miesi´cznik informacyjno - techniczny

Niskotemperaturowy
odbiór ciep∏a
Nie nale˝y stosowaç ˝adnych podmieszaƒ, sprz´gie∏ hydraulicznych,
lokalnych regulatorów temperatury
(oczywiÊcie, pod∏ogówk´ równowa˝ymy na rozdzielaczu), zaworów d∏awiàcych, innych „wynalazków”; nie
ma takiej potrzeby. Jedyne czego nie
ma nadmiarze w dobrze zrobionej instalacji z PCi, to temperatura, a je˝eli tak nie jest, to znaczy, ˝e uk∏ad
jest êle wykonany! OczywiÊcie, przy
ma∏ej pojemnoÊci cieplnej z∏adu mo˝e si´ okazaç, ˝e nale˝y zastosowaç
zbiornik buforowy, nawet o znacznej
pojemnoÊci.
Parametrem krytycznym jest temperatura odbioru ciep∏a. To od jej wysokoÊci najbardziej zale˝y sprawnoÊç
ca∏ego uk∏adu. Dlatego te˝ do wspó∏pracy z pompà ciep∏a szczególnie zaleca si´ niskotemperaturowe systemy: ogrzewania pod∏ogowego i/lub
Êciennego, obliczone na temperatur´
zasilania/powrotu 33/29°C. Przy takich parametrach odbioru ciep∏a
przep∏yw czynnika b´dzie wi´kszy od
typowego w podobnych instalacjach nale˝y to uwzgl´dniç przy doborze
pompy obiegu, podobnie: ogrzewanie
pod∏ogowe wymagaç b´dzie rurek w
odst´pie co 10 cm – 15 cm.
Nale˝y wspomnieç, ˝e dla niskich
temperatur odbioru ciep∏a w po-
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mieszczeniach o wymaganej wy˝szej
temperaturze, np. ∏azienki; odczuwalny b´dzie niedobór ciep∏a, lecz znacznie korzystniej jest uzupe∏niç go
miejscowo (np. krótkim dogrzaniem
dmuchawà elektrycznà), ni˝ ustawiaç
ca∏y uk∏ad ogrzewania na potrzeby
temperatury w ∏azience! Przeciwnicy
pomp ciep∏a cz´sto podkreÊlajà, i˝
urzàdzenia te szczególnie dobrze nadajà si´ do budynków s∏abo ocieplonych. Otó˝ nic bardziej mylnego: budynek o zapotrzebowaniu ciep∏a powy˝ej 60 W/m2 nie mo˝e byç ogrzany
do 20°C pod∏ogówkà zasilanà wodà o
temp. nawet 35°C, nawet gdy rurki w
pod∏odze b´dà co 10 cm! Zatem PCi
nie nadaje si´ do budynków s∏abo
ocieplonych (wyjàtkiem jest wi´kszoÊç obiektów sakralnych, ale tu nie
wymaga si´ temperatury powietrza
20°C). W zwiàzku z powszechnà
obecnie mo˝liwoÊcià korzystania z
„drugiej” taryfy zaleciç mo˝na wykonanie ogrzewania jako akumulacyjnego (du˝a gruboÊç wylewki), i takiego
ustawienia sterownika pompy ciep∏a,
by wi´kszoÊç ciep∏a dostarczana by∏a
w postaci „taƒszej energii”. OczywiÊcie, obecnie standardem jest ju˝ sterowanie „pogodowe” - uzale˝nienie
maksymalnej temperatury z∏adu od
temperatury na zewnàtrz, wg tzw. pogodowej krzywej grzania. Wystarczajàcy komfort temperaturowy w obiekcie zapewniajà zatem dwa systemy regulacji: dwuustawny (za∏àcz/wy∏àcz) -

sterowany temperaturà wewn´trznà,
ograniczenie maksymalnej temperatury z∏adu - sterowany temperaturà
zewn´trznà wg „krzywej grzania”.
JeÊli chodzi o cyrkulacj´ c.w.u. to
znakomita wi´kszoÊç sterowników
pomp ciep∏a steruje tak˝e czasem
pracy pompy cyrkulacyjnej c.w.u. Te
bardziej zaawansowane robià to tak˝e w funkcji temperatury c.w.u. w
przewodzie cyrkulacji.

Troch´ humoru
Na za∏àczonych fotografiach przedstawiono fragment instalacji. Co to
jest? Sà to rozdzielacze, wczeÊniej zamiast pionowych, grubaÊnych, miedzianych rur by∏y pompy podmieszania. Po uzgodnieniu z wykonawcà
pod∏ogówki, i˝ takowe sà tu zb´dne,
pojawi∏o si´, jak˝e nowatorskie rozwiàzanie. Prosz´ zwróciç uwag´ na
liczb´ kolanek 90°! OczywiÊcie stan
obecny jest inny, a i wykonawca „zaoszcz´dzi∏” tu Êrubunki, rurki miedziane i... rozum. Na uwag´ zas∏uguje
rodzaj rurek pod∏ogowych. Nie sà one
z wk∏adkà antydyfuzyjnà, ale sà... tanie! Nie jest to jednak znaczàcy mankament. Dla temperatur wyst´pujàcych w tej instalacji dyfuzja tlenu nie
b´dzie wysoka, a i wymiennik w PCi i
tak wykonany jest z „kwasówki”.
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