
Sofistikované 
řešení pro 
komunitní 
energetiku
H300-AW/WW
Inovativní průmyslové tepelné čerpadlo 
určené pro centralizované zásobování teplem

300 kW 

Jednotky 
vzduch-voda 
voda-voda

scop.cz



Zastavěná plocha jednotky H300 
zabere stejné místo jako dva 

zaparkované osobní automobily
(parkovací místo cca 2,5 x 5,0 m)

Přes 60% energie 
zdarma ze vzduchu

Scopice

Výhody integrace 
tepelného čerpadla 
v rámci komunitní 
energetiky
• Dlouhodobé snížení ceny 

tepla a jeho stabilizace
• Akumulace přebytků z fotovoltaiky
• snížení závislosti na zemním plynu
• Bezobslužný provoz
• Vysoká spolehlivost, nenáročný servis
• Nízká hlučnost 
• Možnost čerpání dotací
• Připraveno na komunitní energetiku

Taky už ses zbavil závislosti na plynu?

Vůbec jsem nevěděla, že existují 
tak velká tepelná čerpadla co 
vytopí celou komunitu.  :) Pecka!

Jasně, propojili jsme školu, školku 
a několik bytových domů a teď 
máme místo osmi plynových kotelen 
jedno komunitní tepelné čerpadlo.

Je to paráda, žádný komín, 
minimum hluku a hlavně nižší cena 
tepla pro nás všechny. Na projekt 
jsme navíc čerpali dotaci 50 %.

Škola

Školka

Dům s pečovatelskou službou

Bytové a rodinné domy

Obecní úřad

Zdravotní středisko

Tepelné čerpadlo FENAGY H300 
s akumulační nádobou na 
16 hodin plného provozu

Elektrická energie ze sítě 
či z lokální produkce FVEvedení el. energieteplovod



9.2 m

2.9 m

2,5 m

SCOP is powered 
by Fenagy solutions 

from Denmark

scop.cz info@scop.cz +420 608 849 977

Technická specifikace H300-AW

Topný výkon kW 300

Chladící výkon kW 210

Plynulá regulace výkonu % 33-100

COP* - 3,1

Váha kg 3000

Elektrické připojení 3~ 400V 50 HZ

Řídící systém Siemens PLC

Příkon kompresoru kW 102

Zastavěná plocha m2 23

Akustický tlak v 10 m dB(A) 55

* Při teplotě okolí +5°C  a teplotním spádu 40/70 °C

Fenagy H300-AW
Tepelná čerpadla dánského výrobce Fenagy řady H300 díky 
chladivu CO2 dosahují stabilního výkonu a vysoké účinnosti během 
celého roku. Vysoká teplota výstupní vody umožňuje využití tepelného 
čerpadla nejen pro vytápění, ale i pro ohřev teplé vody. Tepelné 
čerpadlo je díky svým parametrům využito po celý rok bez nutnosti 
provozovat plynové kotelny. Chladivo CO2 je nehořlavé a netoxické, 
proto je možné jednotku umístit téměř kamkoliv.

Dostupné jsou produktové řady o výkonu 
až 2000 kW v jedné jednotce!

Jednotka o výkonu 300 kW 
s integrovaným výparníkem na rámu

Autonomní 
systém řízení

Přírodní netoxické 
a nehořlavé chladivo CO2

Plug & Play 
jednotka

Minimální 
potřeba servisu


