
Tepelná čerpadla ecoGEO 
pro topení a chlazení 



Představení výrobce

ECOFOREST

• Španělská technologická společnost 

• Specialista na obnovitelné zdroje energie pro 

vytápění a chlazení  

• Držitel řady ocenění za inovativní technologie 

Obory podnikání    

• Tepelná čerpadla pro topení a chlazení 

• Kotle na pelety, krby a krbové vložky 

• Řídící systémy pro obnovitelné zdroje energie 



Designová peletová kamna 



Installations in more than
35 Countries



This building of offices and industrial premises in Tønsberg, Norway still under construction is 

equipped with our ecoGEO heat pumps.

Norway

Application: Heating, Cooling and DHW

2 un. ecoGEO HP3 25-100 kW
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Tepelná čerpadla Ecoforest ecoGEO

Unikátní technické řešení

• Vytápění, ohřev vody a chlazení pro celoroční komfort v domě

• Inteligentní propojení s fotovoltaickou elektrárnou

• Otevřený komunikační protokol pro propojení s dalšími 
technologiemi v budově

• Tepelné čerpadlo země/voda s plynule řízeným výkonem

• Integrované aktivní a pasivní chlazení

• Integrované využití odpadního tepla při chlazení

Ideální pro moderní kombinované systémy



ecoGEO země/voda pro rodinné domy a menší objekty

VÝKONOVÁ ŘADA

• ecoGEO 1 až 9 kW

• ecoGEO 3 až 12 kW

• ecoGEO 5 až 22 kW

• Plynulé řízení výkonu SCROLL kompresoru

• Integrované aktivní a pasivní chlazení

• Integrovaný zásobník vody 165 l až do 22 kW výkonu

• Vysoký topný faktor COP 4,9 (0/35)

• Možnost hybridního provozu ze země i vzduchu

NEJMENŠÍ INVERTER SCROLL 
KOMPRESOR NA TRHU 



ecoGEO země/voda pro velké objekty 

VÝKONOVÁ ŘADA

• ecoGEO 12 až 40 kW

• ecoGEO 15 až 70 kW

• ecoGEO 25 až 100 kW

• Plynulé řízení výkonu SCROLL kompresoru

• Integrované aktivní chlazení reverzací

• Kaskádní zapojení a řízení až šesti tepelných čerpadel

• Vysoký topný faktor COP 4,6 (0/35)



Kompaktní skříň – vše v jednom

Copeland Scroll kompresor

Oběhová čerpadla (třída A)

Elektronický expanzní ventil

Alfa Laval asymetrický deskový výměník

Vestavěný nerezový zásobník 165 litrů

Aktivní chlazení reverzací

Integrované pasivní chlazení

Expanzní nádoba topného i primárního okruhu

Řídící jednotka
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Ecoforest Heat PumpsKompaktní tepelné čerpadlo – vše v jednom 

Vyberte si variantu pro váš dům:

1 Pro topení

2 Pro topení a pasivní chlazení

3 Pro topení a aktivní chlazení

4 Pro topení a aktivní i pasivní chlazení



• Inverter, scroll kompresor: COPELAND

• Deskové výměníky: ALFA LAVAL

• Expanzní ventil, regulace: CAREL

• Oběhová čerpadla: GRUNDFOS

• Komponenty chlazení: DANFOSS

Kvalitní díly od předních světových výrobců 



HLAVNÍ FUNKCE REGULÁTORU

• Vytápění / chlazení

• Ohřev teplé vody, ohřev bazénu

• Směšovací ventily topných okruhů

• Řízení kaskády až 6 čerpadel

• Vzdálený přístup přes web

• Komunikace s fotovoltaickou elektrárnou

• Komunikační protokoly MODBUS, KNX

Snadno ovladatelná a komunikativní řídící jednotka

KOMUNIKACE



Testováno… 



Každý odběr tepla může být zásobován samostatně s různým 
výkonem. 

Přímé připojení k jednotlivým odběrům tepla snižuje teplotu topné 
vody, zvyšuje efektivitu provozu a snižuje instalační náklady. 

OHŘEV VODY
8 kW

BAZÉN 
10 kW

VYTÁPĚNÍ
22 kW

CHLAZENÍ
15 kW

ecoGEO Inverter technologySnadné přizpůsobení potřebám vašeho domu  



Jednoduchá instalace ecoGEO pro chlazení Běžný způsob zapojení chlazení

Směšovací 
ventil 

Aku 
chladu 

Externí 
chladící 
modul 

Elegantní zapojení chlazení bez komplikací 

• Levné a jednoduché zapojení 

• Aktivní i pasivní chlazení  

• Bez přídavných modulů pro 
chlazení

• Využití odpadního tepla při 
chlazení pro ohřev vody 

• Bez nemrznoucí směsi               
v topném systému 



VRT, 
KOLEKTOR 

STUDENÁ 
VODA

TEPLÁ VODA

VYTÁPĚNÍ + OHŘEV VODY CHLAZENÍ + OHŘEV VODY

Chytré řešení zapojení chlazení 

• Chlazení a ohřev vody současně

• Při chlazení je tak ohřev vody zdarma

• Bez přepínání reverzace pro ohřev 
vody v době chlazení

Ohřev teplé vody při chlazení zdarma 

TOPNÝ / 
CHLADÍCÍ  
SYSTÉM

VRT, 
KOLEKTOR 

STUDENÁ 
VODA

TEPLÁ VODA

TOPNÝ / 
CHLADÍCÍ  
SYSTÉM



Jednoduché připojení k chytrým sítím 

Obnovitelný zdroj 
elektřiny

Baterie

Tepelné čerpadlo 

Elektrická síť

Energy manager 
ecoSMART

• Energy manager řídí výkon tepelného čerpadla podle množství elektřiny, které je aktuálně k dispozici 

• Akumulace elektřiny z obnovitelných zdrojů je možná v akumulátoru tepla a chladu, nebo v bateriích 

• Možnost autonomního provozu budovy

DATA

ENERGIE



• Přidáním výměníku AU12, vznikne tepelné čerpadlo vzduch/voda

• Velmi dobrý topný faktor 3,69 (2/35 plný výkon 13,7 kW) 

• Nejnižší provozní teplota -12°C 

• Maximální výkon 66 kW (3 x ecoGEO 22 kW + 6 x AU 12)

Teplo ze vzduchu místo ze země?



• Hybridní tepelné čerpadlo využívá výhod energie ze 
země i ze vzduchu 

• Regulátor podle teploty vzduchu a vrtu volí odkud 
je odběr tepla aktuálně výhodnější

• Pro objekty s omezenou plochou pro zemní kolektor

• Při náhradě starých tepelných čerpadel                           
s nedostatečnými vrty

• Nízká hlučnost díky umístění kompresoru uvnitř 
budovy a nižšímu výkonu vzduchového výměníku

• Odtávání bez reverzace – teplem z topného systému 

Odběr tepla ze země a vzduchu současně



Parametry tepelných čerpadel ecoGEO

ecoGEO 1 - 9 ecoGEO 3 - 12 ecoGEO 5 - 22 ecoGEO 12 - 40 ecoGEO 15 - 70 ecoGEO 25 -100

Maximální výkon 0/55 10 kW 14 kW 22 kW 40 kW 54 kW 80 kW

Rozsah výkonu  0/35 1,3 – 11 kW 3,1 – 16 kW 5,8 – 25 kW 10,7 – 44,6 kW 17,1 – 59,6 kW 21,1 – 86,7 kW

Topný faktor COP 0/35 4,4 4,6 4,9 4,6 4,5 4,5

Možnost vestaveného zásobníku vody  ANO ANO ANO NE NE NE

Možnost HTR výměníku – výstup vody 70°C ANO ANO ANO NE NE NE

Možnost aktivního chlazení reverzací ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Možnost pasivního chlazení ANO ANO ANO NE NE NE

Výstupní teplota vody 10 až 60°C 10 až 60°C

Vstupní teplota vody -25 až + 35°C -20 až + 35°C


