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Úvod 
Tepelná čerpadla se stala v posledních letech nejoblíbenějším zdrojem tepla v českých domácnostech. 

V reakci se na trhu objevil velký počet rozličných dodavatelů, nabízejících tepelná čerpadla rozličných 

konstrukcí, určení a technických parametrů. Zákazník – laik se může snadno ztratit v množství 

nabízených řešení, nebo dokonce už ve svých vlastních požadavcích na poptávaný stroj. 

Tento katalog nemá sloužit jako vyčerpávající výčet možností, jako spíše základní dokument 

usnadňující orientaci v tepelných čerpadlech. 

Rádi vám zhotovíme nabídku i technickou místnost s prvky výbavy, které nejsou uvedeny v tomto 

dokumentu – například s jinou kombinací vnitřní a venkovní jednotky tepelného čerpadla. 

Tepelné čerpadlo – „motor“ systému vytápění 
Nejdůležitějším prvkem každého systému vytápění je pochopitelně zdroj tepla – tepelné čerpadlo; 

podle kvality a životnosti tepelného čerpadla je posuzována kvalita celého otopného systému. 

Dlouhodobě sázíme na tepelná čerpadla vysoké kvality, stroje od renomované švédské značky NIBE. 

V sortimentu společnosti NIBE lze nalézt splitová 

tepelná čerpadla, vhodná pro méně náročné 

zákazníky. Jejich nízká cena představuje dobrou 

konkurenci strojům známých Japonských 

značek. Zároveň jsou velice vhodné do objektů s nižší náročností na výstupní teplotu vody, jako jsou 

pasivní novostavby vybavené podlahovým topením. NIBE především vyniká v nabídce zařízení se 

špičkovými technickými parametry. Prémiová řada tepelných čerpadel F2120 je určena pro náročnější 

zákazníky, případně pro provozy, kde je kladen důraz na maximální provozní efektivitu, nízkou 

hlučnost, vysokou výstupní teplotu a zejména kvalitu venkovní jednotky. 

Všechna tepelná čerpadla lze provozovat ve dvou hlavních zapojeních: 

• Skládaná montáž. Systém je seskládán z individuálně vybrané oddělovací nádrže, zásobníku 

TV, regulátoru a případných dalších zařízení (další topné větve, vyhřívání bazénu…). Často je 

tato možnost seskládána bez zásobníku TV – tedy tepelné čerpadlo slouží pouze pro vytápění. 

• Tepelné čerpadlo s vnitřní jednotkou. Ve kompaktní vnitřní jednotce (půdorys cca 60x60 cm) 

jsou umístěna všechna potřebná zařízení pro plnohodnotný provoz systému, zejména se jedná 

o zásobník TV, vyrovnávací nádrže, expanzní nádrže, oběhová čerpadla a systém regulace. 
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Možnost financování 
Pořízení kvalitního tepelného čerpadla s moderní výbavou, kterou mnoho zákazníků požaduje, může 

být investičně nákladné. Moderní tepelná čerpadla mají – díky pokročilým technologiím – nízkou 

spotřebu i celkové provozní náklady, navíc vynikají bezobslužným provozem. Tedy jejich pořízení se 

proti starým zdrojům tepla vyplatí. Jak ale během provozu starého zdroje ušetřit dostatek financí na 

nákup tepelného čerpadla? 

Čím dál více zákazníků volí možnost nákupu tepelného 

čerpadla na splátky. Při vyřizování úvěru může být náročná 

koordinace mezi zprostředkovatelem úvěrového 

produktu a dodavatelem díla; zejména ohledně 

vyjednávání o výši financování. 

V rámci zrychlení jednání a pro eliminaci možných 

nedorozumění během vyřizování žádosti jsme navázali 

spolupráci s úvěrovou společností ESSOX. Možnost 

splátkového prodeje je dostupná v našem e-shopu (pro 

nákupy nad 2 000,-), ale hlavně ji nabízíme jako možnost 

financování prodeje tepelných čerpadel NIBE včetně 

montáže; jednání pak probíhají následovně: 

Sjednáte si s námi osobní prohlídku na místě montáže. 

Na prohlídce společně projdeme možnosti a vybereme 

nejlepší technické řešení. 

Na montáž v požadované konfiguraci zašleme cenovou 

nabídku – včetně montáže a instalačního materiálu. 

V případě odsouhlasení nabídky si domluvíme schůzku pro 

sjednání úvěru. 

Společně si potvrdíme termín montáže, vybereme vhodný 

úvěrový produkt, vyřešíme všechny potřebné dokumenty. 

V domluvený termín namontujeme sjednané dílo. 

Právní informace 
Ceny za jednotlivé položky uvedené v přiložených indikativních nabídkách jsou platné ke dni vydání 

tohoto dokumentu a podléhají pravidelným změnám. Vyžádejte si vždy aktuální cenovou nabídku. 

Fotografie v tomto dokumentu jsou pouze ilustrativní, skutečné komponenty se mohou lišit. 

Všechny ceny uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za indikativní nabídku a mají pouze 

informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 zákona 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 zákona 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností Kačírek – topení s. r. o. a druhou 

stranou závazkový vztah. 

Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy. 

Tento dokument i všechny jeho části jsou duševním vlastnictvím společnosti Kačírek – topení s. r. o.; 

šíření tohoto dokumentu nebo jeho částí bez svolení společnosti Kačírek – topení s. r. o. je zakázáno.
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1. Tepelné čerpadlo AMS10-8 a vnitřní jednotka LUCIE 200 
Neprodávanější varianta tepelného čerpadla do energeticky úsporných novostaveb. Kompaktní vnitřní 

jednotka obsahuje vše potřebné pro kompletní obsluhu vytápění, včetně možnosti chlazení. 

 

Invertor ANO 

Spolupráce s fotovoltaikou ANO, po přikoupení příslušenství 

Vysoká výstupní teplota ANO, 58 °C 

Vytápění ANO 

Příprava TV ANO 

Možnost provozu na starých samotížných soustavách ANO 

Prodloužená záruka ANO, po přikoupení 

Provoz při nízkých venkovních teplotách ANO, do -20 °C 

Možnost čerpat kotlíkové dotace ANO 

Chlazení ANO 

Roční kontroly těsnosti ANO 

Kontrola přes internet ANO 

Použitý kompresor Rotační 
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2. Tepelné čerpadlo F2120-8 a vnitřní jednotka VVM225 
Prémiová varianta vytápění novostaveb se špičkovým tepelným čerpadlem a vnitřní kompaktní vnitřní 

jednotkou, zejména do prostorově omezených technických místností. 

 

Invertor ANO 

Spolupráce s fotovoltaikou ANO, po přikoupení příslušenství 

Vysoká výstupní teplota ANO, 65 °C 

Vytápění ANO 

Příprava TV ANO 

Možnost provozu na starých samotížných soustavách ANO 

Prodloužená záruka ANO, 10 let v ceně 

Provoz při nízkých venkovních teplotách ANO, do -25 °C 

Možnost čerpat kotlíkové dotace ANO 

Chlazení ANO 

Roční kontroly těsnosti NE 

Kontrola přes internet ANO 

Použitý kompresor Scroll 
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3. Tepelné čerpadlo F2120 a vnitřní jednotka VVM320 
Kvalitní tepelné čerpadlo s vysokou výstupní teplotou a vnitřní jednotka VVM320 tvoří nejprodávanější 

kombinaci strojů používaných při rekonstrukci kotelen s využitím kotlíkových dotací.  

 

Invertor ANO 

Spolupráce s fotovoltaikou ANO, po přikoupení příslušenství 

Vysoká výstupní teplota ANO, 65 °C 

Vytápění ANO 

Příprava TV ANO 

Možnost provozu na starých samotížných soustavách ANO 

Prodloužená záruka ANO, 10 let v ceně 

Provoz při nízkých venkovních teplotách ANO, do -25 °C 

Možnost čerpat kotlíkové dotace ANO 

Chlazení ANO 

Roční kontroly těsnosti NE 

Kontrola přes internet ANO 

Použitý kompresor Scroll 
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4. Tepelné čerpadlo F2040 s vnitřní jednotkou VVM225 
Tepelné čerpadlo vyšší střední třídy, zejména vhodné pro vytápění novostaveb, bez nutnosti 

pravidelných kontrol těsnosti chladivového okruhu. 

 

Invertor ANO 

Spolupráce s fotovoltaikou ANO, po přikoupení příslušenství 

Vysoká výstupní teplota ANO, 58 °C 

Vytápění ANO 

Příprava TV ANO 

Možnost provozu na starých samotížných soustavách ANO 

Prodloužená záruka ANO, 5 let v ceně 

Provoz při nízkých venkovních teplotách ANO, do -20 °C 

Možnost čerpat kotlíkové dotace ANO 

Chlazení ANO 

Roční kontroly těsnosti NE 

Kontrola přes internet ANO 

Použitý kompresor Rotační 
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5. Tepelné čerpadlo F2120 s oddělovací nádobou – pouze vytápění 
Tepelné čerpadlo s vysokou výstupní teplotou, vhodné zejména pro náhradu kotlů na tuhá paliva. 

Oblíbená varianta pro využití kotlíkových dotací. 

 

Invertor ANO 

Spolupráce s fotovoltaikou ANO, po přikoupení příslušenství 

Vysoká výstupní teplota ANO, 65 °C 

Vytápění ANO 

Příprava TV ANO, po přikoupení příslušenství 

Možnost provozu na starých samotížných soustavách ANO 

Prodloužená záruka ANO, 10 let v ceně 

Provoz při nízkých venkovních teplotách ANO, do -25 °C 

Možnost čerpat kotlíkové dotace ANO 

Chlazení ANO 

Roční kontroly těsnosti NE 

Kontrola přes internet ANO 

Použitý kompresor Scroll 
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6. Tepelné čerpadlo AMS10 s oddělovací nádobou – pouze vytápění 
Tepelné čerpadlo s relativně vysokou výstupní teplotou, vhodné zejména pro náhradu kotlů na tuhá 

paliva do systémů s deskovými otopnými tělesy. Oblíbená varianta pro využití kotlíkových dotací. 

 

Invertor ANO 

Spolupráce s fotovoltaikou ANO, po přikoupení příslušenství 

Vysoká výstupní teplota ANO, 58 °C 

Vytápění ANO 

Příprava TV ANO, po přikoupení příslušenství 

Možnost provozu na starých samotížných soustavách ANO 

Prodloužená záruka ANO, po přikoupení 

Provoz při nízkých venkovních teplotách ANO, do -20 °C 

Možnost čerpat kotlíkové dotace ANO 

Chlazení ANO 

Roční kontroly těsnosti ANO 

Kontrola přes internet ANO 

Použitý kompresor Rotační 
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7. Tepelné čerpadlo EcoAir 420 s oddělovací nádobou – pouze pro 

vytápění 
Tepelné čerpadlo s vysokou výstupní teplotou a vysokým topným výkonem pro vytápění bez 

kompromisů. Vhodné i pro starší objekty bez zateplení a se starými radiátory. 

 

Invertor NE 

Spolupráce s fotovoltaikou ANO, po přikoupení příslušenství 

Vysoká výstupní teplota ANO, 65 °C 

Vytápění ANO 

Příprava TV ANO, po přikoupení příslušenství 

Možnost provozu na starých samotížných soustavách ANO 

Prodloužená záruka ANO, po přikoupení 

Provoz při nízkých venkovních teplotách ANO, do -25 °C 

Možnost čerpat kotlíkové dotace ANO 

Chlazení NE 

Roční kontroly těsnosti NE 

Kontrola přes internet ANO 

Použitý kompresor Scroll 
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8. Tepelné čerpadlo F2120 – rozdělená montáž 
Tepelné čerpadlo s kompletně vybavenou technickou místností v provedení tzv. „rozdělené montáže“. 

Nachází použití zejména v místnostech s nízkým stropem – kde nelze umístit vnitřní jednotku. 

 

Invertor ANO 

Spolupráce s fotovoltaikou ANO, po přikoupení příslušenství 

Vysoká výstupní teplota ANO, 65 °C 

Vytápění ANO 

Příprava TV ANO 

Možnost provozu na starých samotížných soustavách ANO 

Prodloužená záruka ANO, 10 let 

Provoz při nízkých venkovních teplotách ANO, do -25 °C 

Možnost čerpat kotlíkové dotace ANO 

Chlazení ANO 

Roční kontroly těsnosti NE 

Kontrola přes internet ANO 

Použitý kompresor Scroll 
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