic-
ké výhody v řadě různých aplikací. Q-ton je výjimečně ener-
geticky úsporný, což má za následek jak snížení spotřeby, 
tak emisí oxidu uhličitého.

Q-ton používá jako chladivo bezpečný a velmi efektivní 
CO2, který je jakožto přírodní plyn naprosto ekologický 
a v porovnání s ostatními výrobky, jež používají standardní 

chladiva, nemá škodlivý dopad na životní prostředí. Mimo 
to, Q-ton je schopen vyrábět teplou vodu o konstantní 
teplotě 60 až 90 °C a udržuje si plný výkon i za velmi níz-
kých teplot okolního vzduchu.
Proto není zapotřebí dalšího zdroje pro ohřev vody, což 
znamená nižší instalační a provozní náklady.

•	Dodávka vody o teplotě 60 °C až 90 °C i při venkovních teplotách až -25 °C
•	Schopnost udržet si 100% výkon až do -7 °C 
 

•	V odvětví nejvyšší topný faktor (4.3 v přechodném období)*
•	Výrazné snížení provozních nákladů a emisí CO2  
 

•	GWP (potenciál globálního oteplování) = 1
•	ODP (potenciál poškozování ozónové vrstvy) = 0 
 

•	Pokročilý snadno ovladatelný LCD panel s dotykovou obrazovkou
•	Uživatelsky přívětivé plánování ohřevu vody a spouštění jedním dotykem 
 

•	Kvalitní a robustní konstrukce
•	Dlouhá životnost

Vysoký výkon

Vysoká účinnost

Ekologická odpovědnost

Snadná obsluha

Dlouhodobá spolehlivost

* Teploty v přechodném období: vstupní vzduch 16 °C, vstupní voda 17 °C, výstupní voda 65 °C

Proč právě Q-ton?
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Tepelné čerpadlo
Zásobník teplé vody

Zásobník
teplé vody

Zásobník
teplé vody

Zásobník
(zdroj)
vody

Zdroj vody

Zásobník
teplé vody

Dodávka teplé vody

Tepelný výměník
vzduch / chladivo

Tepelný výměník pro ohřev
vody (voda/chladivo)

Směšovací ventil

Kompresor

Expanzní ventil Oběhové
čerpadlo

Cirkulace
chladiva

– CO2

Jak Q-ton funguje

Q-ton splňuje nejpřísnější požadavky přední 
světové metody ekologického posuzování (staveb) 

a systému hodnocení BREEAM.

COP 4.3

-7 oC 100%

-25 oC 90 oC
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Nejvyšší topný faktor v odvětví 
(COP = 4,3 v přechodném období).

Udržuje si plný (100 %) výkon až do teploty 
venkovního vzduchu -7 °C.

Dodávka horké vody o teplotě 90 °C bez 
ohledu na venkovní teplotu až do -25 °C.

VÝ
KO

N

Certifikace pro udržitelný rozvoj
Tepelné čerpadlo Q-ton lze provozovat s jednou samostatnou jednotkou nebo jako kaskádu až 16 propojených jednotek v jednom 
systému, což bezpečně poskytne 3 000 až 100 000 litrů horké vody denně. Bez ohledu na to, zda se provozuje jedna samostatná 
jednotka nebo více spřažených jednotek, systém Q-ton se řídí z jednoho jednoduchého ovládacího panelu, který může být instalován 
i na jiném místě než samotné zařízení, tj. tak aby byl panel snadno přístupný pro ovládání a obsluhu. Systém Q-ton může být použit 
jako náhrada, doplněk nebo jako zcela nový systém místo stávajícího zařízení pro ohřev teplé vody podle požadavků uživatele.
Chladivo v podobě oxidu uhličitého (R744) šetří ozónovou vrstvu (ukazatel ODP=0) a má nejnižší potenciál globálního oteplování 
(ukazatel GWP = 1). Q-ton bez problémů splňuje nejnovější stavební předpisy, poněvadž dostal označení “vynikající” podle hodno-
cení BREEAM.

Snadná obsluha
 • Pokročilý panel dálkového ovládání 
s dotykovou obrazovkou

 • Monochromatický LCD displej
 • Možnost nastavení energeticky 
úsporného provozu
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Tepelné čerpadlo
Zásobník teplé vody

Zásobník
teplé vody

Zásobník
teplé vody

Zásobník
(zdroj)
vody

Zdroj vody

Zásobník
teplé vody

Dodávka teplé vody

Tepelný výměník
vzduch / chladivo

Tepelný výměník pro ohřev
vody (voda/chladivo)

Směšovací ventil

Kompresor

Expanzní ventil Oběhové
čerpadlo

Cirkulace
chladiva

– CO2

Množství vody
denně ohřáté

na 60 °C

Propojení až 16 jednotek
může plnit rozsáhlé
požadavky na objem
od 3 000 do 100 000 litrů denně.

Podmínky výpočtu:
vstupní teplota vody: 5 °C
výstupní teplota vody: 90 °C
tepelná ztráta: 10 %

Množství vody (v tis. litrů / den)

Počet jednotek

10 hod. / noc + 8 hod. / den
10 hod. / noc
8 hod. / noc

Q-ton používá teplo z venkovního vzduchu a násobí ho pro efektivní 
ohřev teplé vody o teplotě až 90 °C, aniž by požadoval jakýkoliv další 
elektrický přídavný elektrický ohřev.

Tepelné čerpadlo Q-ton používá výparník, kde ochlazené chladivo 
absorbuje teplo z venkovního vzduchu, a dvoustupňový kompresor, 
který následně chladivo stlačí na vysoký tlak, aby zvýšil jeho teplotu. 
Vestavěný tepelný výměník pak toto teplo z chladiva využívá pro 
ohřev teplé vody.

Teplou vodu lze vyrábět mimo dobu špičkové sazby za elektřinu 
a potom ji uchovávat v zásobníku pro použití během celého dne. 
Tepelné čerpadlo Q-ton dokáže efektivně vyrobit velké objemy horké 
vody jen využíváním tepla okolního vzduchu a malého množství elektřiny.

Q-ton se obvykle používá jako rovnocenná náhrada za kotel, protože 
řídí jak teplotu výstupní vody a vody v zásobní nádrži, tak topný výkon.

Naplnění zásobní nádrže
Bez ohledu na nastavení, jež bylo 
použito, vždy existuje možnost 
nádrž znovu naplnit manuálně.

Uživatelsky přívětivý
 • Dotykový LCD panel byl zaveden 
v odvětví jako první

 • Velký monochromatický dotykový 
displej s úhlopříčkou 3.8 palce

 • Funkce podsvícení

Nastavení časového plánu
Nastavte plán týdenního provozu, 
odstávky nebo snížení příkonu 
pro splnění čtvrthodinového 
maxima.

Účelem zařízení Q-ton je zajistit úsporu energie a nákladů při současném snížení produkce 
oxidu uhličitého. Nejvyšší účinnosti je dosaženo pokud je k tepelnému čerpadlu přiváděna 
voda s co nejnižší teplotou. Z tohoto důvodu je tepelnému čerpadlu přiváděna voda ode dna 
zásobníku, kde je nejchladnější.
Do každého zásobníku lze umístit až 5 teplotních čidel a snímat tak teplotu, respektive míru 
naplnění nádrže teplou vodou (v %). Naprogramování řídicího systému pro udržení speci-
fických objemů horké vody v různých částech dne je založeno na rovnováze mezi poptávkou 
po horké vodě a tarifem elektřiny, aby byla zajištěna bezpečná dodávka horké vody za min-
imální náklady.

S jedním ovládacím panelem máte pod kontrolou až 16 jednotek

Dimenzování systému Q-ton
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Položka Model ESA30E-25

Napájecí zdroj 3 fáze 380V± 5%; 400 V ± 5 %, 415 V ± 5 %/50 Hz

Provoz s doplňováním TV 
(v přechodném období) *1

Topný výkon kW 30
Množství vody l/min 8,97
Elektrický příkon kW 6,98
COP (topný faktor) - 4,3

Provoz s doplňováním TV 
(v zimním období) *2

Topný výkon kW 30
Množství vody l/min 5,06
Elektrický příkon kW 10,73
COP (topný faktor) - 2,8

Provozní hluk *3 dB(A) 58

Vnější rozměry
Výška mm 1690
Šířka mm 1350
Hloubka mm 720+35 přípojka vody

Proud
Max. A 21
Rozběhový A 5

Hmotnost kg 375 (za provozu 385)
Barva Štuková bílá (4.2Y7.5/1.1 přibl.)

Kompresor
Typ x počet ks Hermetický kompresor s invertorovým pohonem x 1
Jmenovitý výkon kW 6,4

Chladivo
Typ R744 (CO2)
Množství náplně kg 8,5

Chladivový olej
Typ MA68
Objem náplně l 1,2

Ohřev olejové vany W 20

Ohřev proti zamrzání
Pro vodní potrubí W 48 x 1
Pro vanu kondenzátu W 40 x 2
Pro odtok kondenzátu W 40 x 2 + 48

Tepelný výměník na straně vzduchu Lamelový výměník s měděným potrubím
Tepelný výměník na straně vody (chladič plynu) Měděný trubkový

Ventilátor
Typ Axiální, s motorem na hřídeli x 2
Příkon x počet ks W 386 x 2
Průtok vzduchu m3/min 260

Vodní čerpadlo
Typ x příkon Nesamonasávací spirálové invertorové čerpadlo x 100 W
Materiál ve styku s vodou Bronz, SCS13
Skutečný výtlak čerpadla m(kPA) 5m(49kPa) @ 17 l/min

Rozsah teplot pro používání
Teplota venkovního vzduchu  °C -25 až +43
Vstupní teplota studené vody  °C 5 až 63
Výstupní teplota teplé vody  °C 60 až 90

Rozsah tlaku vody kPa 500 nebo nižší
Odmrazování Horkým plynným chladivem
Tlumení vibrací a hluku Kompresor stojí na pryžových antivibračních podložkách a je obalen akustickou izolací

Ochranná zařízení Vysokotlaký spínač, nadproudová ochrana, ochrana výkonových tranzistorů proti pře-
hřívání a ochrana proti abnormálně vysokým tlakům

Rozměr potrubí
Studená voda-vstup RC 3/4’’ (měď  20)

Teplá voda-výstup RC 3/4’’ (měď  20)
Vypouštěná voda-výstup RC 3/4’’ (měď  20)

Zapojení (rozměry)

Ochranný jistič 30A, 30mA, 0,1s
Napájecí kabel 4 x 8 mm2 (délka 70 m)
Jistič skříně Jmenovitý proud 30A, vypínací proud 30A
Zemnící vodič M6
Vodič dálk. ovládání 0,3 mm2 stíněná dvoulinka (MVVS)

Konstrukční tlak MPa Vysoký tlak 14,0, nízký tlak 8,5
Krytí IP IP24
Poznámky:
1.  Výkon měřený při teplotě venkovního vzduchu 16 °C ST/ 12 °C MT, teplotě vstupní vody 17 °C a teplotě horké výstupní vody 65 °C
2.  Výkon měřený v podmínkách venkovní teploty vzduchu -7 °C ST/-8 °C MT, vstupní teplota vody je 5 °C, výstupní teplota teplé vody je 90 °C, bez příkonu protimrazové 

ochrany (345 W).
3.  Hladina akustického tlaku v 1  m jednotkou a v 1 m nad podlahou v místnosti bez odrazu zvuku. V případě reálné instalace je její hlučnost poněkud vyšší, než je uve-

dená hodnota, protože je ovlivněna okolním hlukem a odrazem.
4.  Skutečná výstupní teplota teplé vody může být až o 3 °C vyšší nebo nižší, než je požadovaná teplota, v důsledku změn teplot okolního vzduchu a vody na vstupu. Proto je 

třeba, pokud teplota vstupní vody stoupne na ≥30 °C a teplota venkovního vzduchu na ≥25 °C bude teplota výstupní teplé vody regulována tak, aby příliš nestoupla.
5.  Používejte jen čistou vodu - kvalita vody má odpovídat směrnici JRA-GL 02 1994.
6.  Podle dalšího vývoje se mohou výše uvedené poznámky bez dalšího upozornění měnit.

Technické parametry
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Kontrolní port
7-segmentového
displeje

Výška stěny    H3
Vstup vzduchu

Vstup
vzduchu

Vstup vzduchu

Vstup
vzduchu

Prostor pro instalaci

Servisní prostor pro chladič plynu
a tepelný výměník

Servisní prostor
pro kompresor a regulátor

Typový štítek

  C
(vpředu)

     C
(vpravo)

D (vpravo)

Svorkovnice přípojek
signálních vodičů

Svorkovnice přípojek
napájecích kabelů

Výška stěny    H2 Výška stěny    H4
Výška stěny    H1

Instalační (servisní) prostor

Symbol Obsah

A Vstupní hrdlo napájecí vody RC 3/4’’ (měděné potrubí  20 mm)
B Výstupní hrdlo teplé vody RC 3/4’’ (měděné potrubí  20 mm)

C
Vstup komunikačních kabelů mezi 
tepelným čerpadlem a akumulační 
nádrží

 88 mm (nebo  100 mm)

D Vstup napájecích kabelů  50 mm (vpravo, vpředu) 
Dlouhý otvor 40 x 80 mm ve dnu

G Výstupní hrdlo vypuštěné vody RC 3/4’’ (měděné potrubí  20 mm)
I Otvor pro přepravu nebo zavěšení 180 x 44,7

Příklad instalace
1 2

Rozměr
L1 800 mm 800 mm
L2 10 mm 10 mm
L3 800 mm 800 mm
L4 100 mm 500 mm
H1 500 mm 1500 mm
H2 Bez limitu Bez limitu
H3 1000 mm 1000 mm
H4 Bez limitu Bez limitu

Poznámky:
(1)  Přesvědčte se, že je jednotka pevně ukotvena kotevními šrouby. 
(2)  Nad jednotkou musí být volný prostor o výšce nejméně 2 m.
(3)  Hydraulické napojení (vstup napájecí vody, výstup horké vody, výstup vypouštěné vody) je třeba provést až na místě.
(4)  Otvory pro vstup napájecího kabelu a výstup komunikačního kabelu z tepelného čerpadla k nádrži jsou proraženy jen zčásti. Proto otvor proražte úplně (vyřízněte) 

a použijte.
(5)  V oblasti, kde bývá hodně sněhu, proveďte následující opatření, aby sníh nezakryl vstup a výstup vzduchu a spodní část jednotky:
 1   Postavte jednotku na podstavec, aby bylo její dno nad povrchem napadaného sněhu.
 2   Na výstup z jednotky instalujte preventivně kryt proti sněhu.
 3   Instalujte jednotku pod střechu, nebo pod vlastní přístřešek. 
(6)  Jestliže okolní teplota klesne pod bod mrazu, mohou vodní a odpadní potrubí popraskat a mráz může jednotku poškodit. Určitě instalujte topné kabely proti zamrznutí 

na přívod napájecí vody, výstup teplé vody a odvod kondenzátu, abyste zamrznutí zabránili.
(7)  Ponechejte dostatečný prostor (více než 800 mm) před servisním panelem pro snadnou kontrolu a výměnu dílů. Když se provádí zapojení potrubí, dbejte, aby pak 

nepřekážely v prostoru pro servis.  Jestliže nelze prostor pro servis zajistit, instalujte potrubí pod jednotku, kterou postavíte na podstavec.

Rozměry



NON-IT INFRASTRUKTURA DATACENTER

NÁVRHY A DODÁVKY HVAC SERVIS 24/7/365

Licence Number : 00520

Vždy jsme se soustředili
na řešení

Při vývoji svých výrobků vždy pozorně nasloucháme potřebám našich zákazníků. 
Jakožto společnost pracující s technologiemi, které jsou založena na řešení 
problémů, chápeme, že každý problém má své jedinečné řešení a každou otázku 
nelze vyřešit okamžitě na místě.

Mitsubishi Heavy Industries Air Conditioning Europe Ltd (MHIAE) je nová společnost, 
založená koncernem MHI pro všechna řešení HVAC (vytápění, větrání a klimatizace) 
po celé Evropě. MHIAE nabízí nejefektivnější, nejúspornější systémy pro chlazení a ohřev 
vzduchu a vody v obytných, komerčních a průmyslových budovách. Jako společnost 
jsme tvrdě pracovali, abychom si vybudovali dobrou pověst mezi klienty, maximálně 
navýšili naši odbornost a mohli se pyšnit rozsáhlými zkušenostmi. Nyní jsme plně 
připraveni splnit veškeré vaše potřeby v oblasti HVAC.

COMPLETE CZ je výhradním 
distributorem a servisní 
organizací tepelného čerpadla 
Mitsubishi Q-ton pro ČR a SR 
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tel.: (+420) 273 132 520
E-mail: info@CompleteCZ.cz

Kancelář Brno
Tuřanka 115
627 00 Brno

tel.: (+420) 777 929 987
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