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Prezentacja firmowa

BUDUJEMY DOM 6/2009

Pompa ciep a to urz dzenie grzewczo-kli-

matyzacyjne, które dostarcza tani  energi .

Spe nia funkcj  podobn  do pieca, kot a ga-

zowego, olejowego lub grzejnika elektrycz-

nego z mo liwo ci  dzia ania odwrócone-

go. W zimie s u y do ogrzewania, w lecie za

mo na j  wykorzysta  jako klimatyzacj .

Firma proponuje us ugi w zakresie dosta-

wy i instalacji pompy ciep a do produkcji ener-

gii ekologicznej, oraz urz dze  do dystrybu-

cji ciep a.

wiadczy równie  us ugi w zakresie: projek-

towania, rozbudowy i modernizacji, oraz re-

alizacji obiektów zwi zanych z dostarczeniem 

i przetwarzaniem energii cieplnej.

Ze wzgl du na indywidualny charakter ka -

dego zlecenia firma ta wiadczy w ramach 

oferty równie  us ugi projektowe i doradcze 

pozwalaj ce na optymalne dobranie parame-

trów technicznych urz dze  do oczekiwa

oraz mo liwo ci technicznych i finansowych 

klienta.

Oferta firmy to kompleksowa us uga sk a-

daj ca si  z:

 analizy stanu obecnego,

 zaproponowania mo liwych wariantów roz-

wi za ,

 zaprojektowania i wykonania (produkcji) 

w a ciwego urz dzenia/instalacji,

 monta u urz dzenia, jego uruchomieniu 

oraz przeszkoleniu osób odpowiedzialnych za 

jego bie c  obs ug .

Ze wzgl du na wzrastaj ce ceny energii ofer-

ta firmy cieszy si  coraz wi kszym zaintere-

sowaniem inwestorów, szczególnie tych któ-

rzy posiadaj  du e obiekty kubaturowe (szko y, 

szpitale, biurowce, hotele itp.) oraz klientów in-

dywidualnych.

Jedn  z ciekawszych inwestycji by a moder-

nizacja ogrzewania w obiekcie pod Warszaw .

Budynek zbudowano w po o-

wie lat trzydziestych XX wieku 

w  konstrukcji mieszanej el-

bet (projektant budynku Edgar 

Norwerth urodzi  si  w 1884 r. 

pod Genew . W 1924 r. przyje-

cha  do Warszawy, gdzie stwo-

rzy  kilka wa nych projektów). 

Budynek wyposa ony jest we 

wszystkie instalacje c.o., wod-

kan, elektryczn . Instalacja c.o. 

wykonana by a za pomoc  rur 

stalowych oraz grzejników e-

liwnych, a instalacja zasilana 

by a pompowo wod  kot ow  z kot a olejowego. 

Budynek jest wolno stoj cy, nieos oni ty po-

o ony w III strefie. Modernizacja polega a na 

wymianie starego ogrzewania na nowoczesne 

i ekologiczne pompy ciep a.

ród ami ciep a po wymianie s   pompy cie-

p a glikol-woda  i powietrze-woda  oraz 5 szt. 

solarów grzej ce bufor ciep a 750 l dodatko-

wo wyposa ony w grza ki jako awaryjne ró-

d o ciep a.

Dla powy szego obiektu dokonano inwenta-

ryzacji obiektu i obliczenia zapotrzebowania 

na ciep o (OZC) oraz poda o zapotrzebowanie 

godzinowe i  dobowe na c.w.u. (zapotrzebowa-

nie dobowe energii w/w. obiektu wynosi 5,2 GJ 

co daje prac  pomp ciep a 17h na dob ).

Pompa ciep a zosta a zaprojektowana jako 

wiod ce ród o ciep a. Zastosowano pom-

py ciep a SPC60SW910 i SPC60PW910 firmy 

SEKUT oparte na spr arkach COPELAND 

SCROLL z obiegami rewersyjnymi (grzanie–

–ch odzenie) z wykorzystaniem ciep a pary 

przegrzanej  czynnika ch odniczego (wymien-

niki ST firmy Thermogolv–Szwecja) do ogrze-

wania c.w.u., co umo liwia uzyskanie tem-

peratur 60°C c.w.u. przy skraplaniu czynnika 

ch odniczego R407C w temp. 

35°C co daje wysoki COP na 

poziomie 4–5 a dodatkowo 

podczas ch odzenia obiek-

tu c.w.u. grzana jest za darmo. 

Jako parowniki zaprojektowa-

no dwa wymienniki p aszczo-

wo-rurowe firmy SECESPOL. 

Jako dolne ród o ciep a zosta-

y zastosowano 10 pionowych 

sond, ka da po 50 m.b. g bo-

ko ci wg. dostarczonego pro-

jektu geologicznego.

Górne ród o ciep a (skra-

placze R407C – wymienniki SECESPOL JAD 

XK 6.50 PCE ) oddaj  ciep o do zasobnika 750l 

(Dukla) który pe ni funkcj  sprz g a hydrau-

licznego, odmulnika i zasobnika energii ciepl-

nej.

Kot ownia zaprojektowana jest tak aby pod-

czas grzania obiektu w obni onej taryfie za-

sobnik Dukla magazynowa  energi  ciepln

na poziomie 55°C, co dodatkowo obni y koszt 

ogrzewania obiektu o 20% zgromadzona w ni-

skiej taryfie nadwy ka  energii (40 kWh) do-

starczana jest do obiegu wody kot owej.

Grzanie c.w.u. realizowane jest przep ywowo 

przez w ownic  z miedzi karbowanej umiesz-

czon  w zasobniku Dukla, a nast pnie trafia do 

zasobnika ze stali nierdzewnej 400 l. Takie roz-

wi zanie eliminuje rozwój bakterii Legionella

oraz pozwala wykorzysta  pojemno  zasobni-

ka c.w.u. jako bufor ciep a do c.o. i dostarcza

ca y czas „ wie ” wod  na obiekt.

Modernizacja tego obiektu pozwoli a na 

znaczne oszcz dno ci:

Koszt eksploatacji przy zastosowaniu ogrzewa-

nia olejowego: 26 266 z

Przy zastosowaniu pomp ciep a koszt ogrzewa-

nia wg. wylicze  wyniós : 3580 z

Koszt instalacji pomp ciep a: 179 164 z

Koszt nowej instalacji  olejowej: 60 000 z

Roczna oszcz dno : 21 983 z

Pompy ciep a www.SEKUT.pl
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Tabela 1. Obliczenie zwrotu inwestycji (poniesione koszty wzgl dem lat) 
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