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MAXC
Systém MAXcomfort je vhodný pro všechny typy moderních novostaveb, obzvláště pak pro nízkoenergetické 
a pasivní dřevostavby, především díky své pružnosti, rychlé reakční době na změny teplot v interiéru / exteriéru 
a minimální spotřebě elektrické energie.

Systém zabezpečí maximální pohodlí ve všech ročních obdobích, ať už je v zimě -29 °C  nebo v létě +46 °C 
a to při minimální spotřebě elektrické energie. Systém je navržen z technologií, které využívají znovuobnovitel-
né zdroje energie a jeho provoz je tak maximálně ekologický, s nulovými emisemi a s minimálním dopadem 
na životní prostředí.

Jako uživatelé oceníte autonomní chod celého systému, kdy stačí jedním stiskem tlačítka nastavit požadovanou 
teplotu v interiéru a je hotovo.  Další možnosti nastavení, ovládaní, či kontrola provozních stavů jsou možná 
přes mobilní aplikaci a to odkudkoliv na světě.

V interiéru je systém takřka neviditelný. Všechny technologie jsou umístěny v technické místnosti na stěně 
nebo podhledu. V interiéru jsou rozvody schovány ve snížených podhledech či v podlaze a jediná viditelná 
část jsou pouze výfukové elementy umístěné na stropě (talířový ventil nebo mřížka) a termostat s čidlem CO2 
umístěné nejčastěji v hlavní ložnici a v obývacím pokoji.

Užijte si opravdový akustický komfort. Rozvody jsou opatřeny několikanásobným tluměním hluku, 
díky kterému je systém v interiéru naprosto neslyšitelný.

MAXcomfort system tvoří tři špičkové technologie předních světových výrobců s certifikátem 
EcoDesign a třídou energetické náročnosti A+ až A++. Od roku 2020 je počítáno s třídou A+++.

Vytápění a chlazení:  tepelné čerpadlo - Fujitsu 

Větrání a řízení vlhkosti: rekuperační jednotka - Jablotron

Ohřev vody:   bojler s TČ, objem 300 l - Jablotron

Systém lze doplnit fotovoltaickou elektrárnou.

Každý z těchto výrobců, má nejpropracovanější technologii ve svém oboru, která úspěšně prošla řadou testo-
vání v nejextrémnějších podmínkách, a to v klimatických pásmech od jihu Španělska až po sever Švédska. 
Systém MAXcomfort je tedy navržený z toho nejlepšího, co trh momentálně nabízí.

MAXcomfort system
Komplexní řešení pro vytápění, chlazení, větrání a ohřev vody ve Vašem domě
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VytápěníMAXC
Vytápění je řešeno samostatnou soustavou vzduchotechnického rozvodu, kde je do každého pokoje přiváděn 
teplý vzduch, a tím celý dům komfortně a ekonomicky vytápí. Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo.

Teplovzdušné vytápění je nejefektivnějším způsobem vytápění nízkoenergetických a pasivních 
dřevostaveb. Systém dokáže rychle reagovat na solární zisky ze slunce, či naopak rychle pokrýt náhlou 
tepelnou ztrátu.

Jak to funguje?
Systém tepelného čerpadla má dvě části. První část je venkovní jednotka, která  odebírá neomezenou čistou 
energii z venkovního vzduchu a za pomocí fyzikálního principu komprese ohřívá chladivo, které proudí 
propojovacím potrubím do druhé části - vnitřní jednotky. Ta má uvnitř přímý výparník, do kterého proudí 
ohřáté chladivo z venkovní jednotky. Přes výparník proudí vzduch hnaný ventilátorem, který je rozveden 
vzduchotechnickým rozvodem do celého domu.

Tento princip je vysoce efektivní, tepelné čepadlo díky němu dokáže z 1000 W 
spotřebované elektrické energie vygenerovat v průměru až 4100 W tepla. 
To znamená úsporu elektrické energie až o 3/4 oproti klasickému zdroji 
vytápění elektřinou. Tento teoretický poměr mezi spotřebovanou elektrickou 
energií a vyrobeným teplem se nazývá COP faktor (Coefficien of 
Performance). Tepelná čerpadla Fujitsu dosahují COP až 4,1.

Jednotky Fujitsu jsou vybaveny nejmodernějším typem inverterového 
kompresoru, který dokáže plynule regulovat svůj výkon, a tím docílit maximální 
možné úspory elektrické energie. Kompresor má funkci reverzního chodu, díky 
kterému lze tepelné čerpadlo v letních měsících použít jako plnohodnotnou 
centrální klimatizaci pro celý dům.

Vzduchotechnický rozvod je speciálně 
navržený pro každou stavbu individuálně 
a nekombinujeme ho s rozvodem pro větrá-
ní, který má jiné dimenze potrubí. Všechny 
ložnice mají vlastní přívod teplého vzduchu, 
a také samostané zpětné cirkulační sání. 
Tento způsob rozvodu nám umožňuje přes-
nou regulaci celého systému, kdy můžeme 
docílit rozdílu teploty v místnosterch +- 3 °C 
a navíc dveře od ložnic a dětských pokojů 
mohou být akusticky utěsněny.

Systém tepelného čerpadla je v domě 
neslyšný, rychlost proudění vzduchu 
je pro lidské smysly nezaznamenatelná 
a je přirovnatelná k rychlosti sálání tepla 
od radiátoru či podlahového rozvodu. 
Pomocí instalovaných filtrů zbavuje 
vzduchotechnika interiér od polétavého 
prachu a v kombinaci s rekuperační 
jednotkou, která přivádí do domu neustále 
čerstvý vzduch, vytváří v interiéru 
optimální a zdravé microklima.
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Vytápění a chlazení

schéma fungování tepelného čerpadla vzduch-vzduch



                            1 - fázov , ~230V, 50Hz

V konová  ada       FUJI 5kW       FUJI 6kW       FUJI 8kW

Napájení

Jmenovit  v kon 
(min.-max.)

Chlazení
kW

4,3 (0,9 - 5,4) 5,2 (0,9 - 6,5) 6,8 (0,9-8,0)

Topení 5,0 (0,9 - 6,5) 6,0 (0,9 - 8,0) 8,0 (0,9-9,1)

P íkon Chlazení/Topení kW 1,18/1,25 1,37/1,48 1,95/2,21

EER Chlazení
W/W

3,64 3,80 3,49

COP Topení 4,00 4,05 3,62

Pdesign Chlazení/Topení (@-10°C) kW 4,3/4,5 5,2/4,3 6,8/6,0

SEER Chlazení
W/W

4,3/4,5 7,15 6,50

SCOP Topení (průměr)

Topení (průměr)

3,95 4,11 4,01

Energetická t ída
Chlazení A+ A++ A++

A A+ A+

Provozní proud Chlazení/Topení A 9.0/12.5 10.0/13.5 13.5/18.5

Ro ní spot eba energie Chlazení
kWh/a

195 255 366

Topení 1212 1462 2092

Hladina akustického 
tlaku

Vnitřní (chlazení)

Vnitřní (topení)

H/M/L/Q

dB(A)

33/28/27/23 28/25/22/20 32/28/24/21

H/M/L/Q 33/28/27/23 28/25/22/20 32/28/24/21

Venkovní (chlazení/topení) High 49/49 50/51 55/56

Akustick  v kon Vnitřní (chlazení/topení) High 52/52 54/54 57/57

Venkovní (chlazení/topení) High 62/63 63/62 68/68

Vzduchová v m na Vnitřní/Venkovní High m3/h 950/1910 1050/1900 1360/2460

Rozsah statického tlaku (standardní) Pa 30 až 200
(35)

30 až 200
(35)

30 až 200
(35)

Rozm ry 
V x  x H

                           
Vnitřní

mm 300x700x700   300x1000x700 300x1000x700

kg (lbs) 27 (59) 36 (79) 36 (79)

               
Venkovní

mm 578x790x300 620x790x290 620x790x290

kg (lbs) 40 (88) 41 (90) 41 (90)

Tepelná čerpadla Fujitsu jsou vyráběna v několika výkonech. Nejčastěji používané jednotky pro nízkoenerge-
tické a pasivní domy jsou s výkonem 5,6 nebo 8 kW.
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A+ A++

Technické parametry



VětráníVětrání
Současné novostavby s kvalitně izolovaným obvodovým pláštěm se velmi často potýkají s nadměrnou vlhkostí 
interiéru, která je způsobena nedostatečným větráním. A právě přílišná vlhkost může negativně ovlivnit nejen 
stavbu samotnou, ale především Vaše zdraví a vitalitu. Optimálním řešením je řízené větrání s rekuperací.

Rekuperační jednotka Jablotron FUTURA zabezpečí přirozené větrání Vašeho nového domova. 
Nízkoenergetická novostavba sama o sobě si s větráním neporadí. Při řízeném větrání s rekuperací jde 
o kontinuální výměnu opotřebovaného vzduchu zevnitř za čerstvý a čistý vzduch zvenku. Přiváděný vzduch 
získává od vzduchu odváděného převážnou část jeho tepla, je tedy tepelně optimalizován a díky použité 
filtraci také zbaven prachu, pylu a alergenů. Jednoduše všeho, co byste při větrání okny rádi nechali venku.

Větrání obytného prostoru probíhá se zavřenými okny. Otevřít si je samozřejmě můžete, kdykoliv chcete, 
ale v období, kdy je žádoucí udržovat tepelnou energii uvnitř domu a okna neotvírat, jednoduše nebudete 
muset. Výkon rekuperační jednotky se automaticky přizpůsobí Vašim požadavkům na kvalitu 
vnitřního prostředí, a to na základě informací z čidel CO2. Analogie s plícemi není náhodná; rekuperační 
jednotka tvoří skutečné plíce Vašeho domova. A stejně tak i pracuje. Přirozeně zabezpečuje větrání, abyste 
vždy dýchali čerstvý vzduch.
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Bezkonkurenčně nejnižší
spotřeba i v mrazech
 Rekuperace tepla a vlhkosti  funguje i za silných 
mrazů bez předehřevu a při zachování rovnotlaku. 

Rozsáhlá základní výbava 
Standardní cena obsahuje 
bohatou nadstandardní výbavu.

Jednoduché ovládání 
Zařízení lze jednoduše ovládat 
pomocí nástěnného ovladače nebo 
mobilní aplikace MyJABLOTRON. 

Opravdový vnitřní komfort
bez přesoušení
Jednotka zajistí ve Vašem domě 
optimální vlhkost, a to díky 
řízenému entalpickému výměníku.

Autonomní chod
Jednotka automaticky 
přizpůsobí intenzitu větrání 
informacím z CO2 senzoru 
a sama si řekne o výměnu
zanesených filtrů či servisní 
zásah.

Rekuperační jednotka



Tepelná čerpadla Fujitsu jsou vyráběna v několika výkonech. Nejčastěji používané jednotky pro nízkoenerge-
tické a pasivní domy jsou s výkonem 5,6 nebo 8 kW.
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A+

Technické parametry

1. Podmínky zkoušky: venkovní teplota 15 / 12 °C (DB/WB), teplota napouštěné vody 15 °C, výstupní teplota vody 45 °C. 2. Technická specifikace výrobků se může lišit 
od uváděných hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky.

Hladina akustického tlaku je testována v bezdozvukové komoře, hodnoty ve skutečnosti mohou být ovlivněny místními podmínkami. Zařízení obsahuje fluorované 
skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu R134a (100% HFC-134a), GWP chladiva je 1430. Hermeticky uzavřený systém.

Napájení

COP

Teplota výstupní vody

Výkon ohřevu vody kW

V / Ph / Hz

-

mm

°C

W

A

kW

mm

kgHmotnost netto

type / kg / tChladivo / množství / eq. CO2

Provozní tlak

Průtok vzduchu

Připojení k okruhu solárního výměníku

Maximální tlak solárního okruhu

Povrch solárního výměníku

Materiál solárního výměníku

Ele. ohřívač

Objem nádržky na vodu

Zásobník materiál

Hladina akustického tlaku v 1 m

Hladina akustického výkonu

MPa

Průměr vodního potrubí inch

m3 / h

inch

dB (A)

dB(A)

MPa

-

kW

m2

l

-

Max. proud

Energetická třída

Rozměry

Max. příkon

Rozměry balení

°CRozsah provozních teplot

-

-

-

(H x V)

-

-

-

-

(š x v x h)

-

-

-

Vstup / Výstup

-

Vstup / Výstup

-

-

-

-

Výkon

-

-

-

Ekonomický / ele. ohřívač

2,30

220 - 240 / 1 / 50

A+

Φ 700 x 1930

38 ~ 70

4,34

33,70

2,25

775 x 2200 x 745

163

R134A / 1,5 / 2,14

1,0

3/4 / 3/4

414 / 355 / 312

- / -

38,2

53

-

-

1,5

-

284

smalt

-7 ~ +43 / -20 ~ +43



A+

Technické parametry

Ohřev vOhřev vody
Ohřev vody je většinou spojený s vysokým odběrem elektrické energie. To ale neplatí v případě námi 
instalovaným zásobníkem vody s vlastním tepelným čerpadlem. To využívá všech již výše zmíněných principů 
tepelného čerpadla a tak při minimálním odběru elektrické energie dokáže vyprodukovat maximální objem 
tepelné energie s COP faktorem až 3,24.

Vnitřní i vnější jednotka tepelného čerpadla je součástí zásobníku, který je stacionárně 
umístěn v technické místnosti a potrubím je přes fasádu napojen na venkovní vzduch.

Tichý provoz, vysoký výkon, úspora energie

Objem zásobníku 284 litrů

Chladivo šetrné k životnímu prostředí R134A

Dva pracovní režimy: ekonomický, el. ohřívač

Nastavitelná teplota vody 38–60 °C

Provozní okolní teplota -20–43 °C

50 mm polyurethanová izolace

3 roky záruka
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Keramické topné 
těleso výrazně 
prodlužu je životnost 
ohřívače

Možnost využití 
nízkého tarifu
elektrické energie 
(noční proud)

Antikorozní vrstva 
nepodléhá důlkové korozi 
v prostředí tvrdé
a chlorované vody

Elektrické topné 
těleso je součástí 
ohřívače

Ohřívač vody
s tepelným
čerpadlem



Passive Technology s.r.o.

Sídlo společnosti
Rybná 716/24
110 00 Praha 1

IČ: 06713441
DIČ: CZ06713441 

info@passivetechnology.cz
www.passivetechnology.cz

Vzorová pasivní stavba
Fügnerovo nábřeží 7060
760 01 Zlín

tel.: +420 773 993 588

Maximální pohodlí
Vašeho domova

U nás v Passive Technology neustále sledujeme aktuální trendy v oblasti 
technického zařízení budov a znovuobnovitelných zdrojů energie. Stavebnictví se 
každým rokem vyví jí, zlepšují se použité konstrukce, materiály, klade se důraz 
na maximální vzduchotěsnost a minimalizují se tepelné ztráty domu. Proto je 
velice důležité „jít s dobou“ a v moderním domě počítat s moderními 
technologiemi pro vytápění, větrání, ohřev vody a vlastní výrobu elektřiny.

Náš tým mladých nadšenců se pravidelně účastní mezinárodních stavebních 
veletrhů a školení, kde jsou představovány technické novinky z celého světa. 
Na  implementaci těchto moderních technologií do našich projektů věnujeme 
spoustu volného času, úsilí a finančních prostředků, protože věříme, že každý 
ušetřený Watt elektrické energie dokáže v globálním měřítku aktivně přispívat 
k ochraně životního prostředí a přírodních zdrojů planety.

Vaším rozhodnutím využívat tyto technologie, jste 
prokázali  zájem o minimalizaci spotřeby energie, 
tedy o záležitost, která má kladný dopad na životní prostředí.

MAXcomfort system

Ekologie v našem měřítku


