Artykuï promocyjny

Eko&warmth,czyli dlaczego pompa
ciepïa to rozwiÈzanie idealne
Tani i uniwersalny sposób ogrzewania budynków

Dynamiczny rozwój technologii stosowanych
w budownictwie wpïywa na wyĝsze standardy energooszczÚdnoĂci w nowopowstajÈcych
budynkach. Jeszcze kilkanaĂcie lat temu norma zuĝycia ciepïa oscylowaïa na poziomie
200 kWh/m2, zaĂ obecny standard to poziom
poniĝej 100 kWh/m2, nie wspominajÈc juĝ o budownictwie energooszczÚdnym gdzie zuĝycie
wynosi zazwyczaj czterokrotnie mniej, bo ok.
50 kWh/m2.
To wszystko wpïywa takĝe na estetykÚ samego budynku. Kojarzone dotychczas z brudnym i zapylonym pomieszczeniem kotïownie,
przechodzÈ powoli do przeszïoĂci. Dobór
nowoczesnego kotïa o odpowiedniej mocy
grzewczej, zbiornik wody oraz pompy obiegowe, zajmujÈ zaledwie kilkanaĂcie m2.
W tym miejscu moĝna postawiÊ zatem pytanie, jakie z obecnie dostÚpnych na rynku rozwiÈzañ, jest najlepsze?
Statystycznie najwiÚkszÈ popularnoĂciÈ cieszÈ siÚ wciÈĝ kotïy na tzw. ekogroszek, polecane przez producentów jako tanie ěródïo ciepïa, jednak radoĂÊ z oszczÚdnoĂci, skutecznie
gaszÈ prace zwiÈzane z uzupeïnianiem paliwa
oraz niezbÚdnym czyszczeniem urzÈdzania.
Lepszym rozwiÈzaniem jest kocioï gazowy,
jednak bezobsïugowoĂÊ nie jest wystarczajÈcÈ
rekompensatÈ za bardzo wysokie koszty uĝytkowania. W mniejszych budynkach moĝna
zastosowaÊ systemy kominkowe. Tanie rozwiÈzanie poïÈczone z niezwykïÈ atmosferÈ
prawdziwego domowego ogniska. Cóĝ, jednak
i w tym przypadku naleĝy mieÊ na uwadze
koniecznoĂÊ magazynowania odpowiedniego
zapasu drewna, o wiosennym obowiÈzku odĂwieĝania Ăcian nie wspominajÈc.

Czy istnieje wiÚc jakiekolwiek rozwiÈzanie
idealne, które poïÈczy bezobsïugowoĂÊ, niskie
koszty eksploatacji oraz czystoĂÊ w uĝytkowaniu?
Tak. To pompa ciepïa typu powietrze-woda.
W tym miejscu naleĝy zaznaczyÊ, ĝe na rynku znaleěÊ moĝna równieĝ pompy pozyskujÈce energiÚ z ziemi czyli tzw. pompy typu woda
– woda lub solanka – woda, jednak te rozwiÈzania sÈ na tyle drogie, ĝe okres spïaty przewyĝsza ich ĝywotnoĂÊ. OczywiĂcie, nie naleĝy odnosiÊ do pomp ciepïa typu powietrze
woda niewiadomego pochodzenia, a jedynie
do produktów zbudowanych z podzespoïów
renomowanych producentów. Takim rozwiÈzaniem niewÈtpliwie jest pompa ciepïa oferowana przez firmÚ Sunex, producenta posiadajÈcego kilkunastoletnie doĂwiadczenie w branĝy
grzewczej opartej o odnawialne ěródïa energii.

NEXUS – innowacyjne
rozwiÈzanie dla budownictwa
jednorodzinnego
NEXUS to nowoczesne pompy ciepïa typu powietrze – woda zaprojektowane jako ekonomiczne i gïówne ěródïo ciepïa w budynkach
poïoĝonych nawet w skrajnie niekorzystnych
warunkach klimatycznych – pracujÈ nawet
w temperaturach -20ºC. Ich wysokÈ jakoĂÊ
gwarantujÈ innowacyjne rozwiÈzania zrealizowane w oparciu o podzespoïy renomowanych
Ăwiatowych producentów takich jak Copeland
czy Siemens.
UrzÈdzenia wykonane sÈ w wersji kompaktowej, co oznacza, ĝe w caïoĂci montowane sÈ
na zewnÈtrz budynku. Takie rozwiÈzanie gwarantuje moĝliwoĂÊ montaĝu nawet w obiektach
nie posiadajÈcych kotïowni czy pomieszczenia
technicznego. Pompa jest fabrycznie napeïniona czynnikiem roboczym co gwarantuje wysokÈ efektywnoĂÊ dziaïania i ogranicza do minimum bïÚdy popeïniane na etapie montaĝu.
Prosty montaĝ sprowadza siÚ zaledwie do
poïÈczenia hydraulicznego z instalacjÈ grzewczÈ za pomocÈ dwóch przewodów.
Pompy oferowane sÈ w dwóch mocach:
• 9 kW – dla budynków o powierzchni ogrzewanej do 100 m2,

• 14 kW – dla budynków o powierzchni ogrzewanej od 100 do 180 m2.
WysokÈ efektywnoĂÊ pracy w bardzo niskich temperaturach zapewnia elektroniczny
system dozowania czynnika roboczego do parownika oraz rewolucyjny system odmraĝania, który w momencie oblodzenia wymiennika pozyskujÈcego ciepïo z powietrza zostaje
odmroĝony zwiÚkszajÈc sprawnoĂÊ produkcji energii.
UrzÈdzenie zostaïo wyposaĝone w inteligentny system antyzamroĝeniowy, dziÚki czemu w przypadku temperatur mniejszych niĝ
dopuszczalna minimalna temperatura pracy
ukïad zabezpieczony jest przed zniszczeniem.
Wszystkie wyĝej wymienione funkcje przekïadajÈ siÚ niewÈtpliwie na wysokie parametry
urzÈdzenia które zostaïy potwierdzone badaniami w niezaleĝnym laboratorium.
Pompa Nexus posiada w komplecie pompÚ
obiegowÈ ïadowania zbiornika oraz funkcjÚ
sterowania dodatkowym ěródïem ciepïa dziÚki czemu moĝna jÈ zaadoptowaÊ w istniejÈcÈ
instalacjÚ.
Obudowa zostaïa wykonana jako stabilna
konstrukcja stalowa zabezpieczona proszkowo
co gwarantuje dïugoletniÈ i bezawaryjnÈ eksploatacjÚ nawet przy naraĝeniu na obciÈĝenia
mechaniczne.
Czy moĝna wymagaÊ jeszcze wiÚcej? OczywiĂcie. Koszty eksploatacji to nie wszystko.
Liczy siÚ codzienny komfort uĝytkowania,
dlatego pompy Nexus firmy Sunex umoĝliwiajÈ, dziÚki bezpïatnemu mobilnemu systemowi zarzÈdzania, regulowanie temperatury,
podglÈd trybu pracy, czy teĝ zuĝycia energii,
za pomocÈ smartfonu, tabletu oraz komputera.
Fachowa i bezpïatna pomoc ekspertów i instalatorów firmy Sunex zapewniÈ dïugie i bezproblemowe korzystanie z urzÈdzenia.
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