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1–2/2016 BUDUJEMY DOM

Ka dy, kto rozpoczyna przygod
z budow  w asnego domu, na sa-
mym pocz tku podejmuje wiele 

trudnych decyzji dotycz cych m.in. wiel-
ko ci, kszta tu i lokalizacji dzia ki, na któ-
rej powstanie dom oraz dokonuje wyboru 
projektu. Ju  na tym etapie nale y si  za-
stanowi , jaki sposób ogrzewania wybra .
Warto te  zwróci  uwag  czy w projekcie 
uj to pomieszczenia gospodarcze: kot ow-
ni , spi arni  czy pralni , które okazuj  si
niezwykle u yteczne. W przypadku wybo-
ru pompy ciep a powietrze–woda, s u cej 
do przygotowania c.w.u. czy gazowej insta-
lacji grzewczej, kot ownia nie jest niezb d-
na, aczkolwiek bardzo przydatna. 

JAK DZIA A POMPA CIEP A
POWIETRZE–WODA?
Pompy ciep a HP 260 ACS pobieraj  ener-
gi  ciepln  z powietrza i wykorzystu-
j  je do produkcji ciep ej wody u ytko-
wej. Czynnik ch odniczy (R134A) zmienia 
swój stan w parowniku poprzez pobór cie-
p a z otoczenia zewn trznego. Spr arka, 
która jest sercem systemu, zwi ksza z ko-
lei temperatur  czynnika ogrzanego przez 
powietrze. Odbywa si  to poprzez zwi k-
szenia ci nienia czynnika ch odniczego, 
który w efekcie osi ga temperatur  oko-
o 90°C. Nast pnie w skraplaczu nast pu-

je oddanie energii cieplnej wodzie u ytko-
wej i podgrzanie jej do temperatury max. 
60°C. Na koniec czynnik przechodzi przez 
zawór rozpr ny, nast puje spadek ci nie-
nia i temperatury tego p ynu i jego powrót 
do parownika, gdzie nast puje ponow-
ny pobór ciep a z otoczenia zewn trzne-
go i ca y cykl si  powtarza. Mo liwe jest 
równie  u ycie innych róde  ciep a (mo-
dele pomp z dodatkowymi w ownicami) 
np. instalacji solarnej czy/i kot a gazowego. 
Standardowo pompa ciep a posiada grza -
k  elektryczn  1,5 kW.

BUDOWA I ZABEZPIECZENIA
Pompa ciep a HP 260 ACS jest urz dze-
niem typu monobloc (2 w 1), sk adaj -
cym si  ze zbiornika c.w.u. po czonego 
z pomp  ciep a. Dzi ki izolacji, wykona-
nej ze spienionego poliuretanu o grubo-
ci 50 mm, zasobnik ten pozwala groma-

dzi  i utrzymywa  ciep o przez d ugi czas. 
Jest wykonany ze stali w glowej, pokryty 
dwiema wewn trznymi pow okami emalii 
SMALGLASS i  wyposa ony antykorozyj-
n  anod  magnezow .

Warto zwróci  uwag , e w ownica 
skraplacza zosta a owini ta wokó  zasobni-
ka, co w razie przerwania jej ci g o ci, wy-
klucza mo liwo  przedostania si  czynni-
ka do wody sanitarnej. 

Sterownik w pompie ciep a posiada mo -
liwo  zaprogramowania cz stotliwo ci 
dezynfekcji zbiornika (w celu wyelimi-
nowania bakterii i zachowania higieny za-
sobnika c.w.u.). 

SPRAWNO  POMPY
Sprawno  pomp ciep a okre la wspó -
czynnik COP (z ang. coefficient of perfor-
mance). Mówi on, w jakim stopniu urz -
dzenie to wykorzystuje darmowe ciep o ze 
rodowiska naturalnego, w stosunku do 

zu ytego pr du. Wspó czynnik ten nie jest 
wielko ci  sta  dla danego rodzaju pompy 
ciep a i zale y od wielu czynników, takich 
jak: budowa i parametry pompy ciep a, za-
stosowana technologia, temperatura po-
wietrza (dolnego ród a), temperatura za-
silania instalacji (górnego ród a), ró nica 
pomi dzy temperatur  wody zasilaj cej in-
stalacj  grzewcz , a temperatur  powrotu.

Wspó czynnik COP dla pompy cie-
p a HP 260 ACS wynosi 3,25 (przy temp. 
powietrza 15°C – temp. wody 15–50°C). 
Oczywi cie im wy sza warto  wspó -
czynnika COP tym lepiej, dlatego je li 
chcemy porówna  urz dzenia ró nych pro-
ducentów, nale y zwróci  uwag  na para-
metry, przy jakich jest ona osi gana.
Dzi ki wykorzystaniu energii pochodz cej 
z powietrza, pompa ciep a jest przyjazna 
dla rodowiska naturalnego. atwo  in-
stalacji, ciche i niezawodne dzia anie oraz 
atrakcyjna cena wyj ciowa i niskie kosz-
ty utrzymania to g ówne korzy ci p yn ce 
z u ytkowania bardzo ekologicznego i eko-
nomicznego urz dzenia, jakim jest pompa 
ciep a HP 260 ACS marki BERETTA. 
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