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POMPY CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
Pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej marki Altech charakteryzuje funkcjonalność, estetyka i wysoki poziom techniczny.
Stanowią one tym samym alternatywę dla innych źródeł pozyskiwania ciepłej wody użytkowej.
Najważniejszą zaletą pomp ciepła marki Altech jest bardzo niski koszt pozyskania ciepłej wody użytkowej (ok. 1/3 kosztów
pozyskiwania ciepłej wody użytkowej z innych bardziej tradycyjnych źródeł ciepła).

Pompy ciepła marki Altech to produkty zaliczane do Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Są przyjazne dla środowiska – promują
rozwiązania proekologiczne. Pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej są urządzeniami kompaktowymi, co oznacza, że w jednej
obudowie mieści się pompa ciepła i zasobnik ciepłej wody użytkowej.
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Zasada działania pompy ciepła
Dolne źródło ciepła:
• woda
• powietrze
• ziemia

Pompa ciepła:
• parownik
• sprężarka
• skraplacz
• zawór rozprężny

Dolne źródło ciepła:
• ogrzewanie podłowogowe (+35°C)
• grzejniki (+55°C)
• zasobnik c.w.u. (+55°C)

żródło ciepła

spężarka

parownik

ciepło użytkowe

skraplacz

zawór rozprężny

Zasada działania pompy ciepła. Pompa ciepła jest urządzeniem wykorzystującym ciepło z otoczenia zamieniając je w użyteczną
energię cieplną do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ze względu na efektywność i niezawodność
w działaniu najbardziej przydatna do ogrzewania domu i przygotowania c.w.u. jest sprężarkowa pompa ciepła. Właśnie ten rodzaj
pomp reprezentują pompy marki własnej Altech, W obiegu zamkniętym krąży czynnik chłodniczy, który po pobraniu ciepła z
powietrza, wody czy gruntu (źródło dolne) odparowuje i skraplając się oddaje ciepło przez wymiennik (źródło górne) wodzie lub
powietrzu.
W parowniku i skraplaczu zachodzą zmiany faz, w zaworze –rozprężanie, a sprężanie w sprężarce. Pompa ciepła działa na takiej
samej zasadzie jak lodówka, która odbiera ciepło ze swojego wnętrza (utrzymując tam niską temperaturę). Pompa korzysta z
istniejącego źródła zewnętrznego i pracuje tym skuteczniej, im wyższa jest temperatura źródła. Inny jest też cel: lodówka odbiera
ciepło, pompa zaś je dostarcza.
Pompa ciepła dostarcza kilkakrotnie więcej energii niż pobiera. Dostarczony 1 kW energii elektrycznej jest przetwarzany na 3 do
6 kW energii cieplnej. W obiegu pompy ciepła występują dwa źródła: dolne – z którego energia cieplna jest pobierana i górne –
do którego jest przekazywana. Źródło górne określa efekt użyteczny pompy, a źródło dolne dostarcza surowca w postaci energii
do przerobienia. Energia ta odbierana jest w skraplaczu przez wodę i następnie wykorzystywana do ogrzewania. W przypadku
pomp do c.w.u. dolnym źródłem ciepła jest zawsze powietrze.
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Budowa pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej

1 - sprężarka
2 - parownik powietrza
3- skraplacz wody
4 - przepustnica (kapilara, zawór rozprężny)
5 - filtr osuszający

Przedstawiając budowę pompy do c.w.u. zaczniemy od parownika powietrza ( 2). Jest on zbudowany z bardzo dużej ilości
ułożonych poziomo rurek, w których przepływa czynnik chłodniczy. W naszym przypadku to czynnik o symbolu R134A,
bezbarwny i bezwonny gaz o zerowym potencjale niszczenia warstwy ozonowej. Gaz ten jest w pełni ekologiczny. Wentylator
umieszczony przed parownikiem wymusza przepływ powietrza, z którego czynnik chłodniczy przepływając przez zespół rurek
pobiera ciepło, powodując obniżenie temperatury powietrza o około 5°C (to schłodzone powietrze może być wykorzystane do
obniżania temperatury w innych pomieszczeniach), a sam z powodu podniesienia swojej temperatury przechodzi z stanu ciekłego
w stan lotny i w postaci gazu jest zasysany przez sprężarkę.
W pompach Altech zastosowano Sprężarkę ( 1 ) marki Asper o mocy 600W. Jej zadaniem jest sprężenie czynnika chłodniczego co
w tym procesie powoduje znaczący wzrost temperatury czynnika, która w skraplaczu ( 3) oddawana jest do wody wypełniającej
zasobnik . Skraplacz zbudowany jest z rury spiralnej. Wielkość spirali musi być ściśle dobrana do wydajności pompy i ma
znaczący wpływ na jej sprawność.
Skraplacz jest umieszczony w dolnej części zasobnika, aby zimna woda pobierana z sieci miała szybki kontakt z gorącą
powierzchnia skraplacza. Jego budowa przypomina tradycyjny wymiennik ciepła umieszczany w zasobnikach ciepłej wody i jest
wykonana z rury stalowej pokrytej eco-emalią w temp 850°C. To właśnie w skraplaczu czynnik chłodniczy po oddaniu ciepła,
zaczyna przechodzić ze stanu lotnego w stan cieczy. Po ostatecznym skropleniu czynnik chłodniczy jest kierowany do ostatniego
z podstawowych podzespołów pompy zaworu rozprężnego, ( 4) w celu zredukowania ciśnienia. Zawór rozprężny oprócz
rozprężenia czynnika chłodniczego ma za zadanie utrzymywać stałe napełnienie parownika czynnikiem chłodniczym.
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Podstawowe parametry techniczne pompy ciepła do C.W.U.

WSPÓŁCZYNNIK EFEKTYWNOŚCI (COP)

moc grzewcza
COP = -----------------------moc elektryczna

1850
ALTECH = ---------- = 3,08 COP
600

WARUNKI POMIARÓW COP – Normy

EN 255- 3 lub uaktualniona EN 16147

ZAKRES TEMPERATURY PRACY

+ 7°C do + 35°C

MOC GRZEWCZA

wskaźnik szybkości ogrzewania wody

MOC CHŁODZENIA

wielkość odzwierciedlająca możliwości schłodzenia powietrza

LOKALIZACJA URZĄDZENIA

warunki jakie musi spełniać pomieszczenie, w którym pracuje pompa

Podstawowy parametr obrazujący skuteczność pompy to Współczynnik Efektywności (COP). Jest on stosunkiem mocy grzewczej
pompy ciepła do pobranej energii elektrycznej poprzez podzespoły pompy. Istotą pompy ciepła jest to, że udział generowanego
ciepła przewyższa udział pobranej energii elektrycznej.
Np. COP 3 oznacza, że 500W mocy elektrycznej jest użyte do generowania 1500 W mocy cieplnej.
Identyfikacja warunków pomiarów efektywności (COP) - jest wartością obliczaną na podstawie pomiarów w testach
laboratoryjnych w jednoznacznie określonych warunkach. Warunki określa Norma Europejska EN 255-3 i dla tej normy parametry
pomiarów to : A20/W15-45 , lub poprawiona norma EN 16147 o parametrach pomiaru A15/W15-45. Podane parametry należy
czytać następująco: A20 - to temp. powietrza 20°C / W15°C to temp. wody wlotowej /W45°C to temp. wody wylotowej. Nasze
pompy posiadają certyfikaty laboratoriów uznawanych przez EHPA ( Europejską Organizacje Pomp Ciepła), co daje klientowi
pewność prawdziwości podawanych parametrów, gwarantując jednocześnie osiągnięcie spodziewanego efektu ekonomicznego
Zalecenie dla lokalizacji urządzenia - aby uzyskać maksymalny efekt ekonomiczny, pomieszczenie w którym będzie pracować
pompa musi spełniać określone warunki, dla poszczególnych rodzajów pomp ciepła. Optymalne warunki to wystarczająco duże
pomieszczenie, dobrze wentylowane o temperaturze 20°C do 25°C.
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Podstawowe parametry techniczne pompy ciepła do C.W.U.
Moc termiczna lub grzewcza jest wskaźnikiem szybkości ogrzewania wody (niższa moc oznacza dłuższy czas ogrzewania)

Następny znaczący parametr to Moc termiczna lub grzewcza. Wskaźnik ten oznacza szybkości nagrzewania wody. Im wyższa
moc pompy to czas przygotowania ciepłej wody jest krótszy. W pompach Altech czas ogrzania 300L wody do temperatury 55°C
przy temperaturze wody wejściowej 15°C (parametry normy EN 16147 ) wynosi 7,41 h. Dlatego przy doborze pompy należy brać
pod uwagę zapotrzebowanie na ciepłą wodę, przy założeniu, że jedna osoba zużywa przeciętnie 50L ciepłej wody na dobę. Należy
tak dobierać pojemność oferowanej pompy, aby nie było potrzeby grzania pełnej objętości pompy.
UWAGA !
Pompa ciepła do wody użytkowej może podgrzać wodę do temperatury 55°C. Aby uniknąć rozrostu bakterii legionelli w instalacji,
obowiązkowe jest podgrzanie układu aż do 65 ° C raz na dwa tygodnie. Aby to osiągnąć, należy użyć funkcji przegrzania sprężarki
lub zainstalować grzałkę elektryczną. Pompy marki Altech automatycznie realizują program antylegionella. Użytkownik nie musi
pamiętać o jego włączaniu.

7

POMPY CIEPŁA DO C.W.U.

Rodzaje pomp ciepła do C.W.U.
Pompy stojące o pojemności 300L z jednym lub dwoma wymiennikami

Pompy bez prowadzenia powietrza
Pobór i wydalanie – z pomieszczenia, w którym pracuje
Dodatkowe funkcje:
•
schładzanie
•
osuszanie
COP – 3

Moc grzewcza/znamionowa: 1850/600W
Max. temperatura c.w.u: 55°C
Temperatura programu kontroli legionelli: 65°C
Zakres pracy: +7 do + 35°C

MODEL

ALTH-982736

ALTH-982737

Objętość [l]

285

280

Moc grzewcza [W]

1850

1850

Znamionowa moc elektryczna [W]

600

600

3,2

3,2

R134a

R134a

Temp. maks.– pompa ciepła [°C]

55

55

Program kontroli legionelli [°C]

65

65

Stalowy zbiornik emaliowany, 5 lat gwarancji

+

+

Ochronna anoda magnezowa

+

+

Średnia grubość izolacji [mm]

65

65

Powierzchnia wymiennika [m2]

1,45

1,45

Objętość [l]

9,1

9,1

Moc grzewcza [kW] (2)

42,7

42,7

Powierzchnia wymiennika [m2]

-

0,9

Objętość [l]

-

9,1

Moc grzewcza [kW] (2)

-

42,7

Moc chłodnicza
COP (1)
Czynnik chłodzący

WYMIENNIK CIEPŁA – DNO

WYMIENNIK CIEPŁA – GÓRA
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Następny rodzaj pomp to pompy
stojące bez prowadzenia powietrza o
pojemnościach 300L, z jednym i dwoma
wymiennikami. Mogą współpracować z
jednym lub dwoma zewnętrznymi źródłami
ciepła.
Przy wyborze pomieszczenia, w którym
ma pracować ten rodzaj pompy
należy koniecznie wziąć pod uwagę jej
optymalne warunki pracy. Istotna jest
kubatura pomieszczenia min 20m3,
dobra wentylacja. Należy również wziąć
pod uwagę że pompa obniży od 3 do 5°C
temperaturę w pomieszczeniu, może
pracować w środowisku wilgotnym i może
służyć do osuszania pomieszczenia, w
którym pracuje.
Prosty montaż pompy, który nie wymaga
montażu odprowadzenia powietrza,
kanałów wentylacyjnych.

POMPY CIEPŁA DO C.W.U.

Rodzaje pomp ciepła do C.W.U. z prowadzeniem powietrza

Pobór i wydalanie – kanałem Ø150mm; max długości 10m
Dodatkowe funkcje:
• wentylacji
• schładzania
• osuszania
COP – 3,2

Moc grzewcza/elektryczna: 1850/600W
Max. temperatura c.w.u: 55°C
Temperatura programu kontroli legionelli: 65°C
Zakres pracy: +7 do + 35°C

Podstawowy rodzaj to stojące pompy ciepła do c.w.u. z prowadzeniem powietrza o pojemności 200 L. Maja zawsze jeden
wymiennik umożliwiający współpracę pompy z innym źródłem energii, np. solarami. W dni słoneczne ciepłą wodę zabezpieczają
solary, a pompa służy tylko za zbiornik c.w.u. Pompa włącza się tylko w okresie kiedy warunki atmosferyczne nie pozwalają na
pracę solarów. Podobnie jest przy współpracy pompy z układem c.o. w okresie sezonu grzewczego. Wówczas pompa służy jako
zbiornik c.w.u.
Zbiornik pompy wykonany z blachy stalowej pokrytej eco-emalią w temperaturze 850°C. Eco-emlia to powłoka o strukturze
zbliżonej do szkła, ma bardzo gładką powierzchnię, co zdecydowanie utrudnia osadzanie się różnych związków i cząstek
mechanicznych zawartych w wodzie. Tak przygotowana powłoka jest w 100% odporna na korozję.
Przed korozją elektrolityczną zbiornik jest chroniony wysokiej jakości anodą magnezową. O jej jakości niech świadczy fakt, że
pompy Altech jako jedyne w warunkach gwarancji dopuszczają sprawdzenie jakości anody dopiero po trzech latach od daty
uruchomienia pompy.
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Rodzaje pomp ciepła do C.W.U. z prowadzeniem powietrza
MODEL

ALTH-952158

ALTH-914701

ALTH-914702

200

285

280

1540/1680

1940/2080

1940/2080

Średnica [mm]

660

660

660

Podłączenie do sieci wodociągowej

G1

G1

G1

Ø 150/10

Ø 150/10

Ø 150/10

112/120/312

142/150/427

164/172/44

560

560

560

07:45:00

10:05:00

10:05:00

3,48

4,5

4,5

L

XL

XL

Pobór energii w wybranym cyklu [kWh] A7 / W10-55 *

5,13

7,58

7,58

Współczynnik wydajności chłodniczej (COP) w wybranym cyklu A7 / W10-55 *

2,45

2,6

2,6

Maksymalna ilość wody użytkowej (min 40°C) [l] *

260

380

380

61,5 / 45

61,5 / 45

61,5 / 45

R134a

R134a

R134a

750

750

750

Objętość [l]
WYMIARY POŁĄCZEŃ
Wysokość / ze złączami powietrza [mm]

Średnica złączy powietrznych [mm / m]
Masa netto/brutto z/bez wody [kg]
POMPA CIEPŁA
Maksymalna moc elektryczna [W]
Okres nagrzewania [godz. : min] A7 / W10-55 *
Pobór energii w okresie nagrzewania [kWh] A7 / W10-55 *
Rodzaj obsługiwanego cyklu

Moc akustyczna [dB (A)] / Ciśnienie akustyczne w odległ. 1m [dB (A)]
Czynnik chłodniczy
Ilość czynnika chłodniczego [g]
Zakres roboczy - temperatura powietrze [°C]

7 do 35

7 do 35

7 do 35

Maks. Przepływ powietrza [m3/h]

550

550

550

Maksymalny spadek ciśnienia (przy natężeniu przepływu 550 [m3/h] ) [Pa]

80

80

80

Maks. Temperatura/Program kontroli Legionella [°C]

55/65

55/65

55/65

Napięcie/Częstotliwość [V/Hz]

230/50

230/50

230/50

Emaliowany zbiornik stalowy / Ochronna anoda magnezowa

+/+

+/+

+/+

Średnia grubość izolacji [mm]

57

57

57

IP 21

IP 21

IP 21

ZBIORNIK KOTŁA

Ochrona
WYMIENNIK CIEPŁA – DOLNY
Złącza

G1

G1

G1

Powierzchnia [m2]

0,85

1,45

1,45

Objętość [l]

5,3

9,1

9,1

Moc grzewcza [kW] (2)

25,8

42,7

42,7

Złącza

-

-

G1

Powierzchnia [m2]

-

-

0,9

Objętość [l]

-

-

5,7

Moc grzewcza [kW] (2)

-

-

26,9

0,6 (6) /1,2 (12)

0,6 (6) /1,2 (12)

0,6 (6) /1,2 (12)

85/120

85/120

85/120

WYMIENNIK CIEPŁA – GÓRNY

CIŚNIENIE ROBOCZE
Kocioł /wymiennik ciepła [Mpa] ([bar])
TEMPERATURA MAKS.
Kocioł / wymiennik ciepła [°C]
OPCJA
Grzałka elektryczna z gwintowanym połączeniem tulejowym G 6/4

+

+

+

Grzejnik elektryczny na kołnierzu

+

+

+

750x750x1700

750x750x2100

750x750x2100

DANE TRANSPORTOWE
Wymiary opakowania [mm]

(*) w temperaturze powietrza wlotowego 7 °C, wilgotności równej 89% i temp. wody 10°C na początku nagrzewania do osiągnięcia 55 °C w odniesieniu
do EN16147

(2) podgrzewanie wody użytkowej z 10°C do 45°C przy wlotowej temperaturze medium grzewczego 80°C i przy natężeniu przepływu 3000 l/h
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Pompy stojące do C.W.U. - sterowanie

Legenda:
1 - Włącznik pompy ciepła
2 - Włącznik sterujący Legionella
3 - Lampka kontrolna - praca pompy ciepła
4 - Lampka kontrolna - włącznik sterujący Legionella
5 - Wyświetlacz
6 - Ustawienie temperatury – wzrost
7 - Ustawienie temperatury - spadek

Podstawowe informacje o obsłudze pompy. Pierwsza bardzo ważna uwaga - Włączenie pompy ciepła – może nastapić tylko pod
warunkiem napełnienia zbiornika wodą i po jego odpowietrzeniu
Uruchomienie pompy -nacisnąć przycisk 1 i trzymać około 2 sekund. Na wyświetlaczu pojawi się aktualna temperatura wody w
zbiorniku, świeci się lampka 3.
Ustawianie temperatury
Nacisnąć i puścić przycisk 6 lub 7. Na wyświetlaczu przy naciśniętym przycisku, pojawi się znak °C. Teraz można ustawić żądaną
temperaturę. Za pomocą przycisku 7 zmniejsza się zaś z przyciskiem 6 zwiększa żądaną temperaturę.
Po zakończonym ustawianiu znak na wyświetlaczu zaczyna migać. Po ośmiokrotnym pojawieniu się znaku, żądana temperatura
jest ustawiona, a na wyświetlaczu pojawi się aktualna temperatura jaka jest w zbiorniku.
Przy modelach pomp ciepła z wbudowanym termometrem, pokazywana jest temperatura w miejscu pomiaru, podczas gdy
wskaźnik pompy ciepła pokazuje temperaturę wody w dolnej części zbiornika. Z tego powodu temperatury mogą się różnić.
OSTRZEŻENIE: Jeśli pompa ciepła działa poza zalecanym przedziałem temperaturowym może dojść do zamarznięcia parownika.
W tym wypadku pompa ciepła się wyłączy, a na wyświetlaczu pokaże się znak tLo. Po wyłączeniu praca jest wstrzymana aż do
rozmrożenia parownika.
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Rodzaje pomp ciepła do C.W.U.
Pompy stojące o pojemności 200L, 300L z jednym lub dwoma wymiennikami
Przykład wykorzystania rozprowadzenia powietrza:
wykorzystanie powietrza zewnętrznego

•
•
•

wykorzystanie powietrza wewnętrznego

max długość przewodu pobierającego -10m
max długość przewodu wydalającego - 10m
Ø150 mm

Ten przykład graficzny obrazuje przykładowe wykorzystanie pompy z prowadzeniem powietrza i usytuowanie pompy w
pomieszczeniu bez prowadzenia powietrza. W przypadku opcji z prowadzeniem powietrza, zarówno jego pobranie jak i
wydalanie, przy odpowiedniej konstrukcji przewodów prowadzących (w zależności od potrzeby użytkownika i panujących
warunków atmosferycznych) można czerpać powietrze z zewnątrz budynku lub z pomieszczenia, w którym pompa pracuje, a
wykorzystane powietrze można wydalać na zewnątrz budynku lub spożytkować do schłodzenia np. spiżarni. Pobieranie powietrza
z zewnątrz budynku jest uwarunkowane temperaturą zewnętrzną. Im jest wyższa to współczynnik COP jest zdecydowanie
korzystniejszy.
W warunkach, kiedy temperatura pobieranego powietrza obniża się poniżej 7°C, w naszych pompach jest możliwość
zamontowania grzałki. Grzałka obniży nieznacznie ekonomiczny wynik pracy pompy, ale zabezpieczy potrzeby użytkownika.
W przypadku pompy bez prowadzenia powietrza, konieczne jest zachowanie odpowiednich parametrów pomieszczenia,
w którym pracuje pompa. Kubatura, czyli pojemność pomieszczenia min 20m3, odpowiednie odległości od ścian, dobra
wentylacja pomieszczenia i temperatura około 20-25°C gwarantują dobry efekt pracy pompy. Należy wziąć pod uwagę możliwość
schłodzenia powietrza oraz wykorzystanie tego powietrza do osuszenia pomieszczenia. Idealnie sprawdza się w pralniach.
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POMPY CIEPŁA DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Pompy ciepła do systemów grzewczych marki ALTECH typu solanka – woda, podobnie jak pompy do c.w.u. tej samej marki,
to produkty w pełni ekologiczne i zaliczane do grupy Odnawialnych Źródeł Energii – OZE, w swojej konstrukcji uwzględniając
najnowsze technologie pozwalają na łączenie funkcji użytkowych i estetycznych. Pompy ciepła marki ALTECH pozwalają obniżyć
koszty ogrzewania i przygotowania ciepłej wody nawet o 30% w odniesieniu do tradycyjnych systemów grzewczych.
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System pomp ciepła
Pompa ciepła jest urządzeniem energetycznym, które pobiera energię z jednego źródła i przy pomocy energii elektrycznej i
czynnika chłodniczego przenosi tę energię na inne źródło. Sercem tego systemu jest sprężarka a krwią czynnik chłodniczy.
Uwalnianą energie przeznaczamy do celów grzewczych.

Sama pompa ciepła, aby spełnić oczekiwania Klientów, pełniąc funkcję jednostki koordynującej musi współpracować z
zewnętrznym źródłem ciepła (dolne źródło ciepła) i wewnętrznym źródłem ciepła ( górne źródło ciepła) tworząc razem działający
kompatybilnie system pompy ciepła. Zewnętrznym źródłem naturalnego ciepła, z którego może korzystać pompa określanym
jako dolne źródło ciepła to wody gruntowa lub powierzchniowe, ziemia lub powietrze.
Pompy ciepła do systemów grzewczych marki ALTECH są typu ziemia( solanka) – woda. Ostatnim elementem systemu pompy
ciepła to „górne źródło ciepła”, które jest odbiorcą przetworzonej energii. Jego podstawowe „odbiorniki” to niskotemperaturowe
elementy sytemu grzewczego - grzejniki konwektorowe, ogrzewanie podłogowe lub system mieszany i szeroko rozumianą ciepłą
wodą użytkową (kuchnia, baseny, łazienki).
Bardzo dokładna znajomość zapotrzebowania energetycznego górnego źródła warunkuje prawidłowy dobór parametrów pompy
ciepła, dlatego wykonanie bilansu energetyczne obiektu , który ma obsługiwać pompa ciepła jest niezbędne i konieczne do
wykonania przez inwestora.
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Pompa ciepła ALTECH obiegu solanka/woda

LEGENDA:
1 - sprężarka
2 – wymiennik ciepła (skraplacz)
3 - dodatkowy wymiennik ciepła
4 - filtr-osuszacz
5 – wziernik kontrolny
6 – mechaniczny zawór rozprężny
7 – wymiennik ciepła (parownik)

E9 – wyłącznik ciśnieniowy: niskie ciśnienie
E10 – wyłącznik ciśnieniowy: wysokie ciśnienie
B21 – czujnik temperatury: wejście ogrzewania
B71 - czujnik temperatury: wyjście ogrzewania
B91- czujnik temeperatury: wejście źródła ciepła
B92 -czujnik temperatury: wyjście źródła ciepła

Jak działa pompa ciepła ?
Pompa obiegowa dolnego źródła wymusza obieg czynnika roboczego w jego obiegu zamkniętym, odbierając ciepło ziemi.
Następnie czynnik roboczy transportuje odebraną energię do parownika pompy ciepła (wymiennik płytowy – nr 7 na rysunku).
Tam przekazuje ciepło czynnikowi chłodniczemu obiegu pompy ciepła, który pod wpływem pobieranego ciepła paruje i sprężony
przez sprężarkę (nr 1 na rysunku) uzyskuje znacząco większą temperaturę (do 110°C).
Czynnik chłodniczy w postaci sprężonego gazu (podwyższona temperatura) przechodzi do skraplacza ( nr 2 na rysunku) gdzie
oddaje energię do układu górnego źródła (instalacja grzewcza/ zasobnik c.w.u.). W skraplaczu po obniżeniu temperatury czynnik
chłodniczy ulega skropleniu i w postaci ciekłej dopływa do zaworu rozprężnego (nr 6 na rysunku), w którym następuje redukcja
ciśnienia, a wraz z nim dalsze obniżanie temperatury. Ochłodzony czynnik chłodniczy wraca do parownika zamykając cykl pracy.
Natomiast schłodzony czynnik roboczy dolnego źródła wraca do medium, z którego pobierał ciepło i po ponownym ogrzaniu
zaczyna cały proces od nowa.
Elementy pompy ciepła takie jak dodatkowy wymiennik (nr 3 na rysunku), w którym jest wykorzystywane ciepło czynnika
powracającego ze skraplacza (około 20°C ) do jego dodatkowego podgrzania przed procesem sprężania, pozwala uzyskać
większą sprawność sprężarki i pewność zamiany czynnika chłodniczego z cieczy w gaz, co jest bardzo ważne dla prawidłowej
pracy sprężarki. Natomiast w filtrze (nr 4 na rysunku) odkładają się wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne układu pompy
ciepła. Zawór rozprężny oprócz redukcji ciśnienia (nr 6 na rysunku) ma za zadanie na podstawie pomiaru temperatury
podgrzanego czynnika z parownika podawać (działa jak rozpylacz) odpowiednią ilość czynnika w stanie ciekłym na parownik.
Podawana ilość jest bezpośrednio uzależniona od parametrów parownika i jest wprost proporcjonalna do ilości ogrzanego
czynnika zamienionego w stan lotny.
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Jak działa pompa ciepła ?

Stosunek energii wejściowej ( pobranej energii elektrycznej ) do energii wyjściowej ( ciepła dostarczonego) określa nam
współczynnik efektywności – COP
COP = między 4,5 lub więcej

Pompa ciepła to nowoczesne urządzenia, które potrafią wykorzystać ciepło ukryte w naturze i przekształcić w ciepło do
ogrzewania. Decydując się na ich zastosowanie, można znacząco obniżyć koszty ogrzewania oraz bez żadnych inwestycji
bardzo znacznie zmniejszyć emisję CO2. Pompy ciepła nie spalają bowiem oleju, gazu, węgla czy drewna. Są one całkowicie
bezpieczne i nie marnują miejsca na uciążliwe składowanie paliwa. Ich cechą charakterystyczną, weryfikującą ich przydatność
ekonomiczną jest bardzo korzystna proporcja (współczynnik COP ) pomiędzy energią wejściową ( pobrana energia elektryczna)
a energią wyjściową ( ciepła dostarczonego) przeznaczoną na cele grzewcze. Pompa ciepła dostarcza kilkakrotnie więcej energii
niż pobiera. Pobrany 1 KW energii elektrycznej potrafi przetworzyć na 3 do 6KW energii cieplnej. Polecane przede wszystkim do
ogrzewania nowych lub odnowionych budynków, w których przeprowadzono termomodernizację.
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Pompa ciepła ALTECH obiegu ziemia/woda

•
•
•
•
•
•
•
•
•

COP = 4,5 lub więcej
∆T= 4°C
Zamknięty system – niezawodny system
Temperatura na głębokości 2 m nie spada poniżej 0°C
Monowalentny tryb pracy
Dwa niezależne układy hydrauliczne
Opcja pasywnego chłodzenia
Poziomy kolektor gruntowy
Pionowy gruntowy wymiennik ciepła

Określając COP, czyli współczynnik efektywności energetycznej na poziomie 4,5 lub więcej przekazujemy użytkownikowi
informację, ile z energii elektrycznej pobranej przez pompę ciepła możemy uzyskać energii cieplnej. Obrazowo w naszym
przypadku przy zużyciu przez pompę 1KW energii elektrycznej użytkownik otrzyma 4,5 lub więcej KW energii cieplnej. Im większy
jest ten współczynnik tym pompa pracuje oszczędniej. Wielkość tego współczynnika zależy od konstrukcji pompy ciepła i
temperatury dolnego i górnego źródła.
Wielkość współczynnika COP mówi wprost o spodziewanych kosztach ogrzewania. Jeżeli wyliczymy roczne zapotrzebowanie
na ciepło w budynku, to po podzieleniu go przez COP otrzymamy roczny pobór energii elektrycznej, która jest bezpośrednim
kosztem ogrzewania domu. Dodatkowym atutem dla wszystkich pomp ciepła, w porównaniu z innymi jednostkami grzewczymi
jest jej praca w systemie zamkniętym. Zdecydowanie zmniejsza ryzyko zanieczyszczeń układu, brak ubytków czynnika roboczego
dolnego źródła i czynnika chłodniczego pompy ciepła.
Pompa ALTECH , bez względu na warunki klimatyczne jako jedyne źródło grzania lub chłodzenia domu i przygotowania c.w.u. nie
wymaga zabezpieczania systemu grzewczego dodatkowym źródłem ciepła. Funkcja dwóch niezależnych układów hydraulicznych
oznacza, że pompa równocześnie zapewnia ogrzewanie budynku jak i zabezpiecza potrzeby ciepłej wody użytkowej. Takie
rozwiązanie przy minimalnych kosztach zapewnia pełen komfort użytkownikowi.
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Pompy ciepła ALTECH - modele i parametry techniczne
•
•

Model

Temperatura wody grzewczej max. 55°C
Zakres temperatury pracy dolnego źródła -5°C to 25°C

ALTH-995308

ALTH-995309

ALTH-995310

ALTH-995311

ALTH-995312

Moc cieplna*

kW

6,5

9,2

11,7

14,4

17

Pobór mocy elektrycznej*

kW

1,5

2,04

2,6

3,2

3,7

COP*

/

4,3

4,5

4,5

4,5

4,6

Ciężar

kg

82

91

113

124

128

Czynnik / waga

/kg

R407C / 2,0

R407C / 2,1

R407C / 2,5

R407C / 2,3

R407C / 2,7

Przepływ gorącej wody

m /h

1,54

2,2

2,79

3,46

4,13

3

*Mierzone w odniesieniu do parametrów solanka / woda B0/W35, zgodnie z normą EN 14511.

Tabela powyżej przedstawia wartości podstawowych parametrów technicznych pomp ciepła marki ALTECH. Max temperatura
uzyskiwana na wyjściu pompy po stronie układu grzewczego to 55°C. Biorąc pod uwagę fakt, że pompa jest przeznaczona
do współpracy z systemami niskotemperaturowymi – ogrzewanie podłogowe, grzejniki do 55°C, przygotowanie c.w.u do
55°C temperatura generowana przez pompę ciepła całkowicie zaspokaja potrzeby bytowe użytkownika. Jednocześnie zakres
temperatury pracy pompy dla dolnego źródła od -5°C do 25°C jak i jego objętość cieplna, gwarantują pewne zabezpieczenie jej
potrzeb termicznych.
Współczynnik efektywności COP. Mając podane konkretne wartości możemy dla pomp ciepła ALTECH sprawdzić jego praktyczną
wartość. I tak dla modelu pompy ALTH – 995310 moc cieplna to 11,7 KW, pobór energii -2,6 KW, daje nam wartość COP = 4,5 co
oznacza, że przy kosztach poboru energii elektrycznej równej 1 zł – pompa przekaże nam w formie energii cieplnej równowartość
4,5 zł. Jednocześnie przy podawaniu wartości poszczególnych parametrów pompy należy bardzo zwracać uwagę na identyfikację
warunków w jakich te wartości zostały zmierzone. Wszystkie parametry pomp ciepła marki ALTECH są badane wg Normy
Europejskiej nr EN14511 w odniesieniu dla parametrów B- (ziemia) 0°C ( temperatura dolnego źródła) do W ( woda) – 35°C
(temperatura wody wlotowej do systemu grzewczego- górne źródło) Dokładne zidentyfikowanie warunków pomiaru parametrów
pompy jest o tyle istotne , że rynek oferuje bardzo dużą ilość różnych modeli pomp ciepła , gdzie producenci lub dystrybutorzy
nie podając warunków pomiaru, podają bardzo zawyżone wartości podstawowych parametrów technicznych.
Wszystkie nasze pompy posiadają certyfikaty EHPA ( Europejskiej Organizacji Pomp ciepła). Są badane w autoryzowanych
laboratoriach, co daje pewność prawdziwości podawanych parametrów. Umożliwia ubieganie się o dotacje, a w efekcie
końcowym daje wymierne korzyści finansowe.
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Funkcje systemu solanka/woda

W przypadku pomp ciepła występują dwa rodzaje możliwości schładzania budynków. Pierwszy tzw. pasywny lub bierny albo
naturalny charakteryzuje się niewielkimi kosztami eksploatacji oraz bardzo niskimi kosztami energii elektrycznej. Wynika to z
faktu, że w procesie chłodzenia bierze udział zaledwie część podzespołów zastosowanych w pompie. Pozostałe, te najbardziej
energochłonne jak np. sprężarka pozostają w spoczynku i są uruchomiane tylko do przygotowania c.w.u.
System funkcjonuje w oparciu o gruntowe dolne źródła ciepła. Czynnik roboczy, najczęściej glikol mający temperaturę dolnego
źródła najczęściej 6-8°C przekazuje ją wodzie z systemu grzewczego górnego źródła absorbując nadmiar ciepła z pomieszczenia.
Ciepło pochłaniane w trakcie procesu chłodzenia trafia z powrotem do dolnego źródła usprawniając jego regenerację po okresie
zimowym.
To rozwiązanie jako najbardziej efektywne ekonomicznie znalazło zastosowanie w pompach marki ALTECH, które są pompami
solankowymi i działają w oparciu o kolektory gruntowe. Alternatywnym rozwiązaniem chłodzenia stosowanym w odwracalnych
pompach ciepła jest tzw. chłodzenie aktywne, które polega na odwróconym działaniu pompy co powoduje, że skraplacz i
parownik zamieniają się funkcjami uzyskując końcowy efekt chłodzenia dużo skuteczniejszy, ale też i dużo kosztowniejszy niż
chłodzenie pasywne.

19

POMPY CIEPŁA DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Podzespoły pomp ciepła ALTECH solanka/woda

Opis:
1 – Punkt pomiarowy – wyjście ogrzewania
2 – Wymiennik ciepła (skraplacz)
3 – Punkt pomiarowy – wejście ogrzewania
4 – Dodatkowy wymiennik ciepła
5 – Wyłącznik ciśnienia – niskie ciśnienie
6 – Wziernik
7 – Sprężarka
8 – Punkt pomiarowy – źródło ciepła, wylot nośnika
9 – Filtr osuszający
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10 – Rura powrotna sprężarki (ssanie)
11 – Zasilanie sprężarki
12 – Rura wylotowa sprężarki (tłoczenie)
13 – Punkt pomiarowy – źródło ciepła, wlot nośnika
14 – Wyłącznik wysokiego ciśnienia
15 – Wymiennik ciepła ( parownik)
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Podzespoły pomp ciepła ALTECH solanka/woda

Legenda:
1 – Przyłącze serwisowe ( ciśnienie czynnika
chłodniczego na wylocie sprężarki)
2 – Przyłącze serwisowe ( ciśnienie czynnika
chłodniczego na wlocie sprężarki)
3 – Mechaniczny zawór rozprężny
4 – Przyłącze serwisowe (ciśnienie czynnika
chłodniczego na wlocie parownika)
5 – Wymiennik ciepła (parownik)
6 – Przełącznik natężenia przepływu (wskaźnik
przepływu mediów)

Podstawowe podzespoły - parownik
Zalety wymiennika ciepła, parownika:
• Czysta miedź zapewnia doskonałą wymianę ciepła;
• Zmienna geometria płyt;
• Optymalizacja kanałów przepływu;
• Niskie opory przepływu po stronie wodnej wymiennika ciepła;

Obwód kolektora pracuje w systemie zamkniętym, dlatego brak zanieczyszczeń chemicznych i mechanicznych pozwala na użycie
wymiennika z tak wysokiej jakości miedzi.
Producentem wszystkich wymienników ciepła w pompach marki ALTECH jest szwedzka firma „SWEP”, lider na rynku
wymienników lutowanych. Wymiennik, w tym przypadku parownik zbudowany jest z wielu odpowiednio wyprofilowanych płyt o
zmiennej geometrii, tworzących bardzo dużą ilość odpowiednio ukształtowanych kanałów umożliwiających przepływ o niskich
oporach, zarówno po stronie dolnego źródła jak i po stronie układu chłodniczego pompy ciepła.
Zastosowanie czystej miedzi jako podstawowego materiału do wykonania wymienników ciepła pozwala skorzystać z takich jej
właściwości jak bardzo duża odporność na korozję, bardzo gładkie powierzchnie zewnętrzne pozbawione porów, zapobiegające
powstawaniu bakterii w wodzie oraz bardzo dobra przewodność cieplna. Te wszystkie zalety oraz zastosowanie High –
Technologii pozwoliło uzyskać wyrób finalny o najwyższych parametrach.

21

POMPY CIEPŁA DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Podstawowe podzespoły - automatyka

Zalety automatyki, jednostki sterującej:
• Łatwa obsługa przez użytkownika końcowego
• Monitorowanie parametrów pracy
• Odczyt z czytelnego ekranu
• Kontrola dwóch lub więcej cyklów ogrzewania/ chłodzenia i
sterowania ciepła wodą

Pompy marki ALTECH posiadają jeden z najbardziej zaawansowanych systemów automatyki stosowanych w pompach ciepła.
Działa w oparciu o automatykę firmy Siemens wyprodukowaną w Szwajcarii.
Jednostka sterująca zawiera kilkadziesiąt wstępnie zaprogramowanych schematów instalacji hydrauliczno – elektrycznych,
których zastosowanie w praktyce oznacza samo konfigurowanie się pompy przy jej rozruchu. Ponadto sterownik ma możliwość
sterowania trzema obiegami grzewczymi.
Obieg bezmieszaczowy zwany też bezpośrednim to obieg jednorodny , pracujący na najwyższych temperaturach, składający się z
tych samych elementów grzejnych np. system grzewczy realizowany tylko na grzejnikach przy temperaturze pracy 55°C
Dwa dodatkowe obiegi mieszające ( obieg z zaworem mieszającym) składające się z różnorodnych elementów grzejnych
pracujących na różnych temperaturach, np. obieg składający się z podłogówki , temperatura pracy 35° C i z grzejników z
temperaturą pracy 55°C. Dodatkowy obieg sterujący przygotowaniem c.w.u. kontrolujący proces jej grzania, monitorujący tryb
pracy dzienny lub nocny lub oszczędny, kontrola przy sterowaniu ręcznym lub elektronicznym w trybie wakacyjnym, party i trybie
przeciwzamrożeniowym. Oprogramowanie zawiera możliwość sterowania chłodzeniem pasywnym oraz możliwość monitorowania
i sterowania pracą pompy przez internet.
Program sterownika posiada opcję monitorowania i raportowania parametrów pracy pompy. Ta opcja jest bardzo przydatna dla
użytkownika. Pozwala przeanalizować pracę pompy, efekty jej pracy w określonych parametrach i pozwala wybrać optymalne
ustawienie parametrów. Wszystkie możliwości sterownika poświadczają jego wysokie zaawansowanie techniczne a fakt, że
wyszczególnione funkcje są w standardzie fabrycznym każdej pompy marki ALTECH, stawiają nasze produkty na jednym z
czołowych miejsc w ofercie pomp ciepła na rynku.
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Podstawowe podzespoły - sprężarka
Zalety sprężarki:
• Technologia spirali- wysoka sprawność
• Cicha i spokojna praca
• Niezawodne działanie nawet w najtrudniejszych warunkach
• Niski pobór mocy
• Dodatkowa ochrona przed wibracją
• Czujnik temperatury dla ochrony przed przegrzaniem
• Układ wyłączania/ włączania dla przedłużenia żywotności
• Przewidywany czas pracy do 20 lat
Innowacyjna konstrukcja sprężarek spiralnych Copeland zastosowanych w pompach
ALTECH zapewnia bardzo niski poziom hałasu, wysoką sprawność i niezawodność
oraz dużą trwałość. Technologia sprężarek spiralnych powoduje bardzo dużą
odporność na krótkotrwałe zaburzenia pracy układu chłodniczego, np. obecność
czynnika chłodniczego w sprężarce. Sprężarka posiada wbudowany mechanizm
ochrony przeciw przegrzaniu i przeciw zassaniu ciekłego czynnika chłodniczego.
Wysoka sprawność energetyczna i możliwość precyzyjnego dostosowania
wydajności sprężarki do wymaganego obciążenia pompy są parametrami,
które zadecydowały o zastosowaniu właśnie tych sprężarek w pompach ciepła
najlepszych światowych marek, w tym również w pompach ciepła ALTECH.

Zastosowany w pompach ALTECH dodatkowy wymiennik ciepła zwiększa wydajność obiegu ciepła. Energia, która w przeciwnym
razie uwalniana byłaby do środowiska oddawana jest do obiegu chłodzenia. Zwiększa COP i chroni sprężarkę przed dostępem
czynnika chłodniczego.

Czujnik przepływu montowany po stronie dolnego źródła jest charakterystyczny tylko do systemu pomp solanka- woda.
Monitoruje on przepływ glikolu, bada jego temperaturę. W przypadku braku przepływu i jego zaleganiu w parowniku przy
dalszej pracy pompy nastąpiłoby zamrożenie glikolu i mechaniczne uszkodzenie wymiennika. Dlatego brak przepływu glikolu
na podstawie informacji pozyskanej właśnie z czujnika przepływu jest momentalnie odbierany przez automatykę pompy i
doprowadza do przerwania jej pracy, chroniąc pompę przed uszkodzeniem.
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Pozostałe elementy pompy ciepła ALTECH
Zastosowanie specjalnych pianek ochronnych w obudowie pompy oraz
kauczuku antywibracyjnego jako elementu podstawy korpusu zapobiega
przenoszeniu drgań na ramę i dalej na układ ogrzewania. Chroni przed
drganiami generowanymi przez kompresor oraz dodatkowo pomaga w
jeszcze cichszej pracy pompy marki ALTECH. Pompy ALTECH mają wartość
ciśnienia akustycznego na poziomie 40dB. Jest to bardzo korzystny
parametr i zdecydowanie wyróżnia nasze urządzenia na tle parametrów
innych marek.

Funkcje urządzeń ochronnych
Pompa ciepła ma wbudowane funkcje bezpieczeństwa, które chronią i uniemożliwiają pracę urządzenia poza dopuszczalnym
zakresem temperatury, natężenia i napięcia roboczego
Podstawowe funkcje bezpieczeństwa to:
1. Monitorowanie procesu sterowania sprężarką.
2. Czas opóźnienia startu sprężarki.
3. Kontrola ciśnienia w systemie chłodzenia.
4. Ochrona prądowa.
5. Wyłącznik przepływu.
6. Ochrona ochrona termiczna sprężarki.
7. Kontrola ciśnienia czynnika chłodniczego.

Monitorowanie procesu sterowania sprężarką to nic innego jak zapobieganie obrotom silnika sprężarki w złym kierunku.
Funkcja ta jest realizowana przez oprogramowanie sterownika. W przypadku niewłaściwej kolejności faz na zaciskach sterownik
zapobiega pracy urządzenia. Na wyświetlaczu pojawia się informacja - „przepływ 3-fazowy asymetryczny”.
Czas opóźnienia startu sprężarki to czas potrzebny na zminimalizowanie różnicy temperatury glikolu po stronie dolnego
źródła. Temperatura glikolu powracającego do dolnego źródła powinna być bardzo zbliżona do jego temperatury , dlatego
oprogramowanie sterownika ogranicza start i zatrzymanie sprężarki. Ochrona taka pozwala na maksymalnie trzy rozruchy
sprężarki na godzinę.
Kontrola ciśnienia systemu chłodzenia służy do ochrony układu chłodzenia. Wbudowany wyłącznik wysokiego i niskiego
ciśnienia. W razie wzrostu ciśnienia czynnika chłodniczego w układzie chłodzenia, przekraczającego dopuszczalne granice
uniemożliwia pracę sprężarki.
Ochrona prądowa silnika sprężarki. Wbudowany element ochrony prądowej – termik chroni uzwojenia silnika elektrycznego
sprężarki przed przeciążeniem. W razie ich wystąpienia powoduje przerwanie dopływu prądu.
Wyłącznik przepływu zatrzymuje pracę sprężarki, gdy przepływ glikolu jest niewystarczający
Ochrona termiczna sprężarki to ochrona przed jej przegrzaniem ze względu na brak czynnika chłodniczego.
Kontrola ciśnienia czynnika chłodniczego (presostat) – mierzy ciśnienie czynnika chłodniczego po stronie ssawnej i tłocznej
obiegu chłodniczego. Czujnik po stronie sawnej zabezpiecza przed nadmiernym spadkiem ciśnienia, a po stronie tłocznej przed
nadmiernym wzrostem ciśnienia czynnika chłodniczego.
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Urządzenie łagodnego rozruchu zastosowane w automatyce
pomp ALTECH
Zastosowanie sprężarki

Uruchomienie sprężarki bez modułu RMS = 80 A

Zastosowanie sprężarki

Uruchomienie sprężarki z modułem RMS = 40 A

Gdy rozruch następuje stopniowo przez wzrost napięcia na module silnika aż do wartości końcowej ograniczenie prądu jest
aktywne. Moduł zapobiega wysokim momentom rozruchowym silnika sprężarki i sprawia, że prąd rozruchu jest niższy, z
mniejszymi wartościami szczytowymi.
Opór ciśnienia w sprężarce pompy w momencie jej rozruchu powoduje konieczność pobrania przez jej silnik elektryczny prądu o
bardzo dużej wartości. Jak widzimy na pierwszym wykresie w szczytowym momencie rozruchu silnik potrzebuje prąd o natężeniu
100A. Pomijając techniczne problemy z zbudowaniem takiej instalacji i zabezpieczenia to taki rozruch powoduje bardzo duże
przeciążenia mechaniczne, zdecydowanie obniżając żywotność wszystkich podzespołów. Dlatego konieczne jest wyposażenie
automatyki pomp ciepła w urządzenia niwelujące to zjawisko. Każda pompa marki ALTECH posiada moduł łagodny rozruch
sprężarki RMS, który ogranicza wysoki moment obrotowy silnika sprężarki przez stopniowy wzrost napięcia na module silnika,
sprawiając, że prąd rozruchu ma zdecydowanie niższe wartości szczytowe.
Moduł działa aż do momentu wzrostu napięcia na silniku do wartości końcowej i jak widzimy na dolnym wykresie maksymalny
prąd rozruchu to 60 A. Taka wartość zabezpieczenia elektrycznego nie stwarza już żadnych problemów technicznych w
przygotowaniu instalacji a zlikwidowanie przeciążeń mechanicznych momentu rozruchu niweluje zagrożenie uszkodzeń
mechanicznych.
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Łatwa instalacja pompy ciepła ALTECH
Parametry i uwarunkowania konstrukcyjne pomp ciepła marki ALTECH, które
potwierdzają zasadność ich wyboru.
• Małe wymiary
• Specjalne otwory do przenoszenia
• Praca z wszystkimi typami kolektorów gruntowych
• Program „miękkiego” startu w oprogramowaniu pompy
• Wyposażenie w czujnik przepływu - bezpieczeństwo parownika
• Zewnętrzne czujniki temperatury na wyposażeniu
• Czujniki temperatury zbiornika buforowego, zasobnika c.w.u. i pomp
obiegowych na wyposażeniu
• Specjalna ochrona przed wibracją i hałasem
• Zaprogramowane schematy hydrauliczno – elektryczne w sterowniku
• Łatwy program startowy
• Bardzo łatwa w montażu
• Przyjazny sterownik

Do takich cech na pewno należy możliwość współpracy z każdym typem
kolektorów gruntowych. W tym przypadku bardzo istotnym jest, w sensie
pozytywnym, brak na standardowym wyposażeniu pompy obiegowej dolnego
źródła.
Bogate oprogramowanie sterownika zawiera między innymi program
„miękkiego” startu sprężarki zdecydowanie przedłużając jej żywotność.
W oprogramowaniu pompy instalator ma już gotowe podstawowe schematy
hydrauliczno – elektryczne. Ich wykorzystanie w procesie realizacji inwestycji
jest równoznaczne z automatyczną konfiguracją pompy przy jej rozruchu.
Pompa na standardowym wyposażeniu ma zewnętrzny czujnik temperatury, czujniki temperatury zbiornika buforowego i
zasobnika c.w.u. oraz czujniki temperatury pomp obiegowych. Konstrukcyjnie i przez wyposażenie obudowy w specjalne pianki
antywibracyjne i kauczukowe maty chroni użytkownika przed wibracją i hałasem.
Fabrycznie wyposażona w czujnik przepływu umożliwia pełne zabezpieczenie parownika. Całość zaprezentowanych zalet
jednoznacznie potwierdza bardzo pozytywną opinię o pompach marki ALTECH i odzwierciedla przesłanie producenta, że pompy
zostały zaprojektowane i zbudowane z przeznaczeniem dla łatwego montażu, obsługi oraz łatwej kontroli pracy pompy.
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Badanie każdej pompy ciepła ALTECH

Klient otrzymuje 100% jakości i 100% pewności.
PEŁEN TEST pomp ALTECH obejmuje:
Sprawdzanie:
• wagi czynnika chłodniczego
• szczelności układu R407C
• stabilnej pracy pompy

Badanie:
• COP
• mocy grzewczej
• mocy znamionowej

Każda pompa ciepła marki ALTECH przed opuszczeniem fabryki jest poddana w 100% testom sprawdzającym niezawodność
działania i w 100% są badane wszystkie parametry pracy. Sprawdza się szczelność układu czynnika chłodniczego R 407C, jego
prawidłową wagę. Przeprowadza się badanie współczynnika COP zgodnie z normą EN 14511 wg parametrów ziemia – B 0°C i
woda –W 35°C oraz dokonuje pomiarów parametrów mocy grzewczej i wielkości poboru energii elektrycznej, badając stabilność
pracy pompy i jej parametry. Producent daje klientowi 100% pewności prawidłowego jej działania i zapewnia 100% jakości
sprzedawanego urządzenia.
Do produkcji pomp ciepła marki ALTECH stosujemy najnowsze technologie i wykorzystujemy materiały najwyższej jakości. Przy
montażu obiegów wewnętrznych pompy stosujemy rury miedziane o pogrubionych ściankach. Wszystkie elementy konstrukcyjne
pompy mają dwustopniową ochronę antykorozyjną.
W pierwszym etapie produkcji każdy element konstrukcji jest chroniony galwanicznie – ocynkowany, a następnie cała
konstrukcja pompy jest malowana proszkowo. Każda pompa przechodzi wnikliwe testy wywtrzymałościowe. Poszczególne
elementy pompy i cała konstrukcja łacznie jest testowana przez 500 godzin. Wszystkie te fakty zapewniają długotrwałą, stabilną i
bezpieczną pracę w najtrudniejszych warunkach. W efekcie pompy ciepła ALTECH mają bardzo długą żywotność.
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