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Tepelná a fiídicí jednotka, která se umí pfiizpÛsobit

CHAMELEON



Nevidíte jej. Ale cítíte jeho pfiítomnost. V kaÏdé místnosti va‰eho domova. Co bylo dfiív nemoÏné, stává se realitou.

CHAMELEON. Buìte nároãní. PfiikaÏte mu, aÈ topí, aÈ chladí, aÈ vyhfiívá. Obytné místnosti, bazén, saunu, garáÏ,

zimní zahradu. Jeden CHAMELEON na to v‰echno? Samozfiejmû. Pohlídá správné klima v celém domû, pohlídá

spotfiebu energie a navíc pohlídá i sám sebe. V‰e je v souãinnosti. Nic se nedûje jen tak. Dokonal˘ organismus. 

PusÈte si domÛ CHAMELEONA. Neuvidíte jej. Ale pocítíte jeho pfiítomnost.

CHAMELEON

Cham
Nevidíte jej. Ale cítíte jeho pfiítomnost.
Tepelnou pohodu v kaÏdé místnosti
va‰eho domova.

Chameleon je zvífie, jenÏ se velmi dobfie pfiizpÛsobuje okolnímu prostfiedí. Pfiesnû taková
je i nová energetická jednotka MACH s typov˘m oznaãením CHAMELEON.

meleon
ÚÏasn˘ systém, kter˘ vás nadchne
hned ãtyfiikrát.

Seznamte se...

4krát



Kompaktní vzhled. Moderní design. Dokonalá technika skrytá v nerezovém

smokingu. Dejte na první dojem. ·aty dûlají nejen ãlovûka.

Uvnitfi najdete tepelné ãerpadlo s patentovan˘m systémem odtávání 

MACH VHM vybaven˘m elektronick˘m vstfiikováním chladiva. Mûdûná akumu-

laãní nádrÏ obsahuje systém v˘mûníkÛ pro pfiedehfiev uÏitkové vody

a solární systém, stejnû jako záloÏní elektrokotel. Ve‰keré potfiebné hodnoty 

a ovládací prvky naleznete na pfiehledném LCD panelu.

Je‰tû maliãkost. Podle hluku CHAMELEONA nenajdete.

KdyÏ jej uvidíte.

Poprvé...

¤ídicí systém monitoruje, diagnostikuje a archivuje ve‰keré provozní stavy systému. Nic se zde nedûje náhodou.

CHAMELEON s pfiehledem ovládá vytápûní, ohfiev teplé vody, saunu, ohfiev vody v bazénu stejnû jako její filtraci.

¤ídí vztahy mezi jednotliv˘mi okruhy. Umí topit i klimatizovat. Díky sondám, které umoÏÀují zpûtnou vazbu, snad-

no identifikuje závadu ãi pravdûpodobnost jejího vzniku. CHAMELEON je úsporn˘. ProtoÏe ví co se kde dûje,

dokáÏe jednotlivé procesy koordinovat. Doba mnoha vzájemnû izolovan˘ch fiídicích jednotek je pryã. Je minulostí.

Teì uÏ levá ruka ví, co dûlá pravá. 

CHAMELEON.

KdyÏ se dozvíte, co v‰echno dokáÏe.

Podruhé...



Vytápûní, klimatizace, sauna, bazén… Je toho spousta, co potfiebujete ke svému standardu. V‰e musí fungovat

bez chyb. A navíc úspornû. To v‰echno dokáÏe CHAMELEON. Najednou v‰echno pracuje tak, jak má. Vy si

uÏíváte. Bez starostí. Nechte CHAMELEONA, aÈ se stará. Od toho jej máte. Hfieje, chladí, hlídá, monitoruje, kon-

troluje. MÛÏete mu dÛvûfiovat.

KdyÏ sami zaÏijete, jak pracuje.

Potfietí...

KdyÏ zjistíte, kolik energie CHAMELEON u‰etfií. 
MoÏná jen zavrtíte hlavou, jestli je to moÏné.

CHAMELEON ‰etfií od zaãátku do konce, od instalace aÏ po provoz. ·etfií i na pfiípadn˘ch poruchách. Hned na

zaãátku u‰etfiíte na instalaci nadfiazeného rozvadûãe pro fiízení ostatních technologií, CHAMELEON ho má v sobû.

CHAMELEON ‰etfií ãas a finanãní náklady na své zprovoznûní, jeho prostorové nároky nejsou nijak veliké.

To nejlep‰í zase nakonec. ·etfií na sefiízení a pfiípadn˘ch poruchách. Pomocí sítû Ethernet nebo GSM je napojen

na dispeãink firmy, kter˘ pfiesnû a rychle identifikuje pfiíãiny nebo jen zmûní nastavení. Navrhne rychl˘ a finanãnû

velmi úsporn˘ zpÛsob provedení opravy.

Poãtvrté...



Provoz v˘parníkÛ fiídí CHAMELEON tak, aby efektivnû vyuÏívaly zbytkové teplo v chladícím okruhu. Zvy‰uje se

tak úãinnost celého systému a zabezpeãuje jeho ekonomick˘ provoz po cel˘ rok.

Celé generace usilovaly a stále usilují nejen o minimalizaci doby v˘padku pfii odtávání venkovních v˘parníkÛ, 

ale i o zuÏitkování zbytkového tepla v chladicím okruhu. Tepla, které se jiÏ nepodafiilo pfiedat do topné vody.

Poznatky pfiedních odborníkÛ byly uplatnûny pfii konstrukci vysoce v˘konného systému MACH VHM. Podafiilo se 

v nûm spojit v˘hody v‰ech znám˘ch typÛ tepeln˘ch ãerpadel, jako jsou nepfietrÏit˘ chod, ustálen˘ topn˘ v˘kon 

i bezrizikov˘ primární zdroj. Nízké hladiny venkovního hluku je dosaÏeno pomalobûÏn˘mi ventilátory a velkou plo-

chou pfietlakov˘ch v˘parníkÛ.

Tiché a v˘konné v˘parníky
zvy‰ující úãinnost systému.

V˘parníky

V˘parník dvoumotorov˘

V˘parník tfiímotorov˘

V˘parník jednomotorov˘

V˘parník atypick˘



CHAMELEON je novinka od spoleãnosti TC MACH. Bezkonkurenãní. Postará se o tepelnou pohodu

v celém domû. Od kuchynû, pfies saunu po garáÏ a bazén. V‰e je fiízeno z jednoho místa. 

Chytfie vymy‰lené, preciznû provedené, technologicky na ‰piãce. 

Pfiedstavuje to, co hledáte. Luxus. Zakázkovou v˘robu. Dokonal˘ design. Kvalitní a trvanlivé materiály. 

Na první pohled je jasné, Ïe s tímhle si nûkdo pohrál.

Pfiedstavuje to, co hledáte: komfort do Ïivotního stylu. Komfort v konkrétních pfiíkladech:

On v taxíku: To byl dnes den. Je‰tû Ïe jsem za chvíli doma. Nûco by to chtûlo… No jistû, saunu!
Nechám si ji pfiedehfiát a neÏ pfiijedu domÛ, bude pfiipravená. Je‰tû Ïe mám CHAMELEONA. Tak,
mobilní telefon… Nastavíme teplotu… potvrdíme… a je to!
Ona doma: Myslím, Ïe zaãíná hfiát sauna. Miláãek se mi vrací domÛ. Îe bych mu nûco uvafiila?

On telefonuje: Myslím, Ïe mám problém s ohfiíváním vody v bazénu. Mám nastavenou teplotu 
26 stupÀÛ, ale voda je studená. A to zrovna dnes ãekáme pfiátele…
Servisní centrum TC MACH: Rozumím, pane. Právû zji‰Èujeme, kde je závada. Poãkejte chvíli…
ano, tady to je. Problém odstraníme pfiímo odtud. Budeme na to potfiebovat deset minut. Je to tak
v pofiádku?

Ona: Jsem z toho lyÏování celá zmrzlá. Tady v autû je teplo, ale co doma? Pfied odjezdem jsme
nastavili úsporn˘ reÏim.
On: Tak pfiitopíme pfies mobilní telefon. Kolik stupÀÛ si pfieje‰? Dvacet? Dvaadvacet? Dobrá, uÏ je
to nastaveno. A nediv se. VÏdyÈ jsem ti fiíkal, Ïe s CHAMELEONEM se domluví‰ na v‰em.

Ona telefonuje: Ahoj, miláãku. Dûti vykoupaly v bazénu Alíka a voda je teì sam˘ chlup. Poradí‰ mi,
jak se pou‰tí filtrace?
On telefonuje: Radûji pustím filtraci sám. Jistû, mobilním telefonem. Ty bûÏ radûji zkontrolovat
Alíka. Poslednû se ‰el po koupeli usu‰it do na‰ich pefiin. Poãkej… Kam Ïe to utíká‰? Haló! Haló!



Více neÏ 700 instalací tepeln˘ch ãerpadel. KaÏdá sv˘m zpÛsobem originální a jedineãná. RÛzná provedení, rÛzné

aplikace, rozdílné nároky a podmínky. Poznatky, zku‰enosti a dlouholet˘ v˘zkum vedly pfiirozenou cestou 

k návrhu dokonalého energetického centra, kter˘m bezesporu CHAMELEON je. 

CHAMELEON se vyznaãuje schopností pfiizpÛsobit se v‰em poÏadavkÛm na kvalitní fiízení energetick˘ch

pochodÛ v domû. Monitoring chladicího okruhu tepelného ãerpadla zaji‰Èuje tepelnou pohodu pfii nejefektivnûj‰ím

provozu jak chladícího okruhu, tak jeho pomocn˘ch zdrojÛ. Chladicí okruh tohoto zafiízení je vybaven odtáváním

venkovního v˘parníku bez v˘padku topného v˘konu a bez nutnosti dodat dal‰í energii na jeho odtání.

O nejefektivnûj‰í provoz chladicího okruhu se stará poãítaãem fiízené vstfiikování chladiva. Srdcem celého systému

je speciálnû navrÏená fiídicí jednotka. Komplexní koncepci podpofiil nov˘ design a CHAMELEON byl na svûtû.

Proã vznikl projekt CHAMELEON

C
¤ídicí jednotka obsahuje fiízení a monitoring chladícího okruhu, solárního systému, otopného systému, ohfievu

uÏitkové vody, vytápûní bazénu, fiízení elektronického vstfiikování chladiva, moÏnost ovládání ostatních zafiízení

(sauny, okenních Ïaluzií, kontrolu v˘padku jistiãÛ, nejefektivnûj‰í fiízení doplÀkového zdroje, vzduchotechniky,

vyhfiívání vjezdu, regulace, vzájemnou blokaci elektrick˘ch spotfiebiãÛ pro optimalizaci velikosti domovního jistiãe

atd.). Ohfiev uÏitkové vody je fie‰en vysoce efektivním zpÛsobem, a to aÏ ve tfiech stupních.

Díky jedné fiídicí jednotce je moÏné v‰echny mûfiené parametry nastavovat a monitorovat na dálku pomocí poãí-

taãe nebo mobilního telefonu. Díky jednotnému systému fiízení je moÏné nastavit nejoptimálnûj‰í provoz energet-

ické jednotky. Celý systém lze napojit na dispečink firmy TC MACH, s.r.o. Toto řešení umožní identifikaci

závady bez zásahu servisního technika na místě. Pokud je nutný zásah na místě, je závada odstraněna na

první zákrok. 

Jak CHAMELEON pracuje?

Chamele



ovládá saunu

fiídí filtraci a ohfiívá
bazénovou vodu

chladí a topí pfies fan coily

ohfiívá uÏitkovou vodu

CHAMELEON:
- napojení na poãítaã 

a vizualizaãní software
- diagnostika chladicího okruhu
- kontrola v˘padkÛ jistiãÛ

fiídí solární systémy

reguluje podlahové vytápûní

vyhfiívá radiátory

fiídí elektronické vstfiikování chladiva ve v˘parníku,
snímá venkovní teplotu



MoÏnosti tepelné a fiídicí jednotky CHAMELEON

Řídicí jednotka obsahuje řízení a monitoring:

- chladicího okruhu

- solárního systému

- otopného systému

- ohřevu užitkové vody

- vytápění bazénu, resp. bazénové technologie

- řízení elektronického vstřikování chladiva

- možnost ovládání ostatních zařízení:

- sauny

- okenních žaluzií

- kontrolu výpadku jističů

- nejefektivnější řízení doplňkového zdroje

- vzduchotechniky (klimatizace)

- vyhřívání příjezdové komunikace

- IRC regulace

- vzájemnou blokaci elektrických spotřebičů pro optimalizaci velikosti domovního jističe

Celý systém je možné připojit na dispečink firmy TC MACH, s.r.o.

Toto řešení umožní identifikaci závady bez zásahu servisního 

technika na místě. Pokud je nutný zásah 

na místě, je závada odstraněna 

na první zákrok. 

- Tepelné ãerpadlo MACH VHM
- Elektronické vstfiikování chladiva
- Pfiehledn˘ terminál (displej vãetnû tlaãítek)
- ¤ídicí systém celkové technologie
- Silovou ãást elektro
- 100% provoz pfii odtávání
- Mûdûnou akumulaãní nádrÏ
- Mûdûn˘ v˘mûník pro prÛtoãn˘ pfiedehfiev 

uÏitkové vody
- Mûdûn˘ v˘mûník pro napojení solárního systému

Obsahuje

Monitoruje, zobrazuje a optimalizuje:

Umí fiídit:

Komunikuje pomocí:

·etfií:

- Mûdûn˘ elektrick˘ kotel aÏ do v˘konu 24 kW
- Mûdûn˘ bivalentní elektrick˘ dotop
- V˘vody pro napojení v˘mûníku bazénu
- V˘vody pro napojení podlahového vytápûní
- V˘vody pro napojení radiátorového vytápûní
- V˘vody pro napojení v˘mûníku vzduchotechniky
- Tepelnou izolaci akumulaãní nádrÏe
- Protihlukovou izolaci 
- Nerezové oplá‰tûní

- Zneãi‰tûní sítka v topném okruhu
- Zalehnutí obûhového ãerpadla
- Zneãi‰tûní deskového v˘mûníku
- Správné mnoÏství chladiva v chladícím okruhu
- Levn˘ – drah˘ elektrick˘ proud
- Teplotu topné vody v zásobníku tepelného ãerpadla
- Teplotu vody v externím zásobníku teplé uÏitkové vody
- Teplotu chladicího kompresoru
- Teplotu chladicího okruhu (sání)
- Teplotu chladicího okruhu (v˘tlak)
- Teplotu topné vody do tepelného ãerpadla
- Teplotu topné vody z tepelného ãerpadla
- Tlak chladicího okruhu (v˘tlak)

- Tlak chladicího okruhu (sání)
- Tlak topné vody
- Tlak vody v solárním systému
- Venkovní teplotu
- Tepelnou pohodu v místnosti (patrech)
- Chod chladicího kompresoru
- Chod záloÏního zdroje (napfi. elektrokotle)
- Chod celkové pfiipojené technologie 
- âtení zpûtné vazby v˘padkÛ jisticích prvkÛ
- Archivaci provozních stavÛ
- Zpûtné ãtení v˘padku jisticích prvkÛ vãetnû 

jejich zobrazení

- Nejefektivnûj‰í provoz tepelného ãerpadla 
s vazbou na celkovou technologii

- Ekvitermní provoz tepelného ãerpadla
- Ekvitermní regulaci topn˘ch vûtví
- Efektivní dochlazení solárního systému

s následn˘m vyuÏitím pfiebyteãného tepla
- Sekvenãní ovládání obûhov˘ch ãerpadel 

pro radiátorov˘ systém
- Elektronické vstfiikování chladiva
- Elektrick˘ dohfiev uÏitkové vody
- Cirkulaci uÏitkové vody
- Solární systém, kter˘ topí do akumulaãní nádrÏe 

tepelného ãerpadla

- Solární systém, kter˘ topí do dvou 
zásobníkÛ vãetnû pfiepínání

- Plynulé fiízení otáãek obûhového ãerpadla 
pro solární systém

- âasovou filtraci bazénové vody
- Vytápûní bazénové haly
- Vytápûní bazénové vody
- Ovládání sauny
- Ovládání záloÏního zdroje (plynov˘ kotel atd.)
- Obûhová ãerpadla otopného systému
- Plynulé fiízení v˘konu (0 –10 V) pro plynov˘ kotel
- Regulace teploty jednotliv˘ch místností 

- Pfiehledného displeje
- Sítû Ethernet

- GSM
- Rozhraní RS 232

- Instalaci nadfiazeného rozvadûãe pro fiízení
ostatní technologie (solární systém, dohfiev 
uÏitkové vody, vytápûní objektu, v˘tápûní bazénu, 
bivalentní dotop, vzduchotechniky atd.)

- Prostorové nároky
- âas na zprovoznûní
- âas na identifikaci poruchy

- Finanãní náklady na zprovoznûní celého systému
- Náklady na opravu (je zobrazena pfiesná pfiíãina 

poruchy)
- Sefiízením a odstranûním závady na dálku
- Rychl˘m a finanãnû úsporn˘m zpÛsobem opravy 

z místa dispeãinku firmy TC MACH, s r.o.



Ohleduplnost k pfiírodû
Tepelná ãerpadla MACH produkují ãisté teplo, a navíc jsou sama vyrobena

v˘hradnû z recyklovateln˘ch materiálÛ, jako je mûì a nerez. VyuÏívají

bezfreonové chladivo, které neniãí ozónovou vrstvu. Ohleduplnost k pfiírodû

pro nás není pouze prázdn˘m pojmem, ale skuteãností.

telefon: +420 737 260 793-7
fax: +420 515 321 014
e-mail: tcmach@tcmach.cz
www.tcmach.cz

Produkty spoleãnosti TC MACH se tû‰í stále vût‰í pfiízni nároãn˘ch

zákazníkÛ, pro které je standardem pouze to nejlep‰í. Moderní design,

pokrokové technologie a ‰piãkové a precizní provedení kaÏdého detailu

vynesly spoleãnost TC MACH aÏ na sam˘ vrchol kvality. To dokazují

ocenûní, kter˘ch se jí dostalo. 

2003 - Grand Prix Frigotherm

2004 - Grand Prix Frigotherm 

âestné uznání za nejlep‰í exponát veletrhu Aqua-therm 

Cena zdraví a bezpeãného Ïivotního prostfiedí 

2005 - Grand Prix Frigotherm

Zlatá medaile Stavebního veletrhu SHK 

âestné uznání veletrhu For Arch Praha 

2006 - Zlatá plaketa veletrhu RACIOENERGIA (Slovensko)

Zlatá medaile veletrhu SHK 

Ocenûní


