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POMPY CIEP!A
Nowoczesne !ród"a energii w dobie ostatnich lat staj#
si$ coraz bardziej dost$pne zarówno pod wzgl$dem
rozwijaj#cej si$ zaawansowanej technologii jak i kosztów
takiej instalacji. Wa%n# spraw# jest jednoczesne spojrzenie
na proces inwestycyjny i przysz"# eksploatacj$ obiektu. Aby
eksploatacja budynku by"a tania nale%y najpierw
zainwestowa&, wykorzystuj#c najnowsze rozwi#zania
dotycz#ce instalacji technicznych. Trzeba pami$ta&, %e koszty
eksploatacji b$dzie si$ ponosi& przez nast$pne kilkadziesi#t
lat. Zastosowanie alternatywnych !róde" energii umo%liwia
zmniejszenie tych kosztów nawet do 30 % ' 40%.
Ponad 50% energii ko(cowej zu%ywaj# gospodarstwa
domowe, z tego ok. 60% wykorzystuje si$ do ogrzewania
pomieszcze( oraz podgrzewania wody.
Pompy ciep"a to urz#dzenia umo%liwiaj#ce odbiór
energii cieplnej z naturalnych !róde" (grunt, woda lub powietrze) oraz wykorzystanie jej do
ogrzewania budynków i uzyskiwania ciep"ej wody. Proces przekszta"cenia i wymiany ciep"a jest
realizowany w zamkni$tym obiegu na skutek przemian termodynamicznych czynnika roboczego.
Zasadniczymi elementami pomp ciep"a produkowanymi przez nasz# firm$ s#: spr !arka"[4] ,
dwa wymienniki ciep"a: parownik"[3] oraz skraplacz"[1], zawór"rozpr !aj#cy"[2]. Obieg czynnika
roboczego jest wymuszany przez spr$%ark$, która jest nap$dzana energi# elektryczn#. W skraplaczu
spr$%ony czynnik roboczy oddaje ciep"o do obiegu grzewczego. Pompa cieplna jest zasilana z dolnego
!ród"a ciep"a (grunt, podziemne zbiorniki wodne lub powietrze).

INSTALACJA
Najwi$ksze korzy)ci ekonomiczne zapewniaj# instalacje b$d#ce po"#czeniem kolektorów i
pomp cieplnych. Mimo skomplikowanych cz$sto uk"adów sterowania automatyki, urz#dzenia te
nadaj# si$ szczególnie do wykorzystania w instalacjach magistralnych. U%ytkowanie pomp ciep"a
wymusza stosowanie ogrzewania na tzw. niskich parametrach, czyli np. ogrzewanie pod"ogowe lub za
pomoc# grzejników, w których wod$ zasila si$ w stosunkowo niskiej temperaturze.
U%ytkownik ma mo%liwo)& wyboru sposobu grzania. Podstawowym i zalecanym jest grzanie
pomp# ciep"a do temperatury 50'55°C. Zu%ywa si$ wtedy trzy i pó" raza energii elektrycznej mniej ni%
przy grzaniu grza"k# elektryczn#. Minimalna efektywno)& pompy ciep"a wynosi 3,5. Oznacza to, %e
ka%da kilowatogodzina energii pobranej z sieci daje 3,5 kWh energii do wody w postaci ciep"a.
Dodatkowym elementem pompy ciep"a jest wysuszenie pomieszczenia w którym pompa jest
eksploatowana. Ma to szczególnie istotne znaczenie gdy pompa pracuje w pomieszczeniach
piwnicznych czy spi%arniach.

Pompa"ciep$a"[6] jako podstawowe !ród"o energii cieplnej w budynkach jednorodzinnych jest
wspomagana systemem"solarnym"[1] zwi$kszaj#cym jej moc ciepln# oraz obni%aj#cym koszty
u%ytkowania.

Kolektory"s$oneczne"[1]"ogrzewaj# priorytetowo wod$ u%ytkow# zgromadzon# w
zbiorniku"2%w !ownicowym"[4]."Po nagrzaniu cwu kolektory podgrzewaj# solank$ dolnego !ród"a
pompy ciep"a poprzez przep"ywowy wymiennik np. basenowy. Dystrybucja ciep"a na c.o. odbywa si$
ze zbiornika"akumulacyjnego"[9] lub bezpo)rednio zasilanego z pompy ciep"a. Ciep"o ze zbiornika
buforowego kierowane jest na system centralnego ogrzewania np. pod"ogowego.

Przyk"adowa oferta instalacji Pompy Ciep"a wraz z Kolektorami
S"onecznymi realizowana przez nasz# firm$:
Pompa Ciep"a PC'18
Wy)wietlacz komputera 4x20 znaków
Inteligentny system sterowania pompami ciep"a
z profesjonaln# automatyk#
Unikalny system diagnostyki pompy ciep"a
zapewniaj#cy bezawaryjna prace i kontrol$
wszystkich parametrów pracy
Pomiar wszystkich temperatur czujnikami
elektronicznymi (10 razy na sekund$)
Zapami$tywanie stanów awaryjnych do celów
serwisowych
Instrukcja obs"ugi pompy ciep"a PC'18 wraz z
dokumentacj# monta%ow#
Regulacja uk"adu ch"odniczego pompy ciep"a
(zestrojenie !ród"a dolnego z pomp# ciep"a tak
aby uzyska& jak najlepsze wspó"czynniki
efektywno)ci pracy systemu grzewczego)
Trzy stopniowy system t"umienia drga( pompy
ciep"a
T"umie ha"asu spr$%arki poni%ej 60 dB
Wyposa%enie dodatkowe:
SOFTSTART uk"ad zapewniaj#cy "agodny rozruch
spr$%arki pompy ciep"a
Uk"ad komunikacji sieciowej (diagnostyka
pompy ciep"a przez Internet)
Dodatkowa granitowa p"yta t"umi#ca drgania
Przy"#cza elastyczne pompy ciep"a
Zabezpieczenia pomp obiegowych uk"adów (CO, CWU)
Dowolny kolor obudowy pompy ciep"a z katalogu RAL
Dodatkowy panel sterownika (monta% zewn$trzny)
Wy)wietlacz sterownika 4x40 znaków
Oprogramowanie rozszerzaj#ce mo%liwo)ci pompy ciep"a PC'18
Kolektory s"oneczne

