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BUDUJEMY DOM 4/2013

Wymagania rynku
Wspó cze nie przy budowie domów wykorzy-

stuje si  materia y o bardzo niskim wspó czyn-

niku przewodzenia ciep a. Izolacje stosowane s

ju  od poziomu fundamentów przez ocieplenie 

cian i dachu. In ynierowie, przygotowuj c naj-

nowocze niejsz  pomp  ciep a na rynku, posta-

wili sobie cztery podstawowe cele, które powin-

na spe nia  nowoczesna, gruntowa pompa ciep a: 

 Wysoka efektywno  (SPF – Seasonal 

Performance Factor) podczas ca orocznej eks-

ploatacji

 Wyj tkowo efektywny sposób przygotowania 

ciep ej wody u ytkowej 

 Niski poziom emisji d wi ku 

 Kompaktowy rozmiar i prosta instalacja

Innowacyjna technologia = wysoki wspó czyn-

nik efektywno ci (SPF)

Podstawow  cz ci  pompy ciep a jest  uk ad 

ch odniczy, który mo na okre li , jako „mo-

tor” pompy ciep a. Sercem obiegu ch odniczego 

w DHP-H Opti Pro + jest specjalnie dedykowana 

spr arka spiralna. DHP-H Opti Pro + nie tylko 

jest wysokoefektywn  gruntow  pomp  ciep a,

lecz tak e dodatkowo wykorzystuje przyjazny 

dla rodowiska czynnik R410A.

Podstawowym elementem odpowiedzialnym 

za poziom zu ycia energii i prac  pompy jest ste-

rownik. Do najwa niejszych zalet maj cych bez-

po redni wp yw na poziom zu ycia energii jest 

algorytm  zwany  „warto ci  integral” obliczaj cy 

zapotrzebowanie na ciep o. Nale y podkre li , i

takie rozwi zanie  jest ok. 15–20% bardziej efek-

tywne, ni  sterowaniem pomp  na zasadzie po-

miaru temperatury  zewn trznej, wewn trznej 

oraz temperatury powrotu zasilania c.o.

Kolejn  innowacj  jest zastosowanie technologii 

Opti, czyli elektronicznie sterowanej pompy obie-

gowej po stronie dolnego ród a i instalacji grzew-

czej. Pompa ciep a wyposa ona w pompy obiego-

we ze zmienn  pr dko ci  obrotow jest o 5–6% 

bardziej efektywna w porównaniu do pompy cie-

p a wyposa onej w pompy obiegowe ze skokow

regulacj  obrotów1. Warto zwróci  uwag , i  w tej 

pompie, tak jak we wszystkich pompach ofero-

wanych przez Danfoss, uk ad ch od-

niczy jest „zamkni ty”, a ka da pom-

pa testowana jest na ko cowym etapie 

produkcji, co jest gwarancj  niezawod-

no ci i bezpiecze stwa.

Mnóstwo ciep ej wody
– nowy standard 
komfortu
Ciep a woda dla wielu u ytkowni-

ków stanowi wa ne kryterium  oceny 

i zakupu. W pompie DHP-H Opti Pro 

+ wykorzystane zosta y dwie tech-

nologie, które s u  przygotowaniu 

ciep ej wody u ytkowej. Pierwsza to  techno-

logia TWS (Tap Water Stratification) czyli ter-

miczne uwarstwienie  wody w zasobniku.  Efekt 

ten jest osi gany dzi ki w ownicy w kszta -

cie spirali u o onej na ca ej wysoko ci zasob-

nika c.w.u. Technologia TWS to 15% wi cej 

ciep ej wody i dwukrotnie krótszy czas przy-

gotowania c.w.u.

Drug  technologi  jest „gor cy gaz” (TGG 

– technologia gor cego gazu). W normalnym 

uk adzie ch odniczym pompy ciep a jest pa-

rownik, spr arka i skraplacz, w którym nast -

puje odzyskanie ciep a na potrzeby ogrzewania. 

W pompie Opti Pro + mi dzy spr ark  a skra-

placzem jest dodatkowy ma y wymiennik, przez 

który z jednej strony przechodzi gaz do skrapla-

cza a z drugiej jest woda  grzewcza.  W pompie 

Opti Pro+ efektywno  produkcji ciep ej wody

wynosi 3,6–4,72 podczas, gdy w innych pom-

pach dost pnych na rynku warto  ta nie prze-

kracza 2,5. Nale y podkre li , e obie techno-

logie umo liwiaj  efektywn  produkcj  ciep ej 

wody i oszcz dno ci ok. 800 kWh/rok w po-

równaniu do zasobnika  p aszczowego o po-

dobnej pojemno ci.

Ci ... – niski poziom 
d wi ku
Konstrukcja no na pompy tzw. rama, obudowa 

i rozmieszczenie poszczególnych komponentów 

zosta y tak zaprojektowane, aby zminimalizowa :

 poziom drga  pochodz cy ze spr arki, 

 poziom nat enia d wi ku emi-

towanego przez spr ark  spiraln

i uk ad ch odniczy. 

Wa ne jest, aby pompa ciep a pra-

cowa a w sposób cichy i nie przeszka-

dza a domownikom. Pompy serii Opti 

Pro + s wyposa one w spr arki 

spiralne, które swoj  konstrukcj  ge-

neruj  d wi k na niskim poziomie.

Poziom nat enia d wi ku w pom-

pie DHP-H Opti Pro + 10 kW wynosi 

46,5 dB(A)3. Pompy Opti Pro + to jed-

ne z najcichszych gruntowych pomp 

ciep a dost pnych na rynku.

Prosta i szybka instalacja
Wa nym elementem, u atwiaj cym uruchomie-

nie i pocz tkowy okres pracy pompy jest  mo li-

wo  zdalnego monitorowania stanu pracy pom-

py ciep a poprzez system OnLine dost pny jako 

dodatkowe wyposa enie pompy ciep a. Stan pra-

cy pompy, najwa niejsze parametry i ewentu-

alne alarmy mo na monitorowa  przy pomocy 

internetu i laptopa oraz telefonu typu smartfon. 

Informacj  o stanie pracy pompy mo na otrzy-

ma  bez konieczno ci jazdy w miejsce instalacji. 

Dlaczego pompy ciep a
Danfoss?
 jedna z najwy szych redniorocznych efektyw-

no ci  (mierzona wspó czynnikiem SPF: Seasonal 

Performance Factor), co oznacza niskie rachun-

ki za pr d

 najlepsza na rynku efektywno  produkcji cie-

p ej wody u ytkowej

 cicha praca, lokalizacja w dowolnym miejscu 

domu 

 zdalna kontrola i ustawianie – online

 szeroka oferta 

 nowe i modernizowane instalacje 

pracuje z ogrzewaniem pod ogowym jak

i grzejnikami.

Pompa ciep a – od czego zale y innowacyjno
i efektywno  na najwy szym poziomie?
Nowo  na rynku – gruntowa pompa ciep a DHP-H Opti Pro +
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1. Zgodnie z rozporz dzeniem NR 641/2009[2] Komisji Europejskiej w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE
z pocz tkiem 2015 roku wszystkie nowe pompy ciep a b d  musia y by  wyposa one w pompy obiegowe o wspó czynni-
ku efektywno ci  EEI (energy efficiency index) nie wi kszym ni  0,23. Pompy zastosowane w pompie DHP-H Opti Pro + 
ju  dzi  spe niaj  to wymaganie.  
2. COP c.w.u.  4.7 przy ogrzewaniu pod ogowym, COP c.w.u.  3.6 przy ogrzewaniu grzejnikami.
3. Poziom nat nia dzwi ku zgodnie z EN ISO 3741 przy warunkach pracy BOW45 (EN 12102).
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