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Oprócz funkcji ogrzewania zimą, pompy ciepła 
mogą chłodzić pomieszczenia latem – zdrowo 
i bez użycia freonu. Ta niezwykła zaleta jest co-
raz częściej wykorzystywana przez użytkowni-
ków. Ze względu na charakterystykę pomp cie-
pła rozróżniamy dwa rodzaje chłodzenia:
 Chłodzenie pasywne

W trakcie pracy pompy ciepła nadmiar ciepła od-
bierany jest przez instalacje ogrzewania płaszczy-
znowego (podłogowego/ściennego) lub nadmu-
chowego (klimakonwektory) i przekazywany jest 
do instalacji dolnego źródła. Dzięki pracy w try-
bie chłodzenia pasywnego możemy obniżyć tem-
peraturę w pomieszczeniach o kilka stopni. Taki 
tryb chłodzenia nie wymaga wysokich nakładów 
inwestycyjnych. Również pod względem eksplo-
atacyjnym jest korzystny ze względu na pracę tyl-
ko pomp obiegowych. Dodatkowo dzięki chłodze-
niu pasywnemu możliwe jest szybkie i bezpłatne 
przyspieszenie stopnia regeneracji dolnego źró-
dła, wskutek czego po okresie letnim grunt ma 
wyższą temperaturę co wiąże się z większą efek-
tywnością działania pompy ciepła oraz mniejszy-
mi kosztami eksploatacji w okresie grzewczym. 
W przypadku, kiedy regulator pompy ciepła 
otrzyma informacje, że należy podgrzać wodę, 
wówczas tryb chłodzenia pasywnego zostaje wy-
łączony i następuje podgrzanie wody. Chłodzenie 
pasywne włączane jest automatycznie jeśli przy-
gotowanie c.w.u zostanie zakończone.
 Chłodzenie aktywne

Zaawansowaną formą chłodzenia jest tryb chło-
dzenia aktywnego, który umożliwia schłodzenie 
pomieszczeń do jeszcze niższych temperatur 
niż w przypadku pasywnego chłodzenia – acz-
kolwiek tryb chłodzenia aktywnego wiąże się 
z pracą sprężarek. Zasada działania jest bardzo 
podobna do pracy w trybie pasywnym. Ciepło od-
prowadzane z pomieszczeń także 
w rezultacie trafia do instalacji 
dolnego źródła. Jednakże w tym 
przypadku ciepło może być wy-
korzystywane do innych celów, 
jak np. przygotowywanie c.w.u 
lub podgrzanie wody baseno-
wej. Dzięki temu wykorzy-
stujemy obie strony procesu 
– chłodzenie oraz podgrza-
nie wody.
Praca w tym trybie pod 
względem hydraulicz-
nym jest bardziej skompli-

kowana, gdyż wymaga drugiego pośredniego 
wymiennika ciepła oraz buforu chłodu. 
Regulator Luxtronik II, w który zaopatrzone są 
wszystkie pompy ciepła Alpha-InnoTec, bardzo 
dobrze radzi sobie z całym systemem, dodatkowo 
dbając o aspekt ekonomiczny (najpierw rozpoczy-
na się chłodzenie w trybie pasywnym, a następ-
nie jeśli jest to konieczne załącza się chłodzenie 
w trybie aktywnym).
 Nie tylko pompy ciepła glikol/woda, ale również 
powietrze/woda oferują nam chłodzenie aktyw-
ne. W tym celu Alpha-InnoTec opracowała spe-
cjalne powietrzne pompy ciepła z rewersem czy-
li możliwością odwrócenia obiegu i kierowania 
ciepła z pomieszczeń na zewnątrz. Jest to bardzo 
korzystne rozwiązanie pod względem instalacyj-
nym, ponieważ w stosunku do standardowej in-
stalacji c.o., musi być ona rozbudowana tylko o 
jedną dodatkową pompę obiegową oraz odpo-
wiedni zbiornik buforowy.

Alpha-InnoTec w swojej ofercie posiada szereg 
pomp ciepła, które łączą w sobie funkcje 

ogrzewania i chłodzenia:
 komfortowe centrale grzewcze gli-
kol/woda KHZ-SW K w przedzia-

le mocy grzewczej od 6 do 10 kW 
przy B0/W35 (ogrzewanie i chło-

dzenie – pasywne i aktywne, 
przygotowywanie c.w.u. oraz 

wentylacja pomieszczeń 
z rekuperacją. Przy wyko-
rzystaniu dodatkowego wy-

posażenia możliwe podłą-
czenie instalacji solarnej do 

wsparcia trybów c.w.u. i c.o.)

 centrale grzewcze glikol/woda WZS H/K 
w przedziale mocy od 6 do 10 kW przy B0/W35 
(ogrzewanie i chłodzenie – pasywne i aktywne, 
przygotowywanie c.w.u.)
 pompy ciepła glikol/woda SWC H/K w prze-

dziale mocy od 6 do 32 kW przy B0/W35 (ogrze-
wanie i chłodzenie – pasywne i aktywne)
 pompy ciepła powietrze/woda w ustawieniu 

zewnętrznym z rewersem LW A/RX o mocy 
9 i 14 kW przy A2/W35 (ogrzewanie i chłodzenie 
– aktywne)

Komfortowe chłodzenie latem 
dzięki pompom ciepła Alpha-InnoTec
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