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V České a Slovenské republice 
existují desetitisíce starších rodin-
ných domů vytápěných pevnými 
palivy, které obývají senioři. Zvyšu-
jící se věk s sebou nese i přirozený 
úbytek sil a i z tohoto důvodu in-
vestory zajímá, jak by si mohli zajiš-
tění tepla pro svůj dům co nejvíce 
ulehčit. Zároveň samozřejmě po-
žadují, aby topení nebylo příliš ná-
kladné oproti původnímu způsobu 
vytápění. Proto nabídka instalace 

tepelného čerpadla od firmy REVEL 
může být hledaným řešením.

Po zkušenostech z minulých let, 
kdy nejčastěji poruchou je nedo-
statečný průtok vody, se přikláníme 
k nezbytnosti současné instalace 
nových vnitřních připojovacích 
sad zejména jednodílné uSP-1 (při 
stávajícím elektrokotli) a dvoudílné 
USP-1K se zálohovým 3kW elektro-
kotlem. Tento doplňkový elektroko-
tel je sice ovládán spolu s druhým 

– do TČ vestavěným elektrokotlem 3kW, ale lze ho v pří-
padě nutnosti využívat i samostatně včetně oběhového 
čerpadla. Instalace tepelného čerpadla vzduch-voda typu 
LWRb-8kW je díky nové dělené připojovací sadě USP-1, 
případně USP-1K s přídavným elektrokotlem, plně funkční, 
rychlá, jednoduchá a bezpečná, navíc se může díky silné-
mu oběhovému čerpadlu realizovat v libovolném místě 
stávající otopné soustavy. Obě výše uvedené sady se sklá-
dají z jedné univerzální spodní uSP-1 
a horní UsP-1 nebo UsP-1K (viz 
obrázky). Standardně jsou 
všechny tři části dodávány 
jako levé – tedy pro umístění 
tepelného čerpadla nalevo od 
USP-1(K), ale v případě nut-
nosti lze přímo na stavbě oto-
čením jednotlivých částí vyho-
tovit variantu pravou. Rovněž 
nemusí být obě části umístěny 
společně, mohou být např. ka-
ždá na jiné straně zdi apod (viz 
obrázky). Obě části ale musí 
být propojeny dle schématu. 
Případné nerovnosti stěn lze 
vyrovnat seříznutím gumových 
podložek. Z varianty  UsP-1 lze 
přímo na stavbě zrealizovat UsP
-1K a nebo naopak (pootočením 
a přešroubováním konzolí do 
předpřipravených závitových ot-
vorů v nosné antikorové desce).


