Artykuï promocyjny

Pompa ciepïa – od czego zaleĝy innowacyjnoĂÊ
i efektywnoĂÊ na najwyĝszym poziomie?
NowoĂÊ na rynku – gruntowa pompa ciepïa DHP-H Opti Pro +
Wymagania rynku
WspóïczeĂnie przy budowie domów wykorzystuje siÚ materiaïy o bardzo niskim wspóïczynniku przewodzenia ciepïa. Izolacje stosowane sÈ
juĝ od poziomu fundamentów przez ocieplenie
Ăcian i dachu. Inĝynierowie, przygotowujÈc najnowoczeĂniejszÈ pompÚ ciepïa na rynku, postawili sobie cztery podstawowe cele, które powinna speïniaÊ nowoczesna, gruntowa pompa ciepïa:
Wysoka efektywnoĂÊ (SPF –b Seasonal
Performance Factor) podczas caïorocznej eksploatacji
WyjÈtkowo efektywny sposób przygotowania
ciepïej wody uĝytkowej
Niski poziom emisji děwiÚku
Kompaktowy rozmiar i prosta instalacjab
Innowacyjna technologia = wysoki wspóïczynnik efektywnoĂci (SPF)
PodstawowÈ czÚĂciÈ pompy ciepïa jestb ukïad
chïodniczy, który moĝna okreĂliÊ, jako „motor” pompy ciepïa. Sercem obiegu chïodniczego
wbDHP-H Opti Pro + jest specjalnie dedykowana
sprÚĝarka spiralna. DHP-H Opti Pro + nie tylko
jest wysokoefektywnÈ gruntowÈ pompÈ ciepïa,
lecz takĝe dodatkowo wykorzystuje przyjazny
dla Ărodowiska czynnik R410A.
Podstawowym elementem odpowiedzialnym
za poziom zuĝycia energii i pracÚ pompy jest sterownik. Do najwaĝniejszych zalet majÈcych bezpoĂredni wpïyw na poziom zuĝycia energii jest
algorytmb zwanyb „wartoĂciÈ integral” obliczajÈcy
zapotrzebowanie na ciepïo. Naleĝy podkreĂliÊ, iĝ
takie rozwiÈzanieb jest ok. 15–20% bardziej efektywne, niĝ sterowaniem pompÈ na zasadzie pomiaru temperaturyb zewnÚtrznej, wewnÚtrznej
oraz temperatury powrotu zasilania c.o.
KolejnÈ innowacjÈ jest zastosowanie technologii
Opti, czyli elektronicznie sterowanej pompy obiegowej po stronie dolnego ěródïa i instalacji grzewczej. Pompa ciepïa wyposaĝona wbpompy obiegowe ze zmiennÈ prÚdkoĂciÈ obrotowÈ jest ob5–6%
bardziej efektywna w porównaniu do pompy ciepïa wyposaĝonej w pompy obiegowe ze skokowÈ
regulacjÈ obrotów1. Warto zwróciÊ uwagÚ, iĝ wbtej
pompie, tak jak we wszystkich pompach ofero-

wanych przez Danfoss, ukïad chïodniczy jest „zamkniÚty”, abkaĝda pompa testowana jest na koñcowym etapie
produkcji, co jest gwarancjÈ niezawodnoĂci ibbezpieczeñstwa.

Mnóstwo ciepïej wody
– nowy standard
komfortu
Ciepïa woda dla wielu uĝytkowników stanowi waĝne kryteriumb oceny
i zakupu. W pompie DHP-H Opti Pro
+ wykorzystane zostaïy dwie technologie, które sïuĝÈ przygotowaniu
ciepïej wody uĝytkowej. Pierwsza tob technologia TWS (Tap Water Stratification) czyli termiczne uwarstwienieb wody w zasobniku. Efekt
ten jest osiÈgany dziÚki wÚĝownicy w ksztaïcie spirali uïoĝonej na caïej wysokoĂci zasobnika c.w.u. Technologia TWS to 15% wiÚcej
ciepïej wody ibdwukrotnie krótszy czas przygotowania c.w.u.
DrugÈ technologiÈ jest „gorÈcy gaz” (TGG
–b technologia gorÈcego gazu). W normalnym
ukïadzie chïodniczym pompy ciepïa jest parownik, sprÚĝarka i skraplacz, w którym nastÚpuje odzyskanie ciepïa na potrzeby ogrzewania.
Wbpompie Opti Pro + miÚdzy sprÚĝarkÈ abskraplaczem jest dodatkowy maïy wymiennik, przez
który zbjednej strony przechodzi gaz do skraplacza abz drugiej jest wodab grzewcza. Wbpompie
Opti Pro+ efektywnoĂÊ produkcji ciepïej wody
wynosi 3,6–4,72 podczas, gdy wbinnych pompach dostÚpnych na rynku wartoĂÊ ta nie przekracza 2,5. Naleĝy podkreĂliÊ, ĝe obie technologie umoĝliwiajÈ efektywnÈ produkcjÚ ciepïej
wody i oszczÚdnoĂci ok. 800 kWh/rok wbporównaniu do zasobnikab pïaszczowego ob podobnej pojemnoĂci.

CiĂĂĂ... – niski poziom
děwiÚku
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Prosta ibszybka instalacja
Waĝnym elementem, uïatwiajÈcym uruchomienie i poczÈtkowy okres pracy pompy jestb moĝliwoĂÊ zdalnego monitorowania stanu pracy pompy ciepïa poprzez system OnLine dostÚpny jako
dodatkowe wyposaĝenie pompy ciepïa. Stan pracy pompy, najwaĝniejsze parametry i ewentualne alarmy moĝna monitorowaÊ przy pomocy
internetu i laptopa oraz telefonu typu smartfon.
InformacjÚ o stanie pracy pompy moĝna otrzymaÊ bez koniecznoĂci jazdy w miejsce instalacji.

Dlaczego pompy ciepïa
Danfoss?
jedna z najwyĝszych Ăredniorocznych efektywnoĂcib (mierzona wspóïczynnikiem SPF: Seasonal
Performance Factor), co oznacza niskie rachunki za prÈd
najlepsza na rynku efektywnoĂÊ produkcji ciepïej wody uĝytkowej
cicha praca, lokalizacja w dowolnym miejscu
domu
zdalna kontrola i ustawianie – online
szeroka oferta
nowe i modernizowane instalacje
pracuje z ogrzewaniem podïogowym jak
i grzejnikami.

Konstrukcja noĂna pompy tzw. rama, obudowa
ibrozmieszczenie poszczególnych komponentów
zostaïy tak zaprojektowane, aby zminimalizowaÊ:
poziom drgañ pochodzÈcy ze sprÚĝarki,

1. Zgodnie z rozporzÈdzeniem NR 641/2009[2] Komisji Europejskiej w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE
z poczÈtkiem 2015 roku wszystkie nowe pompy ciepïa bÚdÈ musiaïy byÊ wyposaĝone w pompy obiegowe o wspóïczynniku efektywnoĂcib EEI (energy efficiency index) nie wiÚkszym niĝ 0,23. Pompy zastosowane w pompie DHP-H Opti Pro +
juĝ dziĂ speïniajÈ to wymaganie.
2. COP c.w.u. | 4.7 przy ogrzewaniu podïogowym, COP c.w.u. | 3.6 przy ogrzewaniu grzejnikami.
3. Poziom natÚĝÚnia dzwiÚku zgodnie z EN ISO 3741 przy warunkach pracy BOW45 (EN 12102).
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poziom natÚĝenia děwiÚku emitowanego przez sprÚĝarkÚ spiralnÈ
ibukïad chïodniczy.
Waĝne jest, aby pompa ciepïa pracowaïa wbsposób cichy i nie przeszkadzaïa domownikom. Pompy serii Opti
Pro + sÈb wyposaĝone w sprÚĝarki
spiralne, które swojÈ konstrukcjÈ generujÈ děwiÚk na niskim poziomie.b
Poziom natÚĝenia děwiÚku w pompie DHP-H Opti Pro + 10 kW wynosi
46,5 dB(A)3. Pompy Opti Pro + to jedne zbnajcichszych gruntowych pomp
ciepïa dostÚpnych na rynku.
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