PRODUKTOVÝ KATALOG

Plynová absorpční
tepelná čerpadla GAHP

Mise
ZODPOVĚDNÉ ROZHODNUTÍ ČINÍ ROZDÍL
Váš zodpovědný přístup k investici může mít velký
vliv na život nás všech.
Zvažte – výrobky a zařízení spotřebují pro svůj provoz velké množství přírodních zdrojů a produkují
znečištění, jež příroda nezvládá odbourat.
A to je důvod proč při výběru jakéhokoliv výrobku
neseme velkou odpovědnost.
I Vaše volba vytápěcí technologie může mít velký
dopad.
Pro všechny, kteří se rozhodují zodpovědně, Robur
přináší ucelenou koncepci reálných výsledků a dat,
která napomáhají uplatňovat řešení úsporného
využívání přírodních zdrojů s minimálními dopady
na životní prostředí.

Benito Guerra
prezident společnosti ROBUR S.p.A.

NA SVÝCH VÝROBCÍCH I SLUŽBÁCH SI ZAKLÁDÁME NEJEN
DNES, ALE I ZA DESET LET!
Firma Robur s.r.o. vznikla
v roce 1993 a od té doby
se intenzivně věnuje prodeji
a servisu plynového vytápění značky Robur. Poskytuje
obchodní a technické podklady a poradenskou činnost
jak pro nástěnné průmyslové
jednotky, tak pro absorpční
technologii tepelných čerpadel. V celé České republice
a na Slovensku je instalováno
více než 22,5 tisíce plynových
nástěnných jednotek a více než
450 plynových absorpčních
tepelných čerpadel, z nichž
95 % je kontinuálně sledováno
zkušenými pracovníky servisního dispečinku.
Italská firma ROBUR S.p.A.
vyrábí a zdokonaluje svoje
výrobky pro světový trh už
déle než 60 let.
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1956-2016

Úspěch přichází z historie
1976

Vytváříme trh s průmyslovým vytápěním:
vznikají vytápěcí jednotky, které se „zapínají
a vypínají jako světlo“.

1956

Otevíráme trh
s plynovými hořáky
pro národní plynofikaci.
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2004

Představujeme ve světové předpremiéře
GAHP – absorpční tepelné čerpadlo
na plyn pro komerční objekty.

1991

Zavádíme na trh klimatizační
zařízení na plyn:
„chlad vyrobený plamenem“.

duben 2015

Oficiální prezentace:
K18 vstupuje na trh
pro sektor bydlení.

O absorpční technologii
Využití absorpce plynu – fyzikálního principu, kdy je plyn rozpuštěn
v kapalině, je patentem Alberta Einsteina z roku 1930 a využívali ho již dříve
výrobci chladniček. V roce 2002 uvedla firma ROBUR S.p.A. na trh první
tepelné čerpadlo s využitím absorpčního cyklu.
Fyzikální princip činnosti
absorpčního tepelného čerpadla GAHP je stejný jako
u klasického kompresorového,
v obou případech jde o čtyři
základní procesy:
• komprese chladiva (nárůst
teploty)
• předání tepla do topného
systému (kondenzace)
• expanze chladiva
• přestup tepla do chladiva
z obnovitelného zdroje
(odpaření)

Pro kompresi chladiva je u plynového TČ využita tepelná
energie vzniklá hořením plynu,
nikoli kompresor jako v případě elektrického TČ. Ohříváním – vařením směsi vody
s chladivem, dochází k odpaření chladiva a nárůstu tlaku
v celém okruhu. Dále cyklus
pokračuje stejně jako u kompresorového TČ. Na konci
okruhu je chladivo pohlceno
(absorpce) zpět do vody a tato
směs je pomocí pumpy dopravena zpět do varníku. Celý proces pak začíná znovu.
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Využití technologie GAHP
Plynové absorpční tepelné čerpadlo ROBUR GAHP nabízí nejúčinnější
technologii vytápění pro:

bytové domy

hotely
a gastronomie

nemocnice
a pečovatelské
domy

průmysl
a logistika

kanceláře

kultura
a sport

školství a věda

Výhody plynových absorpčních
tepelných čerpadel GAHP
vynikající účinnost
se stávající otopnou
soustavou

snadná instalace
technologie ve
vnitřním i venkovním
prostředí s využitím
stávajících přípojek

technologie
využívající
obnovitelné zdroje
energie

tepelná čerpadla
jsou podporována
evropskými a národními
dotačními programy

Výsledky uplatnění plynových absorpčních tepelných čerpadel GAHP:
Vytápění základní školy na Vysočině technologií GAHP A (vzduch/voda)
Základní a mateřská škola Svratka
Budova školy prošla v roce
2013 úspěšnou rekonstrukcí
za účelem snížení ekologické
zátěže životního prostředí
a snížení spotřeby energií.
Rekonstrukce byla částečně
podpořena dotací z fondu
OPERAČNÍHO PROGRAMU
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP).

ROČNÍ SPOTŘEBA PLYNU PO REKONSTRUKCI
Hrubá roční
spotřeba plynu
po rekonstrukci
2013/2014

29 %

71 %
Ú SPOR A

Průměrná roční
spotřeba plynu
před rekonstrukcí
1997–2012

Efektivní využití geotermální energie technologií GAHP GS
Základní škola Dolní Újezd
Rekonstrukce základní školy
v Dolním Újezdě proběhla
v několika etapách, v jejichž
průběhu škola vedla důkladnou evidenci spotřeby
energií. To umožnilo sledovat
vliv jednotlivých zásahů
na úspory energie plynoucí
z rekonstrukce.

PLYNOVÁ ABSORPČNÍ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP

HRUBÁ ROČNÍ SPOTŘEBA PLYNU (VELKÁ KOTELNA)
Po výměně
tepelného zdroje
2012/2013
Po zateplení
budovy
2010/2011

26 %

41 %

ÚSPORA DÍKY NOVÉMU
ZDROJI TEPLA

45 %

Před rekonstrukcí
2009/2010
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Monitoring provozu GAHP
Nejenom samotným výběrem tepelného zdroje, ale především optimálním
provozem zařízení lze dosáhnout nejvyšších možných ekonomických úspor.
Tepelná čerpadla využívající obnovitelné zdroje energie jsou obecně citlivější
na nevhodné provozování než tradiční kotle.
Vzdálený dohled a monitoring tepelných čerpadel – služba, která umožňuje
sledovat provoz zdroje při měnících se podmínkách a optimalizovat jej.
Sledovat vzdáleně provoz instalace je vždy lepší:
• Získaná data z konkrétní
instalace jsou důležitá pro
optimalizaci budoucího
provozu.
• Optimalizace provozu má
vždy vliv na náklady za energii i údržbu TČ.

Tepelné čerpadlo

• Neustálý odborný dohled
po 24 hodin denně zajistí
komfort provozovateli.
• Servisní dispečink dokáže
kvalifikovaně vyhodnotit
nenadálou situaci, vyhledat
a zajistit řešení.

• Servisní dispečink nepřetržitě
sleduje informační a chybová
hlášení jednotlivých zdrojů
a kontaktuje provozovatele
v případě, kdy není nutný
servisní výjezd.
• Na instalaci dohlíží kvalifikovaní pracovníci.

Komunikátor

DDC

Přenos dat
Vzdálená pomoc

Servisní výjezd
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Servisní a dohledové oddělení

Přehled produktů GAHP
Plynové absorpční tepelné čerpadlo K18
vzduch/voda
Instalace: vnější
Max. výkon: 18,9 kW

Plynové absorpční tepelné čerpadlo GAHP-A/GAHP-A INDOOR
vzduch/voda
Instalace: vnější, vnitřní
Max. výkon: 41,3 kW

Plynové absorpční tepelné čerpadlo reverzní, GAHP-AR
vzduch/voda
Instalace: vnější
Max. výkon: 37,8 kW

Plynové absorpční tepelné čerpadlo GAHP-GS (WS)
země/voda, WS voda/voda
Instalace: vnitřní, vnější
Max. výkon: GAHP-GS: 41,6 kW
GAHP-WS: 43,9 kW

Kondenzační kotel AY
Instalace: vnitřní, vnější
Max. výkon: 34,4 kW

Kombinovaná jednotka GITIÉ AHAY
vzduch/voda
Plynové absorpční tepelné čerpadlo a kondenzační kotel
Instalace: vnější
Max. výkon: 41,3 kW plynové čerpadlo
34,4 kW kondenzační kotel

Link – plynová absorpční tepelná čerpadla/kotle v sestavě
Instalace: vnější
Max. výkon: dle počtu a typu jednotek v linku

PLYNOVÁ ABSORPČNÍ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP
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Plynové absorpční tepelné čerpadlo

K18

vzduch/voda
Tepelné čerpadlo o výkonu 18,9 kW
a nejvyšší účinnosti 169 % využívající zemní
plyn a energii ze vzduchu pro vytápění
a ohřev teplé vody

vytápění

teplá voda

Příroda vám daruje téměř polovinu energie potřebné na vytápění
Rychlá náhrada stávajícího kotle
Účinnost využití plynu až 169 %

VÝHODY:

• všestranné řešení pro
• výjimečné řešení potřeb
rekonstrukci nebo zefekvytápění s vysokou přidanou hodnotou
tivnění stávajícího vytápění domu
• jedno z nejtišších vzduchových tepelných čerpa- • vysoká výstupní
del na trhu
teplota

DPS, Otvovice
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• možnost integrace na tradiční systémy vytápění
(radiátory) i nízkoteplotní
podlahové vytápění
• možnost zapojení v kombinaci s plynovými kotli

Využití zemního plynu a energie ze vzduchu pro vytápění a ohřev teplé vody

podlahové vytápění
vytápění
teplá voda
plyn

tepelný výkon

100 %

18,9 kW

vzduch

stupeň využití plynu

69 %

169 %

*vztaženo k výhřevnosti plynu

Graf závislosti G.U.E. (Gas Utilization Efficiency) na pracovních podmínkách
Výstupní teplota vody: 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
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Teplota vzduchu (°C)

TECHNICKÉ PARAMETRY
Energetická třída (55 °C): A++
Tepelný výkon (1) – pracovní bod A7/W50: 17,6 kW
Tepelný výkon (1) – pracovní bod A7/W35: 18,9 kW
G.U.E. (2) (Gas Utilization Efficiency) – pracovní bod A7/W50: 157 %
G.U.E. (2) (Gas Utilization Efficiency) – pracovní bod A7/W35: 169 %
Maximální teplota vody pro TV: 70 °C
Maximální výstupní teplota vody: 65 °C
Jmenovitý elektrický příkon – standardní verze: 280 W (3)
Maximální spotřeba zemního plynu: 1,2 m3/h (4)
Akustický výkon Lw je 62 dB(A) měřeno dle normy EN ISO 9614
(1)
(2)
(3)
(4)

Jmenovité podmínky v souladu s EN 12309-2.
Ekvivalentní COP 4,13 počítáno s faktorem přeměny elektrické energie 2,5.
Údaje bez spotřeby dodávaného standardního oběhového čerpadla (75 W).
PCI 34,02 MJ/m3 (9,45 kWh/m3) a 15 °C – 1 013 mbar.

Tepelné čerpadlo Robur bylo vybráno
Evropskou komisí v rámci Seventh
Framework Programme pro výzkum
a technologický rozvoj do projektu
HEAT4U jako jeden z nejslibnějších

PLYNOVÁ ABSORPČNÍ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP

projektů v oblasti vytápění vhodného
i pro stávající obytné budovy. Cílem
tohoto projektu je vyvinout komplexní
řešení pro výtápění rezidenčních
objektů.
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Plynové absorpční tepelné čerpadlo

GAHP-A, GAHP-A indoor
vzduch/voda

Plynové absorpční tepelné čerpadlo
využívající zemní plyn a nízkopotenciální
energii ze vzduchu. Technologie vhodná pro
vytápění a přípravu teplé vody zejména
pro bytové domy, administrativní objekty
a stavby s multifunkčním využitím.

vytápění

teplá voda

Účinnost využití plynu až 165 %
Snížení ročních nákladů na vytápění až o 40 %
Snadná výměna za stávající kotel
VÝHODY:

• výhodný systém vytápění • stálý výkon nezávisle
na venkovní teplotě
pro zlepšení energetické
klasifikace budov
-10 °C až 10 °C
• garantovaná účinnost
nad 100 % i při teplotách
-20 °C
Základní škola T.G.M., Poděbrady
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• možnost vnitřní
i venkovní instalace

• varianta se standardním
nebo tichým ventilátorem
• pokrytí vysokých výkonů
prostřednictvím OZE bez
zvýšených nároků na
elektrickou přípojku

Využití zemního plynu a energie ze vzduchu pro vytápění a ohřev teplé vody

podlahové vytápění

GAHP-A indoor

vytápění

GAHP-A

teplá voda

plyn

plyn

tepelný výkon

100 %

100 %

41,3 kW

vzduch

vzduch

stupeň využití plynu

164 %

64 %

64 %

*vztaženo k výhřevnosti plynu

Graf závislosti G.U.E. (Gas Utilization Efficiency) na pracovních podmínkách
Výstupní teplota vody: 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C
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Teplota vzduchu (°C)

TECHNICKÉ PARAMETRY
GAHP-A HT, GAHP-A HT S1 pro vnější instalaci
GAHP-A INDOOR pro vnitřní instalaci (dostupné pouze s tichým ventilátorem)
Energetická třída (55 °C): A+
Tepelný výkon (1) – pracovní bod A7/W50: 38,3 kW
Tepelný výkon (1) – pracovní bod A7/W35: 41,3 kW
G.U.E. (2) (Gas Utilization Efficiency) – pracovní bod A7/W50: 152 %
G.U.E. (2) (Gas Utilization Efficiency) – pracovní bod A7/W35: 164 %
Maximální teplota vody pro TV: 70 °C
Maximální výstupní teplota vody: 65 °C
Jmenovitý elektrický příkon (3) – standardní verze: 0,84 kW
Jmenovitý elektrický příkon – verze s nižší hlučností (4) – rychlost ventilátoru
max/min: 0,77/0,50 kW (INDOOR 0,87 kW)
Akustický výkon Lw je 71 dB(A) měřeno dle normy EN ISO 9614
(1)
(2)
(3)
(4)

Jmenovité podmínky v souladu s EN 12309-2.
Ekvivalentní COP 4,13 počítáno s faktorem přeměny elektrické energie 2,5.
±10 % v závislosti na napájecím napětí a toleranci elektrického příkonu motorů.
Vysoce výkonný ventilátor pro nižší hlučnost, zvukově izolovaná olejová pumpa.

PLYNOVÁ ABSORPČNÍ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP
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Plynové absorpční tepelné čerpadlo

GAHP-AR, reverzní
vzduch/voda

Reverzní plynové absorpční tepelné
čerpadlo využívající zemní plyn a nízkopotenciální energii ze vzduchu. Technologie
vhodná pro vytápění a chlazení zejména
pro administrativní objekty a stavby
s multifunkčním využitím.

vytápění

teplá voda

chlazení

Venkovní instalace
Účinnost využití plynu až 150 %
33,3 % energie z obnovitelných zdrojů
VÝHODY:

• možnost topení
i chlazení objektu
• využití plynu
ke klimatizaci objektu

Membrain s.r.o., Stráž pod Ralskem
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• garantovaná účinnost
nad 100 % i při teplotách
-20 °C
• možnost chlazení bez velkých nároků na elektrickou přípojku

• snížení emisí CO2
v porovnání s nejlepšími
kondenzačními kotli

Využití zemního plynu a energie ze vzduchu pro vytápění a ohřev teplé vody
chlazení
podlahové vytápění
vytápění
teplá voda
tepelný výkon

stupeň využití plynu

chladicí výkon

stupeň využití plynu

37,8 kW 150 %

plyn

100 %
vzduch

64 %

16,9 kW 67 %

Graf závislosti G.U.E. (Gas Utilization Efficiency) na pracovních podmínkách
Výstupní teplota vody: 20 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
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Teplota vzduchu (°C)

TECHNICKÉ PARAMETRY
Vytápěcí režim
Energetická třída ErP (55 °C): A+
Tepelný výkon (1) – pracovní bod A7/W50: 35,3 kW
Tepelný výkon (1) – pracovní bod A7/W35: 37,8 kW
G.U.E. (2) (Gas Utilization Efficiency) – pracovní bod A7/W50: 140 %
G.U.E. (2) (Gas Utilization Efficiency) – pracovní bod A7/W35: 150 %
Maximální teplota vody (ΔT = 10 °C): 60 °C
Chladicí režim
Chladicí výkon – pracovní bod A35/W7: 16,9 kW
G.U.E. (2) (Gas Utilization Efficiency) – pracovní bod A7/W35: 67 %
Minimální teplota chladicí vody: 3 °C
Jmenovitý elektrický příkon (3) standardní verze/verze s tichým ventilátorem: 0,87/0,84 kW
Akustický výkon Lw (4) standardní verze/verze s tichým ventilátorem
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Jmenovité podmínky v souladu s EN 12309-2.
Ekvivalentní COP 3,75 počítáno s faktorem přeměny elektrické energie 2,5.
±10 % v závislosti na napájecím napětí a toleranci elektrického příkonu motorů.
Akustický výkon měřený dle EN ISO 9614.
Ve volném prostoru, přední pohled, směrový faktor 2.

PLYNOVÁ ABSORPČNÍ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP
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Plynové absorpční tepelné čerpadlo

GAHP-GS (WS)

země/voda (voda/voda)
Plynové absorpční tepelné čerpadlo
využívající zemní plyn a nízkopotenciální
energii z geotermálních hlubinných vrtů.
Technologie je vhodná pro vytápění
a přípravu teplé vody zejména pro bytové
domy, administrativní objekty a stavby
s multifunkčním využitím.

vytápění

teplá voda

chlazení

Tepelná účinnost až 169 %
Snížení investičních nákladů na vrt o 50 %
40,9 % energie pochází z obnovitelných zdrojů
VÝHODY:

• možnost topení i chlazení
objektu
• garantovaná účinnost
až 169 %
Základní škola, Lány
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• snížení nákladů na vrty
pro tepelné čerpadlo až
o 50 %

• výhodný systém vytápění
pro zlepšení energetické
klasifikace budov

• možnost využití odpadního tepla / chladu

• snížení délky vrtu o více
než 50 %

Využití zemního plynu a energie ze vzduchu pro vytápění a ohřev teplé vody

tepelný výkon

41,6 kW

chlazení

stupeň využití plynu

podlahové
vytápění

165 %

vytápění

plyn

100 %

teplá voda

země

65 %

Graf závislosti G.U.E. (Gas Utilization Efficiency) na pracovních podmínkách
Výstupní teplota vody: 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C
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Teplota vzduchu (°C)

TECHNICKÉ PARAMETRY
Vytápěcí režim
Energetická třída ErP (55 °C): A++
Tepelný výkon (1) – pracovní bod B0/W35: 41,6 kW
Tepelný výkon (1) – pracovní bod B0/W50: 37,6 kW
G.U.E. (2) (Gas Utilization Efficiency) – pracovní bod B0/W35: 165 %
G.U.E. (2) (Gas Utilization Efficiency) – pracovní bod B0/W50: 149 %
Energie z obnovitelných zdrojů – pracovní bod B0/W35: 16,4 kW
Energie z obnovitelných zdrojů – pracovní bod B0/W50: 12,1 kW
Maximální teplota výstupní vody pro vytápění/užitkovou vodu: 65/70 °C
Jmenovitý elektrický příkon (3): 0,41 kW
Akustický výkon Lw (4): 66,1 dB(A)
Hladina hluku Lp v 5 metrech (5): 44,1 dB(A)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Jmenovité podmínky v souladu s EN 12309-2.
Ekvivalentní COP 4,35 počítáno s faktorem přeměny elektrické energie 2,5.
±10 % v závislosti na napájecím napětí a toleranci elektrického příkonu motorů.
Měřeno v souladu s EN ISO 9614.
Ve volném prostoru zepředu, faktor přímosti 2.

PLYNOVÁ ABSORPČNÍ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP
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Kondenzační kotel

AY
Stacionární kondenzační kotel, případně sestavy
kondenzačních kotlů, především pro venkovní
instalaci produkující teplou vodu až 80 °C.

vytápění

teplá voda

Ohřev vody s vynikající účinností
Tepelný výkon 34,4 kW
Možnost venkovní instalace

VÝHODY:

• modulární sestava
s tepelnými čerpadly

• venkovní umístění nenáročné na prostor

• ohřev vody pro vytápění
a TV celoročně s vynikající účinností

• ohřev vody pro vytápění
a TV až 80 °C

Střední odborné učiliště, Příbram
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• velmi účinný bivalentní
zdroj v porovnání s elektrickými kotli

Kombinovaná jednotka

GITIÉ

vzduch/voda
Kompaktní sestava plynového absorpčního
tepelného čerpadla využívající zemní plyn
a nízkopotenciální energii ze vzduchu
a kondenzačního kotle. Technologie vhodná
pro vytápění a přípravu teplé vody zejména
pro bytové domy, administrativní objekty
a stavby s multifunkčním využitím.

vytápění

teplá voda

chlazení

Účinnost využití plynu 158 %
Snížení provozních nákladů o 40 % proti tradiční technologii
Kombinace vytápění, chlazení a ohřevu TV
• venkovní umístění na společné základně – snadná
a rychlá instalace

• při umístění v exteriéru
• propojení elektrického
odpadají náklady
napájení a regulace včetně
rozvaděče
na komín

• mezi jednotlivými moduly
tepelně izolované rozvody
vody, plynu a odvod
kondenzátu (s ochranou
před zamrznutím)

• úspora nákladů na stavební provedení a bezpečnostní vybavení kotelny

• vysoká výstupní
teplota

Základní škola, Rohozná

PLYNOVÁ ABSORPČNÍ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP
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Sestavy tepelných čerpadel GAHP

LINK

vzduch/voda
Modulární sestava kombinující
různé druhy zdrojů vytápění/
chlazení pro celosezónní
využití (vytápění, klimatizace
i ohřev TV).

vytápění

teplá voda

chlazení

Venkovní umístění
„Plug in“ systém = jednoduchá integrace i instalace
Možnosti kombinace zdrojů do sestavy
VÝHODY:

• venkovní umístění na spo- • propojení elektrického
napájení a regulace
lečné základně – snadná
včetně rozvaděče
a rychlá instalace
• mezi jednotlivými moduly
tepelně izolované rozvody vody, plynu a odvod
kondenzátu (s ochranou
před zamrznutím)
Gymnázium PORG Ostrava
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• vysoká výstupní
teplota

• úspora nákladů na stavební provedení a bezpečnostní vybavení kotelny
• při umístění na střeše
odpadají náklady
na komíny

Příslušenství

Komunikátor GPRS
Antivibrační podložky pro
řadu GAHP
Antivibrační podložky se
instalují na nosnou základnu
samostatných tepelných čerpadel
i čerpadel v linku, čímž je
eliminováno přenášení vibrací.

Digitální ovladač DDC pro
tepelná čerpadla GAHP
Základní řízení jednotek zajistí:
• kaskádové řízení zdrojů –
dle nastavených parametrů
a aktuální potřeby na dodávku
energie je vždy v provozu jen
nezbytně nutný počet jednotek,
přičemž jako první jsou vždy
využity ty s nejmenším počtem
provozních hodin,
• zadání provozních parametrů
(požadovaná teplota, počet
stupňů kaskády, ekvitermní
křivka),
• komunikaci s nadřazeným
systémem MaR pomocí
protokolu MODBus RTU 2.0.

PLYNOVÁ ABSORPČNÍ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP

Ekvitermní regulace –
ovladač pro K18
Ekvitermní regulace pro řízení
jednotky K18 je určena pro řízení
systému vytápění, a to: řízení
jednotky K18, řízení bivalentního
zdroje (cizího kotle – kontakt,
0–10 V), řízení jedné přímé a jedné
směšované větve, řízení TUV.

GPRS komunikátor je rozšiřující
modul pro vzdálené monitorování
provozních dat a chybových
hlášení z DDC a následnou
optimalizaci zdrojů v konkrétním
provozu:
• kontinuální zaznamenávání
provozních dat a chybových
hlášení,
• monitoring a dohled zařízení
Robur,
• vzdálená optimalizace provozu –
nastavení ekvitermních křivek,
nastavení časovačů, konstant
pro řízení kaskády i spouštění
bivalentního zdroje.

Interface RB100 a RB200
RB100 a RB200 je zařízení
vyvinuté pro řízení aplikací
sestavených z topných/chladicích
jednotek Robur a absorpčních
tepelných čerpadel Robur
ve spolupráci s digitálním
ovladačem DDC:
• zpracování maximálně čtyř
požadavků na zdroj vytápění,
chlazení a dvou nezávislých
požadavků na ohřev TUV
(analogové vstupy 0–10 V nebo
digitální ON/OFF),
• regulátor pro ovládání
třícestných přepínacích
ventilů – typicky pro ohřev
TUV nebo sezónní přepínání
topení/chlazení pro soustavy
s dvoutrubkovým rozvodem,
• interface RB200 – umožňuje
kombinaci tepelných čerpadel
Robur s kotli jiné značky
ve společné kaskádě řízené
DDC.

Komunikační kabel
Komunikační kabel slouží k propojení tepelného čerpadla nebo celé
sestavy teplených čerpadel s digitálním ovladačem DDC.

Teplotní čidlo
Teplotní čidlo NTC 10 kΩ slouží
k měření teploty topné vody
pro řídicí jednotku nebo ovladač
Siemens.

Venkovní čidlo
Venkovní čidlo určené
k ekvitermnímu řízení jednotky
K18. Čidlo je buď připojeno
k jednotce K18 nebo k ovladači.
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Sídlo firmy

Školicí centrum Brno

Obchodní a technická kancelář Praha-Černošice

Sklad Brno

ROBUR, s.r.o.
Sídlo a centrální sklad:
Vintrovna 439/3g, 664 41 Popůvky
Tel.: 800 159 826, 541 228 266
info@robur.cz

Kancelář Čechy:
Táborská 2025, 252 28 Černošice

Servisní oddělení:
Tel.: 800 153 491
servis@robur.cz
www.robur.cz
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