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Artyku  promocyjny

Od d u szego czasu  przy projektowaniu 

nowo budowanych jak i modernizowanych 

instalacji z pompami ciep a propaguje si

system pasywnego ch odzenia, który wyko-

rzystuje ch ód gruntu lub wody, czyli uk ad

dolnego ród a pompy ciep a. Projektuj c taki 

uk ad musimy dodatkowo zastosowa  kilka 

elementów takich jak: dodatkowy wymien-

nik p ytowy, automatyk  ró nicow  z po-

miarem wilgotno ci, kilka zaworów prze -

czaj cych itd.

Mo na równie  wykorzysta  urz dzenia, 

które posiadaj  w sobie zabudowane: do-

datkowy wymiennik p ytowy, automatyk

przystosowan  do pracy w trybie grzanie 

c.o., c.w.u. i ch odzenia. Omawiaj c system 

ch odzenia pasywnego pos u  si  jednostk

typu WPC…Cool, która to w a nie jest w sta-

nie zaspokoi  nasze potrzeby grzewcze – c.o. 

i c.w.u. oraz ch odzenia pasywnego.

Ch odzenie pasywne opiera si  na wykorzy-

staniu ch odu – rodowiska (gruntowo-wodnego) 

o ni szej temperaturze ni rodowisko – powie-

trze znajduj ce si  w naszym obiekcie – insta-

lacji. Transport ch odu realizowany jest przez 

uk ad pomp obiegowych, zaworów prze cza-

j cych, wymiennika solanka/woda lub woda/

woda i odpowiedniej automatyki.

Najwa niejsz  zalet  systemu ch odzenia pa-

sywnego jest wysoki wspó czynnik EER – efek-

tywno ci ch odniczej przewy szaj cy wielokrot-

nie ten wspó czynnika dla systemu ch odzenia 

aktywnego.

Posiadaj c system z pomp  ciep a, gdzie dol-

ne ród o stanowi gruntowy wymiennik ciep a, 

mo emy jako instalacje ch odu wykorzysta  sys-

tem kolektorów poziomych (rozwi zanie zaleca-

ne przy systemach ch odzenia pasywnego) lub 

sond pionowych (spiralnych, nie meandrycz-

nych). W okresie najwi kszego zapotrzebowania 

na ciep o, czyli miesi ce letnie: maj, czerwiec, li-

piec, sierpie  temperatura w gruncie b dzie ni-

ska. Najni sza pocz tkiem sezonu letniego (naj-

wi ksze potrzeby ch odnicze), gdy  pompa ciep a

w a nie co przesta a pracowa  na rzecz potrzeb 

systemu grzewczego. Dodatkowo transportuj c

ciep o z budynku do gruntu regenerujemy dolne 

ród o, za  w przypadku prze czenia si  na funk-

cj  c.w.u. pompa ciep a b dzie pracowa  z wy -

sz  temperatur ród a, z wy sz  efektywno ci

COP i zarazem ni szymi kosztami eksploatacyj-

nymi. Pracuj c na rzecz c.w.u. sch adzamy dol-

ne ród o – czyli poprawiamy efekt ch odzenia 

obni aj c temperatur  gruntu.

Bardzo wa n  zalet  tego typu rozwi za

jest to, e posiadaj c jedn  instalacj  systemu 

grzewczego mo emy j  wykorzysta  w celach 

grzewczych i ch odniczych. Nie musimy inwe-

stowa  dodatkowo w kolejne urz dzenia i do-

datkowe instalacje. Kolejnym bardzo wa nym 

argumentem takiego sposobu rozwi zania ch o-

dzenia w naszym obiekcie s  koszty eksploata-

cyjne. Kompresor agregatu ch odniczego mocy 

ch odniczej rz du 3,5 kW ma silnik elektryczny 

o obci eniu oko o 1,26 kW, a o mocy ch odni-

czej oko o 5,3 kW, silnik o obci eniu 2 kW. Za

pompa obiegowa dolnego ród a – oko o 150 W 

i pompa obiegowa systemu ch odzenia oko o

70 W. Sumarycznie oko o  220 W, czyli ponad 

czterokrotnie mniej ni  kompresor klimatyza-

tora o mocy ch odniczej 3,5 kW i blisko sied-

miokrotnie mniej ni  kompresor klimatyzatora 

o mocy ch odniczej 5,3 kW. Oczywi cie klima-

tyzator prowadzi proces ch odzenia bardzo dy-

namicznie i pracuje krócej ni  system ch odze-

nia pasywnego, ale czy du y strumie  bardzo 

ch odnego powietrza w pomieszczeniu wiadczy 

o wysokim komforcie. Czy nie spotkali my si

Ch odzenie pasywne z pomp

ch odzenie budynku

ch odzenie budynku

pasywne aktywne

pasywne aktywne

spr arka

OFF

spr arka

ON

– Wykorzystanie niskiej temperatury 

dolnego ród a

– Wykorzystanie naturalnego spadku 

temperatury

– Wykorzystanie efektu buforowania

– Wykorzystanie urz dzenia 

ch odniczego

– Ch adzenie 40 kW

– Pobór energii elektrycznej pomp 

obiegowych 2 kW

EER = 20

Ch odzenie pasywne

najwy sza efektywno  EER

– Ch odzenie 40 kW

– Pobór energii elektrycznej pomp 

obiegowych 12 kW

EER = 3,3
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z sytuacj , e w pobli u klimatyzatora powietrze 

jest zbyt ch odne lub redukujemy przep yw po-

wietrza do minimum by proces ch odzenia by a

prowadzony jak naj agodniej dla osób przebywa-

j cych w pomieszczeniu (czyli wyd u amy czas 

pracy kompresora o mocy np. 2 kW).

Wspomnia em, i  zalet  systemu pasywnego 

ch odzenia jest mo liwo  wykorzystania insta-

lacji systemu grzewczego – pracuj cej w sezo-

nie zimowym na potrzeby grzewcze. Spotykane 

systemy ogrzewania: powierzchniowego – pod-

ogowe, sufitowe i cienne; grzejnikowe – z na-

dmuchem (klimakonwektory); nadmuchowe 

sufitowe – kasetony podwieszane, nadaj  si  do 

systemów ch odzenia pasywnego pod pewny-

mi warunkami.

Instalacje nadmuchowe – klimakonwektory, 

kasetony sufitowe – wymagaj  jedynie zastoso-

wania czujnika (np. FE7) temperatury powietrza 

wewn trz pomieszczenia, który b dzie kontro-

lowa  temperatur  w pomieszczeniu i po osi -

gni ciu odpowiednie niskiej temperatury wy-

czy system ch odzenia pasywnego. Instalacje 

powierzchniowe – pod ogowe, sufitowe i cien-

ne – wymagaj  zastosowania nie tylko automa-

tyki dokonuj cej pomiary temperatury ale rów-

nie  wilgotno ci (np. FEK) by z odpowiednim 

wyprzedzeniem punktu rosy wy czy  system 

ch odzenia. Najcz ciej jest to 2 do 3 K przed po-

jawieniem si  punktu rosy. Jako autor niniejsze-

go artyku u sk aniam si  w naszych warunkach 

klimatycznych oraz stosunkowo du ej zmienno-

ci wilgotno ci w porach letnich do stosowania 

systemu ch odzenia opartego na klimakonwek-

torach lub kasetonach sufitowych. Rozwi zanie 

takie chroni nas przed pojawieniem si  na po-

wierzchniach ch odzonych wilgoci i rosy (kon-

densat odprowadzany jest do rynny kondensatu 

klimakonwektora). To rozwi zanie nie koliduje 

z zastosowaniem uk adu ogrzewania pod ogowe-

go, gdy  automatyki, jak np. WPMII, WPMi (W), 

obecnie produkowanych pomp ciep a potrafi a

sterowa  dwoma obiegami grzewczymi – grzej-

nikowym i pod ogowym. Klimakonwektory mo-

emy zastosowa  tam, gdzie pojawi  si  mog

potrzeby ch odnicze, a ogrzewania pod ogo-

we w pomieszczeniach, w których te potrzeby 

nie b d  realizowane. Mo na równie  tak za-

projektowa  instalacj , e w okresie zimowym 

w pomieszczeniu b dzie pracowa o ogrzewa-

nia pod ogowe i klimakonwektorowe, a w okre-

sie lata tylko ch odzenie z nadmuchem klima-

konwektorów. Wybór rozwi zania stoi po stronie 

Inwestora i projektanta proponuj cego bardzo 

nowoczesne i funkcjonalne rozwi zanie trzech 

systemów w jednym uk adzie (c.o.,c.w.u. i ch o-

dzenie pasywne).
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