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Odnawialne ród a energii jak równie

technologie na nich oparte, ciesz  si  co-

raz wi ksz  popularno ci  i s  coraz po-

wszechniej stosowane. G ówn  przyczy-

n  takiego zainteresowania jest znikoma 

szkodliwo  dla rodowiska urz dze  wy-

korzystuj cych odnawialn  energi  oraz jej 

niewyczerpalna ilo .

Jednym z najbardziej wydajnych, a za-

razem najdynamiczniej rozwijaj cych si

urz dze  wykorzystuj cych odnawialne 

ród a energii s  pompy ciep a. Stanowi

one ekonomiczne i ekologiczne rozwi zania 

zarówno do ogrzewania, jak i ch odzenia 

pomieszcze . W obu przypadkach do uzy-

skania zamierzonego efektu wykorzystywa-

ne s  zasoby odnawialnych róde  energii 

w postaci ciep a zawartego w powietrzu.

Firma Immergas obserwuj c rosn ce za-

interesowanie pozyskiwaniem energii z od-

nawialnych róde , w oparciu o wiedz  i do -

wiadczenie swoich in ynierów, wprowadzi a

na rynek seri  pomp powietrze – woda o na-

zwie AUDAX. Charakteryzuje j  kompakto-

we wykonanie, wysoka sprawno  i energo-

oszcz dno . Pompy Immergas przygotowane 

s  do pracy samodzielnej, jak równie  w zin-

tegrowanym systemie, w którego sk ad mog

wchodzi  inne ród a ciep a jak np. kocio ,

kolektory s oneczne, grza ka elektryczna. 

Dodatkowo, w celu zapewnienia odpowied-

niego komfortu termicznego podczas ch o-

dzenia latem, w sk ad systemu mo e rów-

nie  wej  osuszacz powietrza.

Prawid owe funkcjonowanie ca ego syste-

mu, zapewnia mikroprocesorowe urz dzenie 

elektroniczne, okre lane mianem „inteligent-

nego” sterownika systemowego. W zale -

no ci od wybranego rozwi zania i zastoso-

wanych czujników, odczytuje temperatur

zewn trzn  oraz dane dotycz ce temperatu-

ry i wilgotno ci ze stref grzewczych. Dane 

te s  poddawane ci g ej analizie i w zale -

no ci od zapotrzebowania na ciep o, sterow-

nik centralny „podejmuje decyzj ” wybie-

raj c optymalne pod wzgl dem kosztowym 

ród o ciep a i uruchamia je z minimaln

moc  pozwalaj c  na utrzymanie komfor-

tu cieplnego.

Pompy AUDAX wyposa one s  w spe-

cjalny elektroniczny zawór, umo liwiaj cy 

odwrócenie procesu zachodz cego w pom-

pie. Dzi ki temu z powodzeniem mog  by

wykorzystywane zarówno do ogrzewania, 

jak i ch odzenia pomieszcze . Dodatkowe 

zastosowanie rozwi za  systemowych 

z osuszaczem powietrza w systemie ch o-

dzenia, pozwala na bie c  kontrol  wil-

gotno ci powietrza, która przek ada si  na 

temperatur  odczuwaln  w pomieszczeniu. 

Niskie zu ycie energii elektrycznej mo liwe 

jest dzi ki wykorzystaniu w produkcji techno-

logii inwertorowej. Pozwala ona na prac  pom-

py ze zmienn  moc , o modulacji w zakresie 

25–100% przystosowuj cej si  do aktualnego 

zapotrzebowania na ciep o.
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