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Artyku  promocyjny

Szukamy oszcz dno ci, chcemy zminima-

lizowa  wydatki na ciep  wod  i tu zaczy-

namy podró  po systemach do ciep ej wody 

u ytkowej (w skrócie c.w.u.). Do tej pory jed-

nym z najbardziej energooszcz dnych odna-

wialnych róde  ciep a do c.w.u. by y kolekto-

ry s oneczne. Jednak wraz z pojawieniem si

pomp ciep a do c.w.u., kolektory zacz y ust -

powa  im miejsca. redni wzrost sprzeda y

pomp ciep a do c.w.u. o oko o 25% rocznie po-

zwala przypuszcza , e w Polsce to w a nie 

pompy przejm  dominuj c  rol  w produkcji 

ciep a do ciep ej wody.

Ciep a woda przy -35°C
Pompy ciep a do c.w.u. pracuj  najbardziej eko-

nomicznie do temperatury -7°C to fakt. Taka 

temperatura jest granic , po przekroczeniu 

której za cz  si  grza ki je eli chcemy, aby to 

pompa ciep a podgrzewa a nasz  wod . I tu po-

wstaje pytanie: je eli nie mamy lub nie chcemy 

innego ród a ciep a ni  pompa ciep a do c.w.u. 

to co dalej? Przy pomocy grza ek pompy cie-

p a ZUBADAN marki Mitsubishi Electric mog

pracowa  nawet do -30°C – i to te  jest fakt. 

Taka praca nie jest ju  tak ekonomiczna jak bez 

grza ek, ale mamy ca y rok zapewnion  ciep

wod . Pompy ciep a do centralnego ogrzewa-

nia uzyskuj ce energi  z powietrza maj  inn

budow . Bez grza ek mog  pracowa  nawet do 

-35°C! Specjalnie wyprodukowana do grzania 

wody i powietrza jednostka, dzi ki modulacyj-

nej pracy spr arki potrafi p ynnie dopasowa

si  do zapotrzebowania systemu grzewczego 

i do ciep ej wody. Pompy ciep a ZUBADAN 

przy podgrzewaniu ciep ej wody u ywaj  grza-

ek jedynie do higienicznego zabezpieczenia 

przed rozwojem flory bakteryjnej Legionella. 

Pompy ciep a montujemy wewn trz budyn-

ku np. w piwnicy lub gara u. Poziom g o no-

ci pracy pomp firmy Nabilaton to tylko 49 dB, 

porównywalnie g o no  pracy lodówki to ok. 

42–44 dB.

Ni sze rachunki i niezawodna 
praca 
Deszcz, mg a, noc czy dzie  – te warunki nie 

wp ywaj  na prac  pompy ciep a, jedynie tem-

peratura powietrza ogranicza jej dzia anie. 

Przy kolektorach s onecznych praca jest mo -

liwa tylko w s oneczny dzie . Pompy ciep a do 

ciep ej wody u ytkowej najcz ciej wykorzy-

stuj  energi  zmagazynowan  w powietrzu, 

wodzie lub ziemi. Jednak to powietrze odgry-

wa tutaj decyduj c  rol . G ówna korzy

z u ycia pomp ciep a Nabilaton wynika z fak-

tu, e nak ady energetyczne pompy ciep a

zwi zane s  z przeniesieniem ciep a, a nie jego 

pe nym wytworzeniem. Pobieraj c 475 W ener-

gii elektrycznej uzyskujemy 1800 W energii 

cieplnej. Czy ma to dla u ytkownika znacze-

nie? Tak i to ogromne! Elektryczne zasobniki 

do c.w.u. do wyprodukowania 1 kW energii 

cieplnej potrzebuj  oko o 1 kW energii elek-

trycznej. Przy pompach ciep a Nabilaton do 

wytworzenia 1 kW energii cieplnej potrzebu-

jemy zaledwie 0,26 kW energii elektrycznej. 

Jest to 4 razy mniejsze zu ycie energii, a wi c

mniejszy koszt uzyskania ciep ej wody.

Klimatyzacja za darmo
Dodatkowymi atutami pomp ciep a do c.w.u. 

jest osuszanie powietrza (szczególnie poleca-

na funkcja w wilgotnych pomieszczeniach) 

oraz och adzanie powietrza. Och adzanie po-

wietrza w upalne dni mamy za darmo. Przy 

podgrzewaniu wody powietrze przep ywaj ce 

przez pomp  ciep a Nabilaton jest sch adza-

ne o oko o 5°C. Mo e by  wykorzystane jako 

klimatyzacja w okresie letnim. A co zrobi  ze 

sch odzonym powietrzem w okresach przej-

ciowych? Oczywi cie nie musimy sch adza

naszych pomieszcze , które ogrzali my sys-

temem grzewczym. Sch odzone powietrze po 

przej ciu przez pomp  ciep a kierowane jest 

na zewn trz budynku. Ciekawym rozwi za-

niem jest po czenie pracy pompy ciep a z re-

kuperatorem Lossnay. Powietrze zu yte, wy-

wiewane przez rekuperator jest kierowane do 

pompy ciep a – i tak przy temperaturach do-

chodz cych do -20°C gwarantowana jest praca 

urz dzenia bez u ycia grza ek. cz c te dwa 

systemy ze sob  mamy przed u on  prac

pompy ciep a równie  w okresach zimowych.

Wzrostowe tendencje cen paliw zmuszaj

do poszukiwania najbardziej efektywnych 

i najtrwalszych róde  ciep a. Firma Nabilaton 

bazuj c na wieloletnim do wiadczeniu i tech-

nologii Mitsubishi Electric realizuje te idee. 

Wprowadzaj c na bie co udoskonalenia d -

ymy do rozwi za  najta szych w eksploata-

cji oraz ekologicznych.
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POMPA  CIEP A  z c.w.u. 
fi rmy Nabilaton

Zasobnik c.w.u. (po lewej) i system Ecodan: 1) pompa ciep a ZUBADAN, 2) zasobnik wody pitnej, 

3) ogrzewanie pod ogowe, 4) punkty dostarczania ciep ej wody, 5) kaloryfer 


