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musi byç do c.w.u. – „kolorowa”). W zasadzie uk∏ad
taki mo˝na zaprojektowaç

dla dowolnie du˝ej mocy.
● Zastosowaç zbiornik „z

mamkà”. Od ok. 2 lat, odkàd wylansowa∏em to rozwiàzanie, poleca je z powo
dzeniem wiele wiodàcych
firm. Zbiornik „z mamkà”

to du˝y zbiornik wype∏niony wodà c.o., wewnàtrz
niego jest drugi mniejszy

wype∏niony wodà c.w.u. –
stàd nazwa „z mamkà”.

Ten du˝y „karmi” ciep∏em
tego ma∏ego, proporcje obj´toÊci du˝y/ma∏y to ok.


7/3. Uk∏ad ten zachowuje
si´ doÊç poprawnie nawet
dla du˝ych mocy cieplnych; zbiornik o pojemnoÊci 350 l c.o.
i 150 l c.w.u. pracuje zadowalajàco z
pompà ciep∏a o mocy do 16 kW. To
ju˝ nie tak ma∏o – starcza do domu o
pow. ogrzewanej ponad 300 m2!

Sposoby przedziwne
W zrealizowanych uk∏adach spotkaç mo˝na przedziwne sposoby
przygotowania c.w.u. Podzieliç je
mo˝na na wykorzystujàce „goràce
miejsca” pompy ciep∏a, rozwiàzania
niezbyt trafnie nazywane trójmedialnymi, uk∏ady takie potrafià (ale tylko
w sezonie grzewczym i za cen´ nieznacznego spadku ogólnej sprawnoÊci pompy ciep∏a) przygotowaç nawet 95°C c.w.u. Spotka∏em tak˝e, ku
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ogrzewanie pod∏ogowe, bezcelowe jest stosowanie
zbiorników
akumulacyjnych. Nawet bardzo cienka
]D JRUąFR
wylewka pod∏ogowa ma wielokrotnie wi´kszà pojemnoÊç cieplnà ni˝ 1000 l
zbiornik. To samo dotyczy
zbiornika
buforowego
wspólnego dla c.o. i c.w.u. z
podmieszaniem dla c.o.
SU]\MHPQLH
Uk∏ad taki oprócz skomplikowania b´dzie dostarcza∏
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do c.o. znacznie dro˝sze ciep∏o! Podobnie ma si´ rzecz
ze sprz´g∏em hydraulicznym. Znacznie taniej dostarczaç ciep∏o pod absolut





 nie niezb´dnà temperaturà.
Nieporozumieniem jest
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stosowanie regulatorów pomojemu ogromnemu zdziwieniu, szczególnych obwodów pod∏ogówki z
uk∏ad pompy ciep∏a po∏àczonej z ty- czujnikami w pomieszczeniach, taki
powym zbiornikiem z jednà w´˝ow- regulator mia∏by dwa po∏o˝enia: zanicà, osiàgajàcy temperatur´ wody mkni´ty i otwarty. I gdyby si´ ich za50°C! Otó˝ za w´˝ownicà pod∏àczo- mkn´∏o wi´cej ni˝ po∏ow´, to pompa
ny by∏ jeszcze jeden ma∏y wymiennik ciep∏a nie dostarczy∏aby ju˝ ˝adnego
p∏ytowy majàcy za zadanie „zrzuciç” ciep∏a, poniewa˝ by si´ wy∏àczy∏a.
reszt´ ciep∏a z obiegu w´˝ownicy Dla tak niskotemperaturowego oddo... glikolowego dolnego êród∏a. bioru ciep∏a problematyczne jest te˝
Uk∏ad „cyrkulator” dzia∏a∏, lecz o je- stosowanie programów do obliczeƒ
go sprawnoÊci czy „elegancji” rozwià- pod∏ogówki; jak by nie liczyç to wyzania pozwol´ sobie pomilczeç!
chodzi g´stoÊç co ok. 10 cm!

Urzàdzenia
nieprzydatne
Zdaƒ kilka o urzàdzeniach nieprzydatnych w w´z∏ach cieplnych z pompà
ciep∏a. Dla uk∏adu pompa ciep∏a –

Bogdan Chmielecki
PS. W rysunku zamieszczonym w
„Magazynie Instalatora” (4/2006 str.
42) znalaz∏ si´ drobny b∏àd: ciep∏o
p∏ynie odwrotnie ni˝ pokazujà strza∏ki w parowniku.

