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Z pompà ciep∏a na ty

Waty
z podziemi
W artykule tym, chcia∏bym w miar´ przyst´pny i krótki sposób opisaç co nale˝y, a czego nie wolno robiç w uk∏adzie
grzewczym z pompà ciep∏a (PCi).

wschód, zachód jest szczególnie korzystne.

Zaczynajàc od poczàtku, pierwszym elementem instalacji z wykorzystaniem pompy ciep∏a jest jej

wiedniej korekty wydatku pompy
obiegu, a tak˝e stosowaç izolacje
termiczne rur obiegu dolnego êród∏a - celem zapobie˝enia roszeniu.
W miar´ mo˝liwoÊci unikaç trzeba
gwa∏townych zmian kierunku prowadzenia rur - ka˝de „kolanko” to

Dla uzyskania odpowiednio wysokiej temperatury c.w.u. zapewniç
trzeba odpowiedni sposób przekazania ciep∏a do c.w.u. (w´˝ownica o b.
du˝ej powierzchni wymiany, odpowiedniej mocy wymiennik p∏ytowy
wraz z pompami o odpowiednim wydatku, zbiornik „z
mamkà”). Przekroje rur
nale˝y dobraç odpowiednio do przep∏ywów,
z regu∏y wi´kszych od
spotykanych w instalacjach klasycznych. Z
uwagi na wi´kszà niezawodnoÊç powinno si´
rozwa˝yç uk∏ad z dwiema pompami: obiegu
c.o. i obiegu ∏adowania
c.w.u. - uk∏ad taki jest
równowa˝ny uk∏adowi z
jednà pompà i zaworem
trójdrogowym.

zwi´kszenie oporów przep∏ywu. Dla
kolektora poziomego w miar´ mo˝noÊci wykorzystywaç naturalne
ukszta∏towanie terenu. Nachylenie
powierzchni dzia∏ki na: po∏udnie,

Pompa ciep∏a

dolne êród∏o
Wa˝ne by w tym przypadku nie
u˝ywaç
elementów
ocynkowanych, szczególnie gdy czynnikiem
jest mieszanina z glikolem etylenowym (glikol propylenowy jest
mniej korozyjny). Kolektor glikolowy, poziomy, spiralny; ma swój
„lepszy”
kierunek
przep∏ywu, ten, gdy
zimny czynnik p∏ynie
najpierw prostym odcinkiem, w takim uk∏adzie nawet gdy na wiosn´ temp. glikolu b´dzie - 5°C to w cz´Êci
spiralnej ju˝ tylko ok. -3°C, co z
pewnoÊcià nie spowoduje ju˝ wi´kszego przemarzania na „skrzy˝owaniach” rury. Zawsze nale˝y u˝ywaç
odpowiedniego dla zastosowanych
materia∏ów i czynnika
inhibitora
korozji.
Trzeba
zachowywaç
spadki celem ∏atwiejszego odpowietrzania
uk∏adu. Powinno si´
stosowaç pompy obiegowe dostosowane wydatkiem i dopuszczone
do pracy z czynnikiem
o ujemnej temperaturze - pompy takie majà
zwykle zalane hermetycznie uzwojenia. Z
uwagi na lepkoÊç czynnika dokonaç odpo-
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Zwykle pompa ciep∏a jest najtrwalszym i najbardziej niezawodnym
komponentem uk∏adu. Nale˝y jà jednak stosowaç zgodnie z
zaleceniami producenta, szczególnie zwróciç
uwag´ na wskazania dla
przep∏ywów dolnego
êród∏a i odbioru ciep∏a,
zalecany sk∏ad chemiczny czynników (jony
chloru, odczyn!) znamionowà moc elektrycznà, napi´cie zasilania,
zabezpieczenia. Warto
te˝ wykorzystaç mo˝liwoÊci sterownika; ustawiajàc
ekonomiczny
program pracy PCi.
www.instalator.pl

