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Artyku  promocyjny

NOWOCZESNE INSTALACJE

Polski rynek ekologicznych systemów grzew-
czych czerpi cych energi  z ziemi od lat opie-
ra  si  na pompach ciep a wykorzystuj cych 
glikol jako czynnik roboczy. Wraz z rozwojem 
technologii pojawi y si  innowacyjne rozwi -
zania, w których ciep o nie jest przekazywa-
ne za po rednictwem glikolu, ale na zasa-
dzie bezpo redniego odparowania czynnika 
ch odniczego kr cego w instalacji. Równie
Sofath, producent pomp ciep a, proponuje swo-
im klientom bezglikolowe systemy, w których 
ciep o odzyskiwane jest z gruntu za po red-
nictwem czynnika R410A.

ZNACZENIE CZYNNIKA ROBOCZEGO
W przypadku geotermalnych pomp ciep a prze-
p yw energii odbywa si  w zamkni tym obiegu 
mi dzy dolnym ród em (grunt, woda), a gór-
nym (uk ad grzewczy budynku). Dlatego istot-
ne znaczenie ma czynnik roboczy. Obecnie 

najpopularniejszym czynnikiem roboczym wy-
korzystywanym w pompach gruntowych jest 
glikol, jednak szereg niedogodno ci zwi za-
nych z jego zastosowaniem powoduje poszuki-
wanie efektywniejszych rozwi za . W bezgli-
kolowych pompach ciep a Sofath czynnikiem 
roboczym jest wysokowydajny i bezpieczny 
R410A. Czynnik ten nie niszczy warstwy ozo-
nowej oraz nie ulega degradacji, przez co nie 
ma konieczno ci jego okresowej wymiany jak 
w przypadku mieszaniny glikolu.

BEZ GLIKOLU, CZYLI JAK?
Pompy ciep a Caliane marki Sofath wykorzystu-
j  technologi  bezpo rednie parowanie/woda, 
w której gor cy czynnik roboczy trafia do wy-
miennika p ytowego i przekazuje swoj  ener-
gi  ciepln  wodzie p yn cej w uk adzie grzew-
czym budynku (ogrzewanie pod ogowe, cienne 
lub grzejniki niskotemperaturowe). Skroplony 
czynnik wraca do kolektora gruntowego i po-
wiela cykl. W tym systemie wymiennik grun-
towy jest parownikiem, a wi c w u o onych 
w ziemi rurach kr y czynnik R410A, który 
w nich odparowuje. Dzi ki wyeliminowaniu 
roztworu glikolu i dodatkowego wymiennika 
po rednicz cego w wymianie ciep a uzyskuje 
si  wi ksz  sprawno  pompy ciep a.

PRZEWAGA POMP BEZ GLIKOLU
W urz dzeniach bezglikolowych, w porówna-
niu do glikolowych, czynnik roboczy si  nie sta-

rzeje, a wi c nie ma konieczno ci jego wymia-
ny. W konsekwencji koszty eksploatacji takiej 
pompy s  ni sze, a jej u ytkowanie prostsze. 
System jest niezwykle wydajny, poniewa  nie 
wyst puj  straty ciep a na wymienniku i nie jest 
potrzebna dodatkowa pompa obiegowa wyma-
gaj ca zasilania. Co wi cej, wed ug bada  EHPA 
(European Heat Pump Association) wska nik 
efektywno ci sezonowej (SPF) dla pomp ciep a
dzia aj cych w systemie bezpo redniego odpa-
rowania jest wy szy ni  w urz dzeniach typu 
powietrze/woda czy glikol/woda. Dodatkowo, 
mniejsza ilo  elementów konstrukcyjnych 
w urz dzeniach Sofath zapewnia wi ksze bez-
piecze stwo i wy sze wspó czynniki efektyw-
no ci COP. To sprawia, e pompy ciep a Caliane 
s  bardzo wydajnymi i sprawnymi systemami, 
zapewniaj cymi ogrzewanie budynku przez 
ca y rok przy najni szych kosztach eksploatacji.

Bezglikolowe pompy ciep a
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