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Z pompà ciep∏a na ty!

W mojej pracowni na Êcianie napi-

sa∏em wielkimi literami s∏owo: Tem-

peratura! To przypomnienie dla mo-

jej s∏abej pami´ci, ˝e najwa˝niejsza

dla ekonomicznej pracy pompy ciep∏a

jest jak najni˝sza temperatura odbio-

ru ciep∏a pozyskanego za jej pomocà!

Pod∏ogówka najlepsza

Je˝eli potrzebujemy wy∏àcznie

ogrzaç jakieÊ pomieszczenie (dom,

rezydencj´, hal´, pomieszczenie pro-

dukcyjne), to sprawa jest prosta:

ogrzewanie pod∏ogowe, i/lub ogrze-

wanie Êcienne znakomicie „za∏atwià”

problem. Oba wymienione rodzaje

odbioru ciep∏a Êwietnie wspó∏pracujà

z pompà ciep∏a i to z dwóch powo-

dów: niskiej temperatury zasilania

(mo˝e to byç 30°C - 35°C) oraz du˝ej

pojemnoÊci cieplnej. Wspó∏praca

pompy ciep∏a z ogrzewaniem

wielkop∏aszczyznowym przyno-

si zatem dwie korzyÊci:

● niskà temperatur´ transferu

ciep∏a,

● mo˝liwoÊç akumulowania cie-

p∏a w odbiorniku prac´ pompy

ciep∏a w czasie obowiàzywania

taƒszej taryfy na energi´ elek-

trycznà.

Ogrzewanie wielkop∏aszczy-

znowe ma jeszcze t´ zalet´, ˝e

nie potrzebuje ˝adnych uk∏adów

regulacji (i tak nie b´dà dzia∏aç),

natomiast posiada pot´˝ne w∏a-

snoÊci samoregulujàce. Efektem

ubocznym zastosowania takiego

rozwiàzania jest komfort w tak

ogrzewanych pomieszczeniach

(wykres Koeniga). Nie wyst´pujà

tu gwa∏towne ruchy powietrza,

nie unosi si´ kurz (co nie znaczy,

niestety, ˝e nie trzeba sprzàtaç),

rozk∏ad temperatur w pomieszczeniu

jest prawie idealny. Stàd te˝ zupe∏nie

niezrozumia∏a jest niech´ç niektórych

inwestorów do stosowania tego typu

ogrzewania w sypialniach (ma ono ja-

koby podnosiç kurz!).

Z w∏asnoÊci tego ogrzewania wyni-

ka, ˝e nie nale˝y stosowaç go w po-

mieszczeniach o ni˝szej ˝àdanej tem-

peraturze i wy˝szych stratach, np. w

gara˝ach. System ten tak si´ wtedy

„samoreguluje”, ˝e 90% mocy w domu

o powierzchni 200 m2 mo˝e byç odbie-

rane przez 25 m2 posadzki w gara˝u!

W gara˝u lub pomieszczeniu gospo-

darczym polecam typowe grzejniki.

Ârednica rury

Nale˝y tu jeszcze zwróciç uwag´

na pewien drobny szczegó∏: Êrednic´

„oberrury”. O ile w typowym uk∏a-

dzie „oszcz´dnoÊç” na Êrednicy tej˝e

rury nie prowadzi∏a do niczego z∏ego

(chyba, ˝e by∏ to kocio∏ kondensacyj-

ny), to nadmierne powi´kszenie

oporów instalacji z pompà ciep∏a spo-

woduje wyraêne pogorszenie pracy

uk∏adu, przy czym wynika to z nie-

wielkiego podgrzewu na pompie cie-

p∏a. Jest to tylko ok. 4 - 5 K, podczas

gdy w klasycznej instalacji mo˝e to

byç 10 – 20 K, a to z kolei znaczy, ˝e

przep∏yw przez pomp´ ciep∏a jest

znacznie wi´kszy ni˝ przez typowy

kocio∏. Typowo stosuj´ rury 1" dla

mocy cieplnych do ok. 12 kW. Powy-

˝ej tej mocy obliczam opory przep∏y-

wu dla konkretnego przypadku.

Zbiorniki

Jak do tej pory wspomina∏em wy-

∏àcznie o temperaturach odbioru cie-

p∏a do 35°C. Sàdz´, ˝e nie znalaz∏-

bym wielu inwestorów, gdybym pro-

ponowa∏ ciep∏à wod´ u˝ytkowà o ta-

kiej w∏aÊnie temperaturze. Na szcz´-

Êcie nie jest to konieczne. Za pomo-

cà pompy ciep∏a mo˝na zagwa-

rantowaç temperatur´ c.w.u.

ponad 50°C. Nie nadaje si´ jed-

nak do tego celu typowy uk∏ad i

typowy zbiornik c.w.u. z w´-

˝ownicà (nawet podwójnà).

W´˝ownica w zbiorniku c.w.u.

obliczona jest na ró˝nic´ tem-

peratur ok. 20 K. Ciep∏a woda z

tego uk∏adu mog∏aby mieç co

najwy˝ej 35°C, co wi´c nale˝y

zrobiç, by uzyskaç c.w.u. o

temp. co najmniej 50°C?

● Zamówiç specjalny zbiornik

(drogi) o cztery razy wi´kszej

w´˝ownicy, ale przy wi´kszych

mocach sà problemy.

● Zastosowaç tani „pusty”

zbiornik c.w.u. i separujàcy wy-

miennik p∏ytowy z jeszcze jed-

nà pompà ∏adujàcà zbiornik

c.w.u. (wymiennik mo˝e byç ta-

ni, lutowany niklem, pompa

Zbiornik z mamkà
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Z poprzednich artyku∏ów („Magazyn Instalatora” 2, 3, 4/2006)
wiemy ju˝ komu przyda si´ pompa ciep∏a, skàd wziàç ciep∏o, co
znajduje si´ w Êrodku tej pompy. Czas na dystrybucj´ ciep∏a.
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