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Artyku  promocyjny

Odnawialne ród a energii ciesz  si  obec-

nie du  popularno ci  i s  coraz cz ciej 

stosowane. Jednym z urz dze  wykorzystu-

j cym odnawialne ród a energii jest pom-

pa ciep a powietrze-woda. G ównym zada-

niem tego urz dzenia jest pobranie energii 

cieplnej z przestrzeni o niskiej temperaturze, 

przeniesienie do górnego ród a ciep a (in-

stalacja c.o. lub zasobnik c.w.u.) i oddanie go 

do odbiorników przy wy szej temperaturze. 

Wychodz c naprzeciw zapotrzebowaniu na 

tego typu urz dzenia firma Immergas wpro-

wadzi a na rynek dwie rodziny pomp po-

wietrze-woda o nazwach IMMERWATER 

i AUDAX.

Rodzin  pomp ciep a IMMERWATER de-

dykowan  tylko do przygotowania c.w.u. two-

rz  dwa modele: IMMERWATER 190 i IM-

MER WATER 300 v.2 INOX, charakteryzuj ce 

si  bardzo prost  obs ug  i estetycznym wy-

gl dem. Do ich produkcji zastosowano mate-

ria y wysokiej jako ci i trwa o ci. Pompy cie-

p a pracuj  z wysok  wydajno ci , poniewa

wp ywa na ni  jedynie temperatura powietrza 

zasysanego. Wspó czynnik efektywno ci pra-

cy pompy (COP) wynosi dla obu tych pomp 

3,6 (dla temperatury powietrza = 15°C, tem-

peratury wody = 45°C). Oznacza to, e z 1 kW 

pobranej energii elektrycznej otrzymujemy a

3,6 kW energii cieplnej. IMMERWATER s

przystosowane do pracy w szerokim zakre-

sie temperatur zewn trznych od -7°C do 

+43°C. W temperaturach poni ej -7°C, ciep a

woda u ytkowa jest przygotowywana przez 

znajduj c  si  w zbiorniku grza k  elektrycz-

n  o mocy 3 kW. Pompy IMMERWATER 190 

i IMMERWATER 300 v.2 INOX to urz dze-

nia o bardzo niskim poziomie emitowane-

go d wi ku. Posiadaj  funkcj  automatyczne-

go wygrzewu antybakteryjnego oraz funkcj

„wakacje”, która umo liwia zaprogramowanie 

cyklu czasowego, podczas którego pompa b -

dzie utrzymywa a temperatur  wody na po-

ziomie 15°C, nast pnie wykona jednorazowo 

wygrzew antybakteryjny i wróci do trybu nor-

malnej pracy. Pompa IMMERWATER 190 po-

siada zasobnik emaliowany o pojemno ci 

190 litrów, natomiast 300-litrowy zasobnik 

pompy IMMERWATER 300 v.2 INOX wy-

konany jest ze stali nierdzewnej INOX i wy-

posa ony w dodatkow  w ownic  o po -

wierzchni 0,7 m2 umo liwiaj c  wspó pra-

c  pompy z dodatkowym ród em ciep a, 

np. z kot em grzewczym. 

Drug  rodzin  pomp ciep a firmy Immergas 

tworz  pompy AUDAX o mocy: 6, 8, 10, 16 i 18 kW,

przeznaczone do wspomagania instalacji c.o. 

i c.w.u. Zbudowane z materia ów wysokiej ja-

ko ci i trwa o ci s  przeznaczone do instalacji 

na zewn trz budynku. Kontrolowanie i stero-

wanie prac  pompy oparte jest o pomiar tem-

peratury w siedmiu punktach obiegu czynnika 

roboczego. Automatyka zosta a wyposa ona 

w funkcje autodiagnostyki i sygnalizacji uste-

rek. Pompy AUDAX mog  pracowa  w dwóch 

trybach pracy: grzania i ch odzenia. Ze wzgl -

du na warunki klimatyczne i dolne ród o cie-

p a – powietrze, pompa ciep a nie mo e by  je-

dynym ród em ciep a w instalacji. Pompy 

ciep a AUDAX musz  pracowa  w zintegrowa-

nym systemie, w którego sk ad wchodz  inne 

ród a ciep a: kocio  grzewczy (gazowy, olejo-

wy itp.) lub grza ka elektryczna.

Zastosowanie technologii inwerterowej 

w pompach zwi ksza ich efektywno  w po-

równaniu z tradycyjnymi rozwi zaniami. Po-

zwala na prac  pompy ze zmienn  moc , w za-

kresie modulacji 25–100% przystosowuj cej 

si  do aktualnego zapotrzebowania.
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