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Z pompà ciep∏a to si´ op∏aca!

W pralni ciep∏o potrzebne jest do

podgrzewania wody do prania

w∏aÊciwego. Cykl technologiczny

pralni jest szczególnie korzystny dla

wykorzystania pompy ciep∏a. Kosz-

towny przewa˝nie element uk∏adu –

dolne êród∏o skonstruowaç mo˝na w

oparciu o pobór ciep∏a ze Êcieków po

praniu. Znaczny udzia∏ w procesie

mo˝e mieç ciep∏o krà˝àce w uk∏adzie

zamkni´tym. OczywiÊcie, z wielu

wzgl´dów nie polecam ponownego

u˝ywania wody po praniu (choç w kil-

ku „biednych krajach” Europy Za-

chodniej, ciep∏à wod´ po praniu wy-

korzystuje si´ np. do szorowania pod-

∏óg czy p∏ytek na tarasie). Pomijam

takà ewentualnoÊç, zak∏adam tak˝e

wykorzystanie w uk∏adzie wy∏àcznie

typowych urzàdzeƒ – „z pó∏ki”.

Zu˝ycie wody ~ 4 m3/d nast´puje

w godzinach: od 5 do 17, 6 dni w ty-

godniu. 1,4 m3 podlega podgrzaniu

do 60°C – 80°C za pomocà grza∏ek

elektrycznych w pralnicach. Zu˝y-

cie ciep∏a: ~ 100 kWh/dzieƒ. Pozo-

sta∏e     2,6 m3 zu˝ywane jest do p∏u-

kania i nie jest podgrzewane. Ca∏oÊç

po zakoƒczeniu procesu sk∏ada si´

na Êcieki i jest odprowadzana do ka-

nalizacji ogólnosp∏awnej. Przypo-

mnijmy, jest to:     4 m3 wody i ~ 80

kWh ciep∏a (~20 kWh nagrza∏o po-

mieszczenie). Âciek mo˝e mieç

temperatur´ od bliskiej maksymal-

nej (~70°C) do równej temperatu-

rze wody zasilajàcej (10°C). 

Proponowane sk∏adniki systemu:

1. Uk∏ad poboru ciep∏ych Êcieków

(cieplejszych ni˝ 20°C): ~1000 z∏.

2. Wymiennik wst´pny Êciek/wo-

da zasilajàca (pojemnoÊç z w´˝ow-

nicà, 150 – 200 l): ~2000 z∏.

3. Wymiennik dolnego êród∏a

pompy ciep∏a (pojemnoÊç 300 l z

w´˝ownicà): ~ 3000 z∏.

4. Pompa ciep∏a glikol/woda o mo-

cy nominalnej  ~8 kW ze zmoderni-

zowanym algorytmem sterowania i

zabezpieczeniami: ~14 500 z∏.

5. Zbiornik-magazyn ciep∏a typu

„z mamkà”: ~4000 z∏.

(5a. Zbiornik magazyn z dodatko-

wà w´˝ownicà, np. dla kolektora

s∏onecznego 6 m2, kot∏a c.o.: 4500

z∏).

6. Pompy obiegów: glikolowego,

∏adowania zbiornika, zabezpiecze-

nia, grupy c.o., drobny osprz´t, za-

wory: ~2500 z∏.

Koszt zmontowania ca∏oÊci zawrze

si´ w przedziale od 5000 do 10 000

z∏. Razem: od 32 000 do 37 500 z∏.

Oszcz´dnoÊci

Przyjmujàc temperatur´ wody za-

silajàcej 10°C, temperatur´ c.w.u.

80°C i dwustopniowe jej uzyskanie:

Oszcz´dne pranie
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Artyku∏ ten nawiàzuje do problematyki poruszonej na ∏amach
„Magazynu Instalatora” w artykule autorstwa p. Macieja Weso-
∏owskiego („MI” 11/2005 str. 34-35) pt. „Ciep∏a woda za dar-
mo?”. Przedstawiono w nim mo˝liwoÊç zastosowania w zak∏a-
dzie pralniczym kolektorów s∏onecznych do wspomagania
przygotowania c.w. wykorzystywanej w cyklu prania. W tym ar-
tykule spróbuj´ odpowiedzieç na pytanie: czy warto zastoso-
waç inny rodzaj przygotowania c.w. – pomp´ ciep∏a?

www.instalator.pl

Koszty


