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Artyku  promocyjny

BUDUJEMY DOM 5/2010

Dotychczas najpowszechniej stosowanymi no-

nikami energii wykorzystywanymi do celów 

grzewczych by a ropa, gaz i w giel. Niestety, 

ceny tych surowców stale rosn  a wykorzy-

stywane techniki zwi zane z ich eksploata-

cja mog  by  k opotliwe. Na szcz cie istnieje 

mo liwo  wykorzystania róde  energii od-

nawialnych. Jednym z dost pnych rozwi za

w tym zakresie jest zastosowanie pomp ciep a

– urz dze  umo liwiaj cych pozyskanie cie-

p a z powietrza, wody, gleby a nawet ciep a od-

padowego powstaj cego na przyk ad w wyni-

ku klimatyzowania pomieszcze . Szczególna 

zaleta pomp ciep a jest mo liwo  odwrócenia 

ich dzia ania, a zatem wykorzystania w okre-

sie grzewczym jako ród a ciep a, a latem jako 

klimatyzatora. Ponadto ich eksploatacja nie 

powoduje emisji zanieczyszcze  takich jak 

siarka, sadza czy spaliny, s  zatem produk-

tem ekologicznym.

Oferta firmy to kompleksowa us uga sk a-

daj ca si  z:

 analizy stanu obecnego,

 zaproponowania mo liwych wariantów roz-

wi za ,

 zaprojektowania i wykonania ( produkcji), 

w a ciwego urz dzenia/instalacji,

 monta u urz dzenia, jego uruchomieniu 

oraz przeszkoleniu osób odpowiedzialnych 

za jego bie c  obs ug .

Jedna z ciekawszych inwestycji wykonan

przez firm  SEKUT by a modernizacja ogrze-

wania w obiekcie pod Warszaw .

Budynek zbudowano w po owie lat trzydzie-

stych XX wieku w konstrukcji mieszanej, i wy-

posa ono we wszystkie instalacje sanitarne. 

Instalacja c.o. wykonana by a za pomoc  rur 

stalowych oraz grzejników eliwnych, a za-

silana by a pompowo wod  kot ow  z kot a

olejowego. Warto doda  i   budynek jest wol-

no stoj cy, nieos oni ty po o ony w III stre-

fie. Modernizacja polega a na wymianie sta-

rego ogrzewania na nowoczesne i ekologiczne 

pompy ciep a. ród ami ciep a po wymia-

nie s  pompy ciep a glikol woda i powietrze-

woda oraz 5 szt. solarów grzej ce bufor cie-

p a 750 l dodatkowo wyposa ony w grza ki 

jako awaryjne ród o ciep a. Dla powy sze-

go obiektu dokonano inwentaryzacji obiek-

tu i obliczenia zapotrzebowania na ciep o

(OZC) oraz poda o zapotrzebowanie godzino-

we i dobowe na c.w.u. (zapotrzebowanie do-

bowe energii w/w. obiektu wynosi 5,2 GJ co 

daje prac  pomp ciep a 17h na dob ). Pompa 

ciep a zosta a zaprojektowana jako wiod -

ce ród o ciep a. Zastosowano pompy ciep a

SPC60SW910 i SPC60PW910 firmy SEKUT 

oparte na spr arkach COPELAND SCROLL 

z obiegami rewersyjnymi (grzanie – ch odze-

nie) z wykorzystaniem ciep a pary przegrzanej 

czynnika ch odniczego (wymienniki ST firmy 

Thermogolv–Szwecja) do ogrzewania c.w.u., co 

umo liwia uzyskanie temperatur 60°C c.w.u. 

przy skraplaniu czynnika ch odniczego R407C 

w temp. 35°C co daje wysoki COP na poziomie 

4–5 a dodatkowo podczas ch odzenia obiektu 

c.w.u. grzana jest za darmo. Jako parowniki 

zaprojektowano dwa wymienniki p aszczowo- 

rurowe firmy SECESPOL. Jako dolne ród o

ciep a zastosowano 10 pionowych sond, ka -

da po 50 m.b. g boko ci wg. dostarczonego 

projektu geologicznego. Górne ród o ciep a

oddaj  ciep o do zasobnika 750l który pe ni 

funkcje sprz g a hydraulicznego, odmulnika 

i zasobnika energii cieplnej. Kot ownia zapro-

jektowana jest tak aby podczas grzania obiek-

tu w obni onej taryfie zasobnik Dukla maga-

zynowa  energi  ciepln  na poziomie 55°C, co 

dodatkowo obni y koszt ogrzewania obiektu 

o 20% zgromadzona w niskiej taryfie nadwy -

ka energii (40 kWh) dostarczana jest do obie-

gu wody kot owej. Grzanie c.w.u. realizowane 

jest przep ywowo przez w ownic  z miedzi 

karbowanej umieszczon  w zasobniku, a na-

st pnie trafia do zasobnika ze stali nierdzew-

nej 400 l. Takie rozwi zanie eliminuje rozwój 

bakterii Legionella oraz pozwala wykorzysta

pojemno  zasobnika c.w.u. jako bufor ciep a

do c.o. i dostarcza ca y czas „ wie ” wod  na 

obiekt. Modernizacja tego obiektu pozwoli a

na znaczne oszcz dno ci:

Koszt eksploatacji przy zastosowaniu ogrze-

wania olejowego: 26 266 z

Przy zastosowaniu pomp ciep a koszt ogrze-

wania wg. wylicze  wyniós : 3580 z

Czas zwrotu inwestycji: 4 lata

O skuteczno ci i efektywno ci syste-

mu najlepiej wiadczy lista klientów fir-

my, na której znalaz y si  m.in.: Europejskie 

Centrum Zdrowia, Polska Akademia Nauk, 

Technorubber Turyn, Nobille Bielsko-Biala, 

ZWSS Belos Bielsko-Bia a oraz ca a rzesza 

klientów indywidualnych.

Pompa ciep a
– inteligentne rozwi zania energooszcz dne

Wi cej informacji na temat pomp ciep a

uzyska  mo na na stronach www.sekut.pl, 

lub pod numerem telefonu 33 821 40 24, 

728 872 472 gdzie codziennie w godzinach 

8.00–16.00 konsultanci firmy czekaj  na 

Pa stwa pytania.
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