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Pompa ciepÅ‚a to ekologiczne urzÄ…dzenie pozwalajÄ…ce wykorzystaÄ‡ energiÄ™ cieplnÄ…
nagromadzonÄ… w Ziemi.
Przeznaczona jest do ogrzania pomieszczeÅ„ i podgrzania wody uÅźytkowej.
Naturalne otoczenie oddaje Ci 75% energii cieplnej zmagazynowanej w gruncie w okresie wiosennoletnim.
25% to prÄ…d elektryczny niezbÄ™dny do napÄ™du pompy.
Â
1. Przeznaczenie pompy ciepÅ‚a
Pompa ciepÅ‚a jest urzÄ…dzeniem umoÅźliwiajÄ…cym wykorzystanie energii cieplnej nagromadzonej w
Å›rodowisku naturalnym. Przeznaczona jest do ogrzewania pomieszczeÅ„ i przygotowania ciepÅ‚ej
wody uÅźytkowej. Przy odpowiedniej konfiguracji instalacji centralnego ogrzewania istnieje
moÅźliwoÅ›Ä‡ wykorzystania pompy ciepÅ‚a rÃłwnieÅź do chÅ‚odzenia. Za pomocÄ… pompy ciepÅ‚a
moÅźna czerpaÄ‡ energiÄ™ z takich ÅºrÃłdeÅ‚ jak: cieki wodne powierzchniowe i podziemne,
powietrze, grunt i uzyskaÄ‡ taki sam efekt jak przy tradycyjnym ogrzewaniu przy uÅźyciu pieca
wÄ™glowego, gazowego lub olejowego. Pompa jednak posiada tÄ™ zaletÄ™, Åźe 75% potrzebnej do
celÃłw grzewczych energii czerpie bezpÅ‚atnie ze swego naturalnego otoczenia, a pozostaÅ‚e 25%Â
stanowi prÄ…d elektryczny, ktÃłry jest niezbÄ™dny do napÄ™du pompy.
PoniewaÅź temperatura wody na wyjÅ›ciu z pompy ciepÅ‚a nie powinna przekraczaÄ‡ 58oC, dlatego
najbardziej odpowiedni system niskotemperaturowy (ogrzewanie podÅ‚ogowe, za pomocÄ… grzejnikÃłw
konwektorowych lub klimakonwektorÃłw).
Â
2. Woda gruntowa jako ÅºrÃłdÅ‚o ciepÅ‚a
Woda gruntowa jest dobrym akumulatorem ciepÅ‚a sÅ‚onecznego, o praktycznie staÅ‚ej temperaturze
utrzymujÄ…cej siÄ™ na poziomie +7 do +12oC. DziÄ™ki temu moÅźemy uzyskaÄ‡ najlepsze efekty
energetyczne.
Do zbudowania instalacji potrzebne sÄ… dwie studnie. Woda gruntowa czerpana jest ze studni
zasilajÄ…cej i doprowadzana do parownika pompy ciepÅ‚a. Tu odbierane jest zawarte w niej ciepÅ‚o.
OchÅ‚adzana woda odprowadzana jest do studni chÅ‚onnej.
Â
3. Zasada dziaÅ‚ania pompy ciepÅ‚a
ZasadÄ™ dziaÅ‚ania pompy ciepÅ‚a przedstawia schemat ideowy instalacji. Obieg pompy ciepÅ‚a
tworzÄ… elementy:
1. PAROWNIK - wymiennik ciepÅ‚a, w ktÃłrym nastÄ™puje odbiÃłr ciepÅ‚a ze ÅºrÃłdÅ‚a
niskotemperaturowego (dolne ÅºrÃłdÅ‚o)
2. SKRAPLACZ - wymiennik ciepÅ‚a, w ktÃłrym nastÄ™puje przekazanie energii wysokotempertaturowej
do odbiorÃłw ciepÅ‚a (gÃłrne ÅºrÃłdÅ‚o)
3. DOLNE Å¹RÃ“DÅ•O CIEPÅ•A (studnia)
4. SPRÄ˜Å»ARKA CZYNNIKA CHÅ•ODNICZEGO
5. TERMOSTATYCZNY ZAWÃ“R ROZPRÄ˜Å»NY
6. GÃ“RNE Å¹RÃ“DÅ•O CIEPÅ•A (system grzejnikowy)
SprÄ™Åźarka zasysajÄ…c pary czynnika chÅ‚odniczego powoduje obniÅźenie ciÅ›nienia w parowniku.
ZdÅ‚awiona do ciÅ›nienia parowania ciecz czynnika chÅ‚odniczego gwaÅ‚townie odparowuje, przy
czym ciepÅ‚o potrzebne do parowania pobiera z obiegu dolnego ÅºrÃłdÅ‚a.
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