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1
1.1

Buderus Pompy ciepła powietrze-woda

Prosta i bezproblemowa

Buderus Pompy ciepła powietrzewoda
Argumenty, które przemawiają za pompą
ciepła Buderus

Niemcy są wiodącym krajem w zakresie ochrony klimatu.
Dotrzymano zobowiązań wynikających z protokołu
z Kioto.
Nie można jednak spocząć na laurach, ponieważ wiele
jeszcze brakuje do osiągnięcia średnioterminowych
celów klimatycznych. Decydujące znaczenie w dążeniu
do ich osiągnięcia ma wybór sposobu ogrzewania. Na
podstawie analiz branżowych można przypuszczać, że
pompy ciepła będą z tego względu coraz chętniej
używane.
Pompy ciepła powietrze-woda będą wyznaczać trendy,
zwłaszcza w zakresie modernizacji, dzięki elastycznym
możliwościom montażu i coraz większej wydajności.

• Brak konieczności uzyskania zezwolenia od urzędów
ochrony środowiska
• Brak szczególnych wymagań dotyczących wielkości
działki
• Czynności, jakie należy wykonać na działce,
ograniczają się do wykonania podestu i wykopania
rowu dla przewodów zasilających w przypadku pomp
ciepła montowanych na zewnątrz.

Niniejsze materiały obejmują wersję Logatherm WPL...A
do montażu zewnętrznego.
Niezawodność gwarantująca Twój spokój
• Pompy ciepła powietrze-woda Buderus spełniają
wymagania jakościowe firmy Bosch dotyczące
najwyższej funkcjonalności i żywotności.
• Urządzenia są sprawdzane i testowane w fabryce.
• Bezpieczeństwo gwarantowane przez dużą markę:
części zamienne i serwis nawet po 15 latach
W wysokim stopniu ekologiczna
• Podczas używania pompy ciepła energia odnawialna
stanowi ok. 75 % energii grzewczej; przy
zastosowaniu „zielonego prądu“ (energia wiatru,
wody i słoneczna) energia odnawialna może stanowić
nawet 100 %.
• Brak emisji podczas pracy
• Bardzo dobra ocena w niemieckim rozporządzeniu
o oszczędzaniu energii
W pełni niezależna i przyszłościowa
• Niezależna od oleju i gazu
• Brak uzależnienia od zmian cen oleju i gazu
• Ograniczenie emisji CO2
Wyjątkowo ekonomiczna
• Nawet do 50 % mniejsze koszty eksploatacji w
porównaniu do oleju i gazu
• Trwała i niewymagająca znacznej konserwacji
technologia z zamkniętymi obiegami
• Najniższe koszty bieżące; brak kosztów związanych
np. z konserwacją palnika, wymianą filtra i usługami
kominiarskimi
• Nie są konieczne inwestycje związane z budową
kotłowni i komina
• Brak nakładów (finansowych) związanych
z wykonaniem odwiertu, koniecznych w przypadku
pomp ciepła typu glikol-woda i woda-woda.
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Podstawy

2.1

Sposób działania pomp ciepła

Mniej więcej jedna czwarta całkowitego zużycia energii
przypada na prywatne gospodarstwa domowe.
W gospodarstwach domowych około trzech czwartych
zużytej energii przeznacza się na ogrzewanie
pomieszczeń. Powyższe dane wskazują wyraźnie, gdzie
należy zastosować rozwiązania mające na celu
oszczędność energii i ograniczenie emisji CO2. Dobre
rezultaty można uzyskać dzięki np. ulepszeniu izolacji
cieplnej, stosowaniu nowoczesnych okien i oszczędnego,
przyjaznego dla środowiska systemu grzewczego.
4
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

6 720 645 211-33.1il

Zużycie energii w prywatnych gospodarstwach
domowych

Ogrzewanie 78 %
Ciepła woda 11 %
Pozostałe urządzenia 4,5 %
Chłodzenie, mrożenie 3 %
Pranie, gotowanie, zmywanie
Światło 1 %

Pompa ciepła pobiera większą część energii grzewczej
ze środowiska, podczas gdy jedynie niewielka część
dostarczana jest w postaci energii roboczej. Sprawność
techniczna pompy ciepła (współczynnik wydajności)
mieści się w zakresie pomiędzy 3 i 6, w przypadku
pompy ciepła powietrze-woda – pomiędzy 3 i 4. Z tego
względu pompy ciepła stanowią idealne rozwiązanie
zapewniające oszczędne i przyjazne dla środowiska
ogrzewanie.

3

4

Rys. 2
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Sposób działania pomp ciepła opiera się na sprawdzonej
i niezawodnej „zasadzie działania lodówki“. Lodówka
odbiera ciepło z chłodzonych produktów i przekazuje je
przez tylną ścianę do powietrza w pomieszczeniu.
Pompa ciepła odbiera ciepło z otoczenia i przekazuje je
do instalacji ogrzewczej.
Wykorzystuje się przy tym fakt, że ciepło zawsze
przepływa od „źródła“ do „odbiornika ciepła“ (od
ciepłego do zimnego), podobnie jak rzeka zawsze płynie
w dół doliny (od „źródła“ do „ujścia“).

W parowniku (1) znajduje się płynny środek roboczy
o bardzo niskiej temperaturze wrzenia (tzw. czynnik
chłodniczy). Czynnik chłodniczy ma niższą temperaturę
niż źródło ciepła (np. grunt, woda, powietrze) oraz
niższe ciśnienie. Ciepło przepływa zatem od źródła do
czynnika chłodniczego. W efekcie czynnik chłodniczy
nagrzewa się powyżej swojej temperatury wrzenia,
odparowuje i jest zasysany przez sprężarkę.
Sprężarka (2) spręża odparowany (gazowy) czynnik
chłodniczy, powodując znaczny wzrost jego ciśnienia.
Wskutek tego gazowy czynnik chłodniczy jeszcze
bardziej się nagrzewa. Dodatkowo następuje również
zamiana energii napędowej sprężarki w ciepło, które
przekazywane jest do czynnika chłodniczego. W ten
sposób temperatura czynnika chłodniczego coraz
bardziej wzrasta do momentu, aż przekroczy ona
wartość niezbędną dla instalacji ogrzewczej do
ogrzewania i przygotowania c.w.u. Po osiągnięciu
określonej wartości ciśnienia i temperatury czynnik
chłodniczy przepływa dalej do skraplacza.
W skraplaczu (3) gorący, gazowy czynnik chłodniczy
oddaje ciepło pobrane z otoczenia (źródło ciepła) oraz
pozyskane z energii napędowej sprężarki do
chłodniejszej instalacji ogrzewczej (odbiór ciepła).
Temperatura czynnika chłodniczego spada przy tym
poniżej punktu skraplania, co powoduje ponowne
przejście w stan ciekły. Czynnik chłodniczy, będący
ponownie w stanie ciekłym, nadal jednak znajdujący się
pod wysokim ciśnieniem, przepływa do zaworu
rozprężnego.

1

2

Sposób działania

Pompa ciepła wykorzystuje (podobnie jak lodówka)
naturalny kierunek przepływu od ciepłego do zimnego w
zamkniętym obiegu czynnika chłodniczego z
parownikiem, sprężarką, skraplaczem i zaworem
rozprężnym. Pompa ciepła „pompuje“ przy tym ciepło z
otoczenia na wyższy poziom temperatury, który można
wykorzystać do ogrzewania.

2

Rys. 1

Pompa ciepła umożliwia wykorzystanie ciepła
z otoczenia (gruntu, powietrza lub wody gruntowej) do
ogrzewania i przygotowania c.w.u.

5
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Przepływ temperatury w pompie ciepła powietrzewoda z montażem zewnętrznym (przykład)

Zawór rozprężny (4) redukuje ciśnienie czynnika
chłodniczego do wartości początkowej, zanim popłynie
on z powrotem do parownika i znów pobierze ciepło
z otoczenia.

Energia napędowa
Powietrze 0 °C
Powietrze -5 °C
Powrót instalacji ogrzewczej 28 °C
Zasilanie instalacji ogrzewczej 35 °C

Logatherm WPL – 6 720 807 818 (2013/04)

5

2

Podstawy

Schematyczna prezentacja sposobu działania instalacji pompy ciepła
75 %

+2 °C
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100 %

25 %

–2 °C

+27 °C

2

0 °C (2,8 bar)

3

+35 °C

88 °C (23,5 bar)

50 °C (23,5 bar)

–4,5 °C (2,8 bar)
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Rys. 3
[1]
[2]
[3]
[4]

2.2

2.2.1

Obieg czynnika chłodniczego w instalacji pompy ciepła (z czynnikiem chłodniczym R407C)

Parownik
Sprężarka
Skraplacz
Zawór rozprężny

2.2.2

Sprawność techniczna, współczynnik
wydajności i roczny współczynnik
efektywności
Sprawność techniczna

Sprawność techniczna (η) opisuje stosunek mocy
użytkowej do mocy pobranej. W idealnych procesach
sprawność techniczna wynosi 1. Procesy techniczne są
zawsze związane ze stratami, dlatego sprawności
techniczne urządzeń technicznych są zawsze mniejsze
niż 1 (η < 1).

Współczynnik wydajności ε, zwany również COP (ang.
Coefficient Of Performance), to współczynnik uzyskany
w drodze pomiarów lub obliczeń, odnoszący się do
pomp ciepła przy specjalnie zdefiniowanych warunkach
eksploatacyjnych, podobny do standardowego zużycia
paliwa przez samochody.
Współczynnik wydajności ε opisuje stosunek użytecznej
mocy cieplnej do pobranej elektrycznej mocy napędowej
sprężarki.
Współczynnik wydajności, jaki może zostać osiągnięty
przez pompę ciepła, zależny jest od różnicy temperatur
pomiędzy źródłem ciepła a odbiornikiem ciepła.
W odniesieniu do nowoczesnych urządzeń obowiązuje
następująca zasada obliczania współczynnika
wydajności ε na podstawie różnicy temperatur:

QN
η = ---------P el
F. 1

Wzór do obliczenia sprawności technicznej

[η]
Sprawność techniczna
[QN]
Oddana moc użyteczna
[Pel]
Doprowadzona moc elektryczna
Pompy ciepła pobierają dużą część energii ze
środowiska. Część ta nie jest traktowana jako energia
doprowadzona, ponieważ jest ona darmowa. Jeżeli
sprawność techniczna byłaby obliczona
z uwzględnieniem tych warunków, wynosiłaby > 1. Ze
względów technicznych jest to nieprawidłowe; w celu
opisu stosunku energii użytkowej do energii
wydatkowanej (w tym wypadku czystej energii roboczej)
wprowadzono dla pomp ciepła współczynnik wydajności
(COP). Współczynnik wydajności pomp ciepła wynosi
pomiędzy 3 a 6.

6

Współczynnik wydajności

ΔT + T 0
T
ε = 0,5 × -------------------- = 0,5 × ------------------------T – T0
ΔT
F. 2

Wzór do obliczania współczynnika wydajności na
podstawie temperatury

[T]
Temperatura bezwzględna odbiornika ciepła w K
Temperatura bezwzględna źródła ciepła w K
[T0]
Do obliczenia na podstawie stosunku mocy grzewczej do
poboru mocy elektrycznej stosuje się następujący wzór:
QH
ε = COP = ---------P el
F. 3
[Pel]
[QH]

Wzór do obliczania współczynnika wydajności na
podstawie poboru mocy elektrycznej
Pobór mocy elektrycznej w kW
Zapotrzebowanie na ciepło w kW
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Podstawy

2.2.3

Przykład obliczenia współczynnika
wydajności na podstawie różnicy temperatur

Poszukiwany jest współczynnik wydajności pompy
ciepła w przypadku ogrzewania podłogowego o
temperaturze zasilania 35 °C i ogrzewania
grzejnikowego o temperaturze 50 °C przy temperaturze
źródła ciepła wynoszącej 0 °C.
Ogrzewanie podłogowe (1)

Glikol 1)/
Woda2)
[ °C]

Ogrzewanie grzejnikowe (2)
• T = 50 °C = (273 + 50) K = 323 K
• T0 = 0 °C = (273 + 0) K = 273 K
• ΔT = T – T0 = (323 – 273) K = 50 K

T
323 K
ε = 0,5 × --------- = 0,5 × ------------------ = 3,2
ΔT
50 K

1 ΔT = 35 K, ε = 4,4
2 ΔT = 50 K, ε = 3,2

6
1
2

3
2
1
0
10

20

30

40

50

60

70
ΔT (K)

6 720 645 211-41.1il

Rys. 4

Współczynniki wydajności wg przykładowego
obliczenia

[COP] Współczynnik wydajności ε
[ΔT]
Różnica temperatur
2.2.4

W15/W45

A –7/W35

Porównanie pomp ciepła wg DIN-EN 14511

Wartości współczynnika wydajności
podawane dla pomp ciepła Buderus(ε, COP)
odnoszą się do obiegu czynnika
chłodniczego (bez proporcjonalnej mocy
pompy) oraz dodatkowo do metody
obliczeń wg normy PN-EN 14511 dla
urządzeń z wbudowaną pompą.
2.2.5

COP

0

B5/W45

Tab. 1

Na przykładzie tym widać, że współczynnik
wydajności dla ogrzewania podłogowego
jest o 36 % wyższy niż dla ogrzewania
grzejnikowego.
Wynika z tego zasada: wzrost temperatury
mniejszy o 1 °C = współczynnik wydajności
większy o 2,5 %

4

A7/W35
A2/W35

Także rozróżnienie na urządzenia z wbudowaną pompą i
urządzenia bez wbudowanej pompy w praktyce
prowadzi do znacznych różnic współczynnika
wydajności. Z tego względu celowe jest porównywanie
tylko pomp ciepła o tym samym typie konstrukcji.

Obliczenie zgodnie ze wzorem 2:

5

W10/W35
W10/W45

[A]
Air (ang. powietrze)
[B]
Brine (ang. glikol)
[W]
Water (ang. woda)
Współczynnik wydajności wg PN-EN 14511 oprócz
poboru mocy sprężarki uwzględnia również moc
napędową agregatów pomocniczych, proporcjonalną
moc pompy glikolu wzgl. pompy wodnej wzgl. w
przypadku pomp ciepła powietrze-woda proporcjonalną
moc wentylatora.

T
308 K
ε = 0,5 × --------- = 0,5 × ------------------ = 4,4
ΔT
35 K

7

B0/W35
B0/W45

2) Odbiór ciepła i temperatura na wylocie z urządzenia (zasilanie
instalacji ogrzewczej)

Obliczenie zgodnie ze wzorem 2:

8

Powietrze1)/
Woda2)
[ °C]

1) Źródło ciepła i temperatura nośnika ciepła

• T = 35 °C = (273 + 35) K = 308 K
• T0 = 0 °C = (273 + 0) K = 273 K
• ΔT = T – T0 = (308 – 273) K = 35 K

9

Woda1)/
Woda2)
[ °C]

2

Porównanie współczynników wydajności
różnych pomp ciepła wg PN-EN 14511

W celu orientacyjnego porównania różnych pomp ciepła
w normie PN-EN 14511 podano warunki obowiązujące
przy wyznaczaniu współczynnika wydajności, np. rodzaj
źródła ciepła i temperatura jego nośnika ciepła.
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Roczny współczynnik efektywności

Ponieważ współczynnik wydajności odzwierciedla
jedynie stan chwilowy w ściśle określonych warunkach,
dla uzupełnienia podaje się współczynnik efektywności.
Zazwyczaj podaje się go w postaci rocznego
współczynnika efektywności β (ang. seasonal
performance factor), który wyraża stosunek całkowitej
ilości ciepła użytkowego oddawanego przez instalację
pompy ciepła w ciągu roku oraz energii elektrycznej
pobranej przez instalację w tym samym okresie.
Wytyczne VDI 4650 opisują procedurę umożliwiającą
przeliczenie współczynników wydajności uzyskanych
w wyniku pomiarów na stanowiskach badawczych na
roczny współczynnik efektywności odnoszący się do
rzeczywistej eksploatacji w konkretnych warunkach.
W ten sposób możliwe jest orientacyjne obliczenie
rocznego współczynnika efektywności. Uwzględniane są
przy tym typ konstrukcji pompy ciepła oraz różne
współczynniki korygujące związane z warunkami
eksploatacji. W celu uzyskania dokładnych wartości
można wykonać symulację przy użyciu odpowiedniego
oprogramowania.
Poniżej przedstawiono znacznie uproszczoną metodę
obliczania rocznego współczynnika efektywności:

7

2

Podstawy

Q wp
β = -------------W el
F. 4

Wzór do obliczania rocznego współczynnika
efektywności

[β]
Roczny współczynnik efektywności
[Qwp] Ilość ciepła w kWh oddana przez instalację
pompy ciepła w ciągu roku
[Wel] Energia elektryczna w kWh pobrana przez
instalację pompy ciepła w ciągu roku
2.2.6

Współczynnik nakładu

W celu umożliwienia oceny wydajności energetycznej
różnych technologii grzewczych również dla pomp ciepła
wprowadzone mają zostać obecnie powszechnie
stosowane tzw. współczynniki nakładu e wg normy
DIN V 4701-10.
Współczynnik nakładu źródła ciepła eg informuje o ilości
energii nieodnawialnej, jaką dana instalacja potrzebuje
do spełnienia swojego zadania. Dla pompy ciepła
współczynnik nakładu źródła ciepła jest wartością
odwrotną rocznego współczynnika efektywności:
W el
e g = 1--- = -------------ß
Q wp
F. 5

Wzór do obliczania współczynnika nakładu źródła
ciepła

[β]
[eg]

Roczny współczynnik efektywności
Współczynnik nakładu źródła ciepła dla pompy
ciepła
[Qwp] Ilość ciepła w kWh oddana przez instalację
pompy ciepła w ciągu roku
[Wel] Energia elektryczna w kWh pobrana przez
instalację pompy ciepła w ciągu roku
2.2.7

Znaczenie dla projektowania instalacji

Projektując instalację, można pozytywnie wpłynąć na
współczynnik wydajności i związany z nim roczny
współczynnik efektywności poprzez przemyślany wybór
źródła ciepła oraz systemu rozdziału ciepła:
im mniejsza różnica pomiędzy temperaturą zasilania
a temperaturą źródła ciepła, tym lepszy współczynnik
wydajności.
Najlepszy współczynnik wydajności uzyskuje się przy
wysokich temperaturach źródła ciepła i niskich
temperaturach zasilania w systemie rozdziału ciepła.
Niskie temperatury zasilania uzyskuje się przede
wszystkim poprzez ogrzewania powierzchniowe.
Przy projektowaniu instalacji należy znaleźć kompromis
pomiędzy efektywnością działania instalacji pompy
ciepła a kosztami inwestycji, tj. nakładami na budowę
instalacji.

8
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Projektowanie i dobór pomp ciepła

3.1

Sposób postępowania

3

Kroki niezbędne do zaprojektowania i doboru systemu
grzewczego z pompą ciepła przedstawione są na rys. 5.
Dokładny opis znajduje się w kolejnych rozdziałach.

Obliczenie zapotrzebowania energetycznego
Ogrzewanie
Woda ciepła

obliczenie za pomocą
obliczenie za pomocą

Metoda oszacowania, DIN-EN 12831
Metoda oszacowania, DIN 4708

Założenia i wybór pompy ciepła
Sposób pracy
monoenergetyczna

biwalentna

Czasy blokady zakł. energ.

Wybór urządzenia

Przykłady planowania (wybór układów hydraulicznych instalacji)
Typy urządzeń

WPL.. A
1 obieg grzewczy
2 obiegi grzewcze
Przygotowanie c.w.u.
Solarne przygotowanie c.w.u.
Przyłączenie kotła opalanego drewnem
Basen
Przyłączenie kotła
Tryb równoległy
6 720 807 818-11 .1TL

Rys. 5

Projektowanie i dobór systemu grzewczego z pompą ciepła
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3.2

Projektowanie i dobór pomp ciepła

Określenie obciążenia grzewczego
budynku (zapotrzebowania na ciepło)

Rodzaj izolacji budynku

Wskaźnikowe obciążenie
grzewcze q
[W/m2]

Dokładnego obliczenia obciążenia grzewczego dokonuje
się wg normy PN-EN 12831.
Poniżej opisane są przybliżone procedury, które można
zastosować do oszacowania; nie mogą one jednak
zastąpić szczegółowego, indywidualnego obliczenia.

Izolacja według
WSchVO 1982

60–100

Izolacja według
WSchVO 1995

40–60

3.2.1

Tab. 2

Wskaźnikowe zapotrzebowanie na ciepło

3.2.2

Nowe budynki

Istniejące obiekty

Przy wymianie istniejącego systemu grzewczego
obciążenie grzewcze można oszacować na podstawie
zużycia paliwa w starej instalacji ogrzewczej.
W przypadku ogrzewania gazowego:
3
Zużycie [ m ⁄ a ]
Q [ kW ] = -------------------------------------------------3
250m ⁄ a kW

Potrzebną moc cieplną do ogrzewania mieszkania lub
domu można określić w przybliżeniu na podstawie
wielkości ogrzewanej powierzchni i wskaźnikowego
zapotrzebowania na ciepło. Wskaźnikowe
zapotrzebowanie na moc cieplną zależne jest od izolacji
cieplnej budynku (tab. 3).
Rodzaj izolacji budynku

Wskaźnikowe obciążenie
grzewcze q
[W/m2]

W przypadku ogrzewania olejowego:
Zużycie [ l ⁄ a ]
Q [ kW ] = ----------------------------------------3
250m l/a kW
Aby wyrównać wpływ wyjątkowo zimnych
lub ciepłych lat, należy ustalić zużycie
paliwa w ciągu wielu lat.
Przykład:
Do ogrzewania domu w ostatnich 10 latach zużyto
łącznie 30 000 litrów oleju opałowego. Jak duże jest
obciążenie grzewcze?

Izolacja według EnEV 2002

40–60

Izolacja według EnEV 2009
Dom efektywny
energetycznie 100 wg KfW

30–35

Dom efektywny
energetycznie 70 wg KfW

15–30

Dom pasywny

Tab. 3

Zapotrzebowanie na moc cieplną Q wylicza się z
ogrzewanej powierzchni A i wskaźnikowego
zapotrzebowania na moc cieplną q w następujący
sposób:
· [ W ] = A [ m 2 ] ⋅ q· [ W/m 2 ]
Q

Uśrednione zużycie oleju opałowego na rok wynosi:
[l]
30000 l
Zużycie [ l/a ] = Zużycie
----------------------------------- = ---------------------10 lat
Czas [ a ]

Stąd wyliczone obciążenie grzewcze wynosi:
= 3000 l/a

Obliczenie obciążenia grzewczego można wykonać
również zgodnie z informacjami zawartymi
w rozdziale 3.2.2. Wartości orientacyjne wskaźnikowego
zapotrzebowania na ciepło wynoszą wówczas:
· [ kW ] = 3000 l/a = 12 kW
Q
-------------------------------250 l/a kW

10

Wskaźnikowe zapotrzebowanie na ciepło

Przykład
Jak duże jest obciążenie grzewcze w przypadku domu o
powierzchni do ogrzania 150 m2 i izolacji cieplnej
według EnEV 2009?
Z tab. 3 uzyskujemy dla izolacji według EnEV 2009
wskaźnikowe obciążenie grzewcze równe 30 W/m2.
W ten sposób wyliczone obciążenie grzewcze wynosi:
·
Q
3.2.3

2
= 150 m 2 ⋅ 30 W / m = 4500 W = 4,5 kW

Moc dodatkowa do przygotowania c.w.u.

Jeżeli pompa ciepła używana ma być również do
podgrzewania ciepłej wody, przy doborze pompy trzeba
uwzględnić także wymaganą moc dodatkową.
Wymagana moc cieplna do przygotowania c.w.u. zależy
przede wszystkim od zapotrzebowania na ciepłą wodę.
To z kolei zależy od liczby osób w gospodarstwie
domowym i pożądanego komfortu związanego z ciepłą
wodą. W normalnym budownictwie mieszkaniowym
zakłada się zużycie na osobę wynoszące od 30 do 60
litrów ciepłej wody o temperaturze 45 °C.
Aby podczas projektowania instalacji zapewnić własne
bezpieczeństwo i sprostać rosnącym wymaganiom

10
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3

użytkowników w zakresie komfortu, należy zastosować
moc cieplną 200 W na osobę.
Przykład:
Jak duża jest dodatkowa moc cieplna dla gospodarstwa
domowego składającego się z czterech osób o dziennym
zapotrzebowaniu na ciepłą wodę wynoszącym 50 litrów
na osobę?
Dodatkowa moc cieplna na osobę wynosi 0,2 kW. W ten
sposób dodatkowa moc cieplna w gospodarstwie
domowym składającym się z czterech osób wynosi:
·
Q
WW = 4 ⋅ 0,2 kW = 0,8 kW
3.2.4

Dodatkowa moc w okresach blokady zakładu
energetycznego

Wiele zakładów energetycznych wspiera instalację pomp
ciepła poprzez wprowadzanie specjalnych taryf. W
zamian za korzystniejsze ceny zakłady energetyczne
zastrzegają sobie prawo wprowadzania okresów blokady
pracy pomp ciepła, np. w okresach dużego obciążenia
sieci energetycznej.
Praca monowalentna i monoenergetyczna
W monowalentnym i monoenergetycznym trybie pracy
pompa ciepła musi być przewidziana na większą moc,
aby pomimo okresów blokady móc zaspokoić wymagane
zapotrzebowanie na ciepło w ciągu dnia. Teoretycznie
wyliczony współczynnik do określenia wielkości pompy
ciepła wynosi:
24 h
f = -------------------------------------------------------------------------------------------24h - Czas blokady na dobę [ h ]
Praktyka pokazuje jednak, że potrzebna moc dodatkowa
jest mniejsza, ponieważ nigdy nie są ogrzewane
wszystkie pomieszczenia, a najniższe temperatury
zewnętrzne są rzadko osiągane.
W praktyce sprawdził się następujący sposób
wymiarowania:
Suma okresów
blokady w ciągu dnia
[h]
2
4
6

Dodatkowa moc cieplna
[% obciążenia grzewczego]
5
10
15

Tab. 4
Wynika z tego, że wystarczy dobrać pompę ciepła
o wymiarach większych o ok. 5 % (w przypadku 2godzinnych blokad) do 15 % (w przypadku 6-godzinnych
blokad).
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Praca biwalentna

3.3.1

W przypadku biwalentnego trybu pracy okresy blokady
w zasadzie nie stanowią żadnej przeszkody, ponieważ
w razie potrzeby uruchamiane jest drugie źródło ciepła.

W trybie monoenergetycznym zawsze uwzględnia się, że
obciążenia szczytowe nie mogą być pokryte przez samą
pompę ciepła, lecz w połączeniu z grzałką elektryczną.
Zalecamy takie zaprojektowanie pompy ciepła, żeby
punkt biwalentny w przypadku trybu biwalentnego
równoległego lub monoenergetycznego wynosił -5 °C.
Przy takim punkcie biwalentnym, zgodnie z DIN 4701
część 10, uzyskuje się udział pompy ciepła w
wytwarzaniu ciepła wielkości ok. 98 %. Wówczas grzałka
elektryczna musi dostarczyć jedynie 2 % ciepła. Zależnie
od potrzeb wspomaga on zarówno ogrzewanie, jak i
przygotowanie c.w.u. W tym celu stopniowo dostarczana
jest wymagana moc (do 9 kW).

3.3

Określenie wielkości pompy ciepła

Z reguły pompy ciepła przewidziane są do następujących
trybów pracy:
• Monowalentny tryb pracy:
Całe obciążenie grzewcze budynku i obciążenie
grzewcze na przygotowanie ciepłej wody pokrywane
jest przez pompę ciepła (w przypadku pomp ciepła
powietrze-woda raczej niepraktykowane).
• Monoenergetyczny tryb pracy:
Obciążenie grzewcze budynku i obciążenie grzewcze
na przygotowanie ciepłej wody pokrywane jest
w większości przez pompę ciepła. W momentach
szczytowego zapotrzebowania włącza się dogrzewacz
elektryczny.
• Biwalentny tryb pracy:
Obciążenie grzewcze budynku i obciążenie grzewcze
na przygotowanie ciepłej wody pokrywane jest w
większości przez pompę ciepła. W momentach
szczytowego zapotrzebowania włącza się dodatkowe
źródło ciepła (olejowe, gazowe, dogrzewacz
elektryczny).
Punkt biwalentny ϑBiv [ °C]
Udział mocy μ
Udział w pokryciu
zapotrzebowania αH.a
w trybie biwalentnym
równoległym
Udział w pokryciu
zapotrzebowania αH.a
w trybie biwalentnym
alternatywnym
Tab. 5

Praca monoenergetyczna

Ważne jest takie zaprojektowanie, aby możliwie
najmniejsza część energii dostarczana była w postaci
bezpośredniej energii elektrycznej. Zbyt małe rozmiary
zaprojektowanej pompy ciepła powodują niepożądany
wysoki udział grzałki elektrycznej i tym samym
zwiększenie kosztów energii elektrycznej.
Pompy ciepła Logatherm WPL posiadają zintegrowaną
grzałkę elektryczną prętową, za wyjątkiem WPL31 A.
W przypadku tych modeli trzeba zamontować
w zasobniku buforowym jedną lub więcej grzałek
prętowych.

–10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1
0
1
2
3
4
5
0,77 0,73 0,69 0,65 0,62 0,58 0,54 0,50 0,46 0,42 0,38 0,35 0,31 0,27 0,23 0,19
1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,93 0,90 0,87 0,83 0,77 0,70 0,61

0,96 0,96 0,95 0,94 0,93 0,91 0,87 0,83 0,78 0,71 0,64 0,55 0,46 0,37 0,28 0,19

Wyciąg z normy DIN 4701 część 10

Przykład:
Jak dużą moc pompy ciepła (praca A2/35) należy wybrać
w przypadku budynku o powierzchni mieszkalnej
150 m2, wskaźnikowym obciążeniu grzewczym 30 W/m2,
projektowej temperaturze zewnętrznej –12 °C,
zamieszkałym przez cztery osoby o dziennym
zapotrzebowaniu na wodę wynoszącym 50 litrów,
w przypadku czterech godzin dziennej blokady zakładu
energetycznego?
Wyliczone obciążenie grzewcze wynosi:
Q H = 150 m 2 ⋅ 30 W/m 2 = 4500 W
Dodatkowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody
wynosi 200 W na osobę dziennie. W ten sposób w
gospodarstwie domowym z czterema osobami
dodatkowa moc cieplna wynosi:

Wynika z tego, że suma obciążeń grzewczych na
ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody wynosi:
Q HL = Q H + Q WW
= 4500 W + 800 W = 5300 W
Zgodnie z rozdziałem 3.2.4 w celu zapewnienia
dodatkowej mocy cieplnej potrzebnej ze względu na
czterogodzinny czas blokady obciążenie grzewcze
pompy ciepła musi być podwyższone o ok. 10 %:
Q WP = 1,1 ⋅ Q HL
= 1,1 ⋅ 5300 W = 5830 W

Q WW = 4 ⋅ 200 W = 800 W
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3.3.2

Tryb biwalentny

3

W Niemczech zaleca się następujące punkty biwalentne:
• –4 °C do –7 °C przy projektowej temperaturze
zewnętrznej wynoszącej
–16 °C (według DIN-EN 12831)
• –3 °C do –6 °C przy projektowej temperaturze
zewnętrznej wynoszącej
–12 °C (według DIN-EN 12831)
• –2 °C do –5 °C przy projektowej temperaturze
zewnętrznej wynoszącej
–10 °C (według DIN-EN 12831)

Tryb biwalentny zakłada zawsze drugie źródło ciepła, np.
olejowy kocioł grzewczy, gazowy kocioł grzewczy lub
zintegrowaną z urządzeniem grzałkę elektryczną.
Punkt biwalentny wyznacza temperaturę zewnętrzną, do
której obliczone zapotrzebowanie na ciepło pompa
ciepła pokrywa samodzielnie, bez drugiego urządzenia
grzewczego.
Określenie punktu biwalentnego ma decydujące
znaczenie przy doborze pompy ciepła. Temperatury
zewnętrzne w Niemczech zależne są od lokalnych
warunków klimatycznych. Ponieważ jednak średnio tylko
przez ok. 20 dni w roku panuje temperatura zewnętrzna
poniżej –5 °C, równoległy system grzewczy
wspomagający pompę ciepła, np. dogrzewacz
elektryczny, jest potrzebny w ciągu niewielu dni w roku.

Dla domów o małym zapotrzebowaniu na
ciepło punkt biwalentny może mieć niższą
wartość ( rys. 6).

Q [kW]
22
WP 5

20
18

WP 4

16
14
WP 3
12

WP 2

c

10

WP 1

d
8
6

a

4
2
0

-16

-20

-15

-10

-5

-4,5

b

0

5

10

15

25

20

ϑT [°C]
6 720 645 211-31.1il

Rys. 6
[a]
[b]
[c]
[d]
[Q]
[ϑT]

Punkt biwalentny, krzywe mocy grzewczej pomp ciepła powietrze-woda o temperaturze zasilania 35 °C
(przedstawienie schematyczne)

Charakterystyka budynku
Projektowa temperatura zewnętrzna
Punkt biwalentny wybranej pompy ciepła (WP4)
Wymagany dogrzewacz elektryczny
Moc grzewcza
Temperatura powietrza

Krzywe mocy grzewczej:
• WPL.. A  rys. 30, str. 38 i rys. 31, str. 39
W zakresie temperatur na prawo od punktu
biwalentnego zapotrzebowanie na ciepło może być
pokryte przez samą pompę ciepła. W zakresie
temperatur na lewo od punktu biwalentnego odcinek
pomiędzy krzywymi odpowiada potrzebnej dodatkowej
mocy grzewczej.

Logatherm WPL – 6 720 807 818 (2013/04)

W celu wyboru odpowiedniej pompy ciepła należy
nanieść na krzywe mocy grzewczej na rys. 6 krzywą
charakterystyczną budynku. W uproszczeniu można ją
narysować w postaci prostej pomiędzy ustaloną
wymaganą mocą w standardowym punkcie
obliczeniowym (w przykładzie –16 °C, 12 kW) oraz mocą
cieplną 0 kW przy 20 °C.
Jeżeli punkt przecięcia krzywej charakterystycznej
budynku z krzywą mocy grzewczej leży w pobliżu
przewidzianej temperatury biwalencji, zastosowana
może być odpowiadająca jemu pompa ciepła, w
przykładzie wybrana została WP 4.
Na podstawie odstępu pomiędzy krzywą mocy grzewczej
a krzywą charakterystyczną budynku w standardowym
punkcie obliczeniowym możliwe jest odczytanie
zapotrzebowania na dodatkową moc, które pokrywane
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jest przy użyciu elektrycznych grzałek prętowych lub
kotła grzewczego.
Przykład ( rys. 6)
Wymagane całkowite zapotrzebowanie na moc (moc
grzewcza + zapotrzebowanie na moc do podgrzania
ciepłej wody) × czas blokady = całkowite
zapotrzebowanie na moc w standardowym punkcie
obliczeniowym:
Q erf = 12kW
F. 6

Wymagane całkowite zapotrzebowanie na moc
pompy ciepła

W standardowym punkcie obliczeniowym wybrana
pompa ciepła ma moc grzewczą 5,8 kW. Moc, którą
należy dodatkowo dostarczyć za pomocą elektrycznych
grzałek prętowych (tryb monoenergetyczny) lub
drugiego źródła ciepła (tryb biwalentny), oblicza się:
Q zus = Q erf – Q WP ( -16 °C ) = 12 kW – 5,8 kW = 6,2 kW
F. 7

Moc grzewcza wymagana dodatkowo do pompy
ciepła

Z reguły dodatkowa moc grzewcza wynosi ok. 50 % do
60 % potrzebnej mocy grzewczej. Chociaż udział mocy
dogrzewacza elektrycznego jest stosunkowo duży, jego
wkład wynosi tylko ok. 2 % do 5 % rocznej pracy
grzewczej.
Ustalony punkt biwalentny wynosi - 4,5 °C.

3.3.3

Izolacja termiczna

Wszystkie przewody ciepłownicze i chłodnicze muszą
zostać zaopatrzone w odpowiednią izolację cieplną,
zgodnie z obowiązującymi normami.
3.3.4

Naczynie wzbiorcze

W przypadku remontu starych instalacji ze względu na
dużą pojemność wodną należy sprawdzić, czy potrzebne
jest dodatkowe naczynie wzbiorcze (zapewnia klient).

3.4

Ogrzewanie basenu

3.4.1

Basen odkryty

Do podgrzewania basenów odkrytych szczególnie
odpowiednie są pompy ciepła typu powietrze-woda.
Przy łagodnych temperaturach zewnętrznych pompy
ciepła powietrze-woda mają wysokie współczynniki
wydajności umożliwiające podgrzewanie wody w
basenie.
Do przekazywania mocy pompy ciepła potrzebne są
następujące podzespoły:
• Płytowy wymiennik ciepła:
Moc przesyłowa płytowego wymiennika ciepła musi
być dostosowana do mocy grzewczej oraz
maksymalnej temperatury zasilania pompy ciepła.
Powierzchnia wymiennika zajmuje około 5 do 7 razy
większą powierzchnię od instalacji kotłowej z
projektową temperaturą zasilania wynoszącą 90 °C.
• Dodatkowa płyta główna HMC20 Z:
Za pomocą dodatkowej płyty głównej możliwa jest
regulacja podgrzewania basenu.
• Termostat basenu:
Przy użyciu termostatu basenu steruje się pracą
pompy ciepła
• Filtr basenu
• Pompa filtra
• Pompa napełniania basenu
Podłączenie płytowego wymiennika ciepła wykonuje się
równolegle do obiegu grzewczego oraz przygotowania
c.w.u. Termostat zapewnia włączenie pompy
napełniania basenu oraz urządzeń filtrujących basen.
Aby możliwe było przekazanie wytworzonej energii,
trzeba zapewnić, aby podczas zapotrzebowania basenu
na ciepło pracowała pompa wtórna obiegu basenu.
Ponadto w fazie podgrzewania nie może odbywać się
żadne płukanie powrotne filtra.
Należy zapewnić blokadę płukania powrotnego.
Zapotrzebowanie na ciepło basenu odkrytego zależne
jest od następujących czynników:
• Czasu użytkowania basenu
• Żądanej temperatury basenu
• Przykrycia basenu
• Prędkości wiatru
Jeżeli basen będzie tylko krótko podgrzewany podczas
okresów braku ogrzewania, zapotrzebowanie na ciepło
jest pomijalne. Jeżeli basen ma być jednak stale
podgrzewany, zapotrzebowanie na ciepło może
odpowiadać zapotrzebowaniu na ciepło domu
mieszkalnego.
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3

Temperatura wody1)
20 °C

24 °C

28 °C

[W/m2]

[W/m2]

[W/m2]

z przykryciem2)

100

150

200

bez przykrycia,
położenie osłonięte

200

400

600

bez przykrycia,
położenie częściowo
osłonięte

300

500

700

bez przykrycia,
położenie
nieosłonięte
(silny wiatr)

450

800

1000

Tab. 6

Wartości orientacyjne zapotrzebowania na ciepło
odkrytego basenu

1) dla przewidywanego okresu ogrzewania od maja do września
2) obowiązuje tylko dla prywatnych basenów w przypadku
korzystania do 2 godz. dziennie

Pierwsze podgrzewanie basenu do temperatury powyżej
20 °C, w zależności od wielkości basenu i mocy
zainstalowanej pompy ciepła, może trwać wiele dni.
W takim wypadku potrzebna jest ilość ciepła ok.
12 kWh m² zawartości basenu.
Jeżeli basen podgrzewany będzie tylko poza okresem
grzewczym, nie trzeba uwzględniać żadnego
dodatkowego zapotrzebowania na moc. Dotyczy to
również instalacji, w których zaprogramowany jest tryb
obniżenia i ogrzewanie basenu przełożone jest na
godziny nocne.
3.4.2

Basen kryty

Ponieważ basen kryty z reguły używany jest przez cały
rok, zapotrzebowanie na moc pompy ciepła do
ogrzewania basenu musi uwzględniać jego
zapotrzebowanie na ciepło.
Zapotrzebowanie basenu krytego na ciepło zależne jest
od następujących czynników:
• Temperatury basenu
• Czasu użytkowania basenu
• Temperatury pomieszczenia
Temperatura
pomieszczenia
[ °C]

Temperatura wody
20 °C

24 °C

28 °C

[W/m2]

[W/m2]

[W/m2]

23

90

165

265

25

65

140

240

20

100

195

28

Tab. 7

Wartości orientacyjne zapotrzebowania na ciepło
basenu krytego

Jeżeli basen będzie przykryty i czas użytkowania basenu
krytego będzie wynosić maksymalnie 2 godz. dziennie,
zalecana moc może być obniżona o 50 %. Podczas
ogrzewania basenu zostaje przerwane ogrzewanie
budynku. Zalecamy przełożyć ogrzewanie basenów
krytych na godziny nocne.
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Wybór i możliwości ustawienia pompy
ciepła

Podczas montażu zewnętrznego pomp ciepła WPL1431 A należy przestrzegać następujących punktów:
• W celu wykonania podstawy montażowej, na której
stoi pompa ciepła, konieczne są prace ziemne.
• Niezbędne są również prace budowlane do położenia
izolowanych rur grzewczych oraz wykonania połączeń
elektrycznych od pompy ciepła do wnętrza budynku.
• Zasilanie napięciem WPL.. A:
– Logatherm WPL.. A musi być połączona za pomocą
przewodów z regulatorem pompy ciepła, który
usytuowany jest w pomieszczeniu zainstalowania.
Przewody te zabezpieczone są przed zamianą za
pomocą kodowanych wtyków.
– Wszystkie przewody elektryczne muszą być
położone w pustej rurze o minimalnej średnicy
70 mm. Uszczelnienie pustej rury leży w zakresie
użytkownika.
– Dodatkowo użytkownik musi zlecić elektrykowi
podłączenie zasilania pompy ciepła oraz
oddzielnego zasilania grzałki elektrycznej prętowej.
– WPL31 A (oraz WPL31 I) nie ma żadnych
wewnętrznych grzałek prętowych. Istnieje jednak
możliwość przykręcenia wielu grzałek prętowych o
maksymalnej mocy 7,5 kW w równoległym
zasobniku buforowym. W wielofunkcyjnym
zasobnikowym podgrzewaczu c.w.u. Logalux
KNW... EW mogą być przykręcone dwie grzałki
prętowe 9 kW
• Należy przewidzieć odprowadzenie kondensatu do
kanalizacji budynku.
• Należy zachować minimalne okresy konserwacji;
szczegółowe informacje dotyczące minimalnych
okresów dla poszczególnych pomp można znaleźć w
rozdziale 4.1.5.
• Ze względu na występujące emisje hałasu i dźwięku
oraz ruch powietrza należy uwzględnić minimalne
odstępy od ścian budynku oraz innych przeszkód.
Ustawienie oraz kierunek wydmuchiwania z pomp
ciepła najlepiej wybrać w stronę ulicy, ponieważ
pomieszczenia wymagające ochrony rzadko są tam
skierowane.
Za pomocą przeszkód budowlanych można obniżyć
poziom ciśnienia akustycznego.
Należy unikać:
– bezpośredniego wydmuchiwania zimnego
powietrza w kierunku sąsiadów (taras, balkon itd.)
oraz
– kierowania wydmuchu bezpośrednio na ściany
domu lub garażu, ponieważ odbicia dźwięku mogą
prowadzić do podwyższonego poziomu ciśnienia
akustycznego;
– ustawienia na twardych akustycznie podłogach.
Należy przestrzegać zaleceń „Instrukcji
technicznej do celów ochrony przed
hałasem“ oraz postanowień odpowiedniego
lokalnego prawa budowlanego.
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3.6
3.6.1

Ustawienie na zewnątrz (WPL.. A)
Miejsce ustawienia

Miejsce ustawienia musi spełniać następujące
wymagania:
• Pompa ciepła musi być dostępna ze wszystkich stron.
• Odległość pompy ciepła od ścian, chodników,
tarasów itd. musi wynosić co najmniej 3 m.
• Ustawienie w zagłębieniu jest niedopuszczalne,
ponieważ zimne powietrze opada na dół i przez to nie
następuje wymiana powietrza.
• W przypadku ustawienia na płaskim dachu, w celu
ochrony przed silnym wiatrem, pompa ciepła powinna
być przymocowana do podłoża.

3.6.3

Logatherm

Dźwięk
• W celu uniknięcia mostów akustycznych podstawa
pompy ciepła musi być zamknięta na całym obwodzie.
• Aby uniknąć połączeń powietrznych i podwyższenia
poziomu hałasu na skutek odbicia, nie ustawiać
pompy ciepła w zagłębieniach, rogach budynku lub
między dwoma murami.
Szczegóły dotyczące dźwięku i jego rozchodzenia się
 str. 17.
3.6.2

Połączenia rurowe do przyłączy instalacji
ogrzewczej

• Połączenie pompy ciepła z instalacją ogrzewczą we
wnętrzu budynku wykonywane jest przeważnie za
pomocą izolowanych rur ogrzewania ( Opis
osprzętu).
• W celu ochrony przed mrozem rury powinny być
położone ok. 20 cm poniżej głębokości zamarzania.
• Pompa ciepła podłączana jest od dołu.
Bardzo praktyczne okazało się stosowanie w tym celu
elastycznych rur pakietu instalacyjnego INPA.
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R
R
R
R

R 1 AG
1 ¼ AG
1 ¼ AG
1 ¼ AG
1 ½ AG

Przepustowość
wody grzewczej
[l/h]
2500
2900
3800
5000
6000

Przepustowość wody grzewczej przy wyborze rur i
pomp c.o. dla WPL.. A
Wartości strat ciśnienia znaleźć można w
parametrach technicznych ( tab. 36,
str. 107).

Podłoże

• Strona wlotu i wylotu powietrza musi być wolna.
• Pompa ciepła nie powinna być ustawiona stroną
wylotu powietrza w kierunku domu (głośna strona
urządzenia).
• Powietrze na wylocie pompy ciepła jest o ok. 5 K
zimniejsze od temperatury otoczenia. Z tego powodu
w obszarze tym może wcześnie dochodzić do
tworzenia się lodu.
W związku z tym wylot nie może być skierowany
bezpośrednio na ściany, tarasy i chodniki.

Przyłącze wody
grzewczej

WPL12 A
WPL14 A
WPL18 A
WPL25 A
WPL31 A
Tab. 8

Strona wylotu i wlotu powietrza

Przyłącze wody grzewczej

Podczas określania średnicy rur i wyboru pomp c.o.
należy uwzględnić następujące przepustowości wody
grzewczej:

Szczegółowe informacje dotyczące
ustawienia i minimalnych odległości można
znaleźć w rozdziale 4.1.5, od str. 36.

• Zasadniczo pompę ciepła należy ustawić na stale
twardej, płaskiej, równej i poziomej powierzchni.
• Zalecamy ustawienie pompy ciepła na wylanej płycie
betonowej lub na płytach chodnikowych ułożonych na
warstwie chroniącej przed mrozem.
• Pompa ciepła musi stać poziomo na całej
powierzchni.

3

3.6.4

Kondensat

Podczas pracy i odtajania pompy ciepła tworzy się
kondensat.
• Kondensat musi być odprowadzony za pomocą
odpowiedniej niezamarzającej rury odpływowej o
średnicy co najmniej 50 mm. Jeżeli występują
warstwy przepuszczające wodę, wystarczy
wprowadzić rurę do ziemi na głębokość 90 cm.
• Odprowadzenie do kanalizacji dozwolone jest tylko
poprzez syfon, do którego powinien być zapewniony
stały dostęp w celu wykonywania konserwacji.
• Zachowany musi być przy tym wystarczający spadek.

3.7

Wymagania dot. izolacji akustycznej

3.7.1

Podstawowe pojęcia z akustyki

Czy to pompa ciepła, samochód czy samolot – każde
źródło dźwięku powoduje hałas. Powietrze wokół źródła
dźwięku wprawiane jest przy tym w drgania, które
rozchodzą się w postaci fal jako fala ciśnienia. Ta fala
ciśnienia jest dla nas słyszalna wskutek wprawiania w
drgania błony bębenkowej ucha.
Jako miarę dźwięku w powietrzu stosuje się techniczne
pojęcia ciśnienia akustycznego i mocy akustycznej:
• Moc akustyczna lub poziom mocy akustycznej jest
typową wielkością dla źródła dźwięku. Może być ona
określona tylko rachunkowo na podstawie pomiarów
dokonanych w zdefiniowanej odległości od źródła
dźwięku. Opisuje ona sumę energii dźwiękowej
(zmianę ciśnienia powietrza), która oddawana jest we
wszystkich kierunkach.
Jeżeli uwzględni się całkowitą wyemitowaną moc
akustyczną i odniesie ją do powierzchni obwiedni w
określonej odległości, wówczas wartość ta
pozostanie zawsze stała.
Na podstawie poziomu mocy akustycznej urządzenia
można porównywać je ze sobą pod względem
akustycznym.
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• Ciśnienie akustyczne opisuje zmianę ciśnienia
powietrza na skutek pojawienia się drgań w powietrzu
spowodowanych przez źródło dźwięku. Im większa
zmiana ciśnienia powietrza, tym dźwięk odbierany
jest jako głośniejszy.
Zmierzony poziom ciśnienia akustycznego jest
zawsze zależny od odległości od źródła dźwięku.
Poziom ciśnienia akustycznego jest techniczną
wielkością pomiarową, która określa np. spełnienie
technicznych wymogów imisyjnych zgodnie z
instrukcją techniczną dotyczącą hałasu.
• Emisja dźwięku przez źródła dźwięku i hałasu
mierzona i podawana jest jako poziom w decybelach
(dB). Chodzi przy tym o wielkość odniesienia, przy
czym wartość 0 dB odpowiada w przybliżeniu

poziomowi progu słyszalności. Dwukrotne
zwiększenie poziomu, np. przez drugie źródło
dźwięku emitujące ten sam dźwięk, odpowiada
wzrostowi o 3 dB. Aby dźwięk odczuwać jako dwa
razy głośniejszy, w odniesieniu do średniego
ludzkiego słuchu potrzebne jest podniesienie
poziomu dźwięku o 10 dB.
Rozchodzenie się dźwięku w wolnej przestrzeni
Jak wspomniano, wraz ze wzrostem odległości moc
akustyczna rozkłada się na zwiększoną powierzchnię
w taki sposób, że wynikający z tego poziom ciśnienia
akustycznego spada wraz ze wzrostem odległości
( rys. 7).
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40
b

35

WPL14-31A

WPL10–31 A

W

30
N
25
10 m

a

20

10 m
5m

5m
1m

15

1m

W

O

W

10
5
0

Rys. 7
[a]
[b]
[A]
[B]
[N]
[O]
[S]
[W]

S
0

10

20

30

40

60
B [m]

Spadek poziomu ciśnienia akustycznego wraz ze wzrostem odległości do pompy ciepła na przykładzie WPL14–31 A
(wartości  tab. 9)

Częściowe odbicie
Bez odbicia
Spadek poziomu akustycznego
Odległość od źródła dźwięku
Północ
Wschód
Południe
Zachód

Logatherm
WPL14/18 A
WPL25/31 A
Tab. 9

N1
O1
S1
W1
N5
O5
S5
W5
N10
O10
S10
W10
dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) dB (A)
58
55
57
56
44
41
43
42
38
35
37
36
61
57
60
59
47
43
46
45
41
37
40
39

Spadek poziomu ciśnienia akustycznego

Ponadto wartość poziomu ciśnienia akustycznego w
określonym miejscu zależna jest od rozchodzenia się
dźwięku.
Na rozchodzenie się dźwięku wpływają następujące
warunki otoczenia:
• Zacienienie przez duże przeszkody, np. budynki,
mury, deformacje terenu
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• Odbicia na twardych akustycznie powierzchniach
takich jak fasady budynków z tynku lub szkła lub
asfaltowe i kamienne powierzchnie
• Zmniejszenie poziomu rozchodzącego się dźwięku
przez absorbujące dźwięk powierzchnie, np. warstwa
świeżego śniegu, kora drzew itp.
• Wzmocnienie obniżenia przez wilgotność i
temperaturę powietrza lub przez określony kierunek
wiatru.
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3.7.2

Wartości graniczne imisji dźwięku wewnątrz i
na zewnątrz budynków

W Niemczech Instrukcja techniczna dotycząca ochrony
przed hałasem reguluje na podstawie orientacyjnych
wartości określanie i ocenę imisji hałasu. Imisje hałasu
ocenione będą w rozdziale 6. Instrukcji technicznej
dotyczącej ochrony przed hałasem. Operator urządzenia
wytwarzającego hałas jest odpowiedzialny za utrzymanie
wartości granicznych imisji.
Pojedyncze impulsy hałasu mogą chwilowo przekraczać
wartości orientacyjne imisji w następujący sposób:
• W dzień (w godz. 06.00 – 22.00): o < 30 dB(A)
• W nocy (w godz. 22.00 – 06.00): o < 20 dB(A)
Miarodajne imisje hałasu należy mierzyć 0,5 m przed
środkiem otwartego okna (poza budynkiem)
pomieszczenia wymagającego ochrony, które jest
najbardziej dotknięte hałasem.
Decydujące są następujące wartości graniczne:

W dzień
W nocy

Wartości
orientacyjne
imisji
[dB(A)]
70
60
50

W dzień
W nocy

60
45

W dzień
W nocy
W dzień
W nocy
W dzień
W nocy

55
40
50
35
45
35

Obszary/budynki

Tereny przemysłowe
Parki przemysłowe
Ścisłe centra miast, obszary
wiejskie, obszary zabudowy
mieszanej
Ogólne obszary zamieszkałe
i obszary małych osiedli
Obszary wyłącznie
mieszkalne
Tereny uzdrowiskowe,
szpitale i zakłady opieki
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Tab. 11 Wartości orientacyjne imisji na zewnątrz
budynków

Wewnątrz budynków
W przypadku przenoszenia hałasu wewnątrz budynków
lub przenoszenia dźwięków wewnątrz przedmiotów
wartości orientacyjne imisji do oceny dla pomieszczeń
mieszkalnych wymagających ochrony wynoszą:
Wartości
orientacyjne
imisji
[dB(A)]

Pomieszczenia, które
wymagają ochrony

• Pomieszczenia
mieszkalne i sypialne
• Pokój dziecięcy
• Pomieszczenia do pracy/
biura
• Sale lekcyjne/
pomieszczenia
wykładowe

3.7.3

Wpływ miejsca ustawienia pomp ciepła na
emisję hałasu i emisję drgań

Emisje hałasu i emisje drgań dają się znacząco obniżyć
poprzez wybór odpowiedniego miejsca ustawienia.
Szczegółowe informacje odnośnie do wymagań dot.
miejsca ustawienia pompy ciepła znajdują się w
rozdziale 3.5, jak również w rozdziale 3.6 (w przypadku
ustawienia zewnętrznego).
3.7.4

W dzień

35

W nocy

25

Tab. 10 Wartości imisji w obrębie budynków

Pozostawienie szczeliny w posadzce

W celu minimalizacji drgań i hałasu w budynku pompy
ciepła powinny być w najlepszy możliwy sposób
odsprzężone od konstrukcji budynku. Zasadniczo należy
unikać ustawienia pomp ciepła na stropach i podłogach
z lekkiej konstrukcji. Dobre tłumienie hałasu uzyskuje się
dzięki podłożonej macie gumowej. W przypadku
posadzki pływającej zarówno w posadzce, jak i w izolacji
akustycznej wokół pompy ciepła należy pozostawić
szczelinę ( rys. 8).

Podczas ustawiania pomp ciepła w obrębie budynków
należy uwzględnić tzw. „pomieszczenia wymagające
ochrony“ (według DIN 4109).
Na zewnątrz budynków
Podczas ustawiania pomp ciepła na zewnątrz budynków
należy przestrzegać następujących orientacyjnych
wartości imisji:
4
3
2
1
6 720 645 211-84.1il

Rys. 8
[1]
[2]
[3]
[4]
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Pozostawienie szczeliny w posadzce

Strop betonowy
Izolacja akustyczna
Pływająca posadzka
Wycięcie
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3.8

Przygotowanie wody i jakość
– unikanie szkód w instalacjach
ogrzewczych ciepłej wody

W rozdziale 3.4.2 VDI 2035 można znaleźć wartości
orientacyjne dla wody napełniającej i uzupełniającej.
Dzięki mniejszej zawartości jonów berylowców i
wodorowęglanów w porównaniu do urządzeń
podgrzewania wody użytkowej niebezpieczeństwo
osadzania się kamienia w instalacjach ogrzewczych
ciepłej wody jest ograniczone. Z praktyki wynika jednak,
że w określonych warunkach mogą wystąpić szkody na
skutek osadzania się kamienia.
Warunkami są:
• Całkowita moc instalacji ogrzewczej ciepłej wody
• Wskaźnikowa objętość instalacji
• Woda do napełniania i uzupełniania
• Rodzaj i konstrukcja źródła ciepła
W celu zapobieżenia osadzaniu się kamienia należy
utrzymać dla wody do napełniania i uzupełniania
następujące wartości orientacyjne:
Całkowita moc
grzewcza

Suma
berylowców

Całkowita
twardość

[kW]

[mol/m3]

[°d]

≤ ≤ 50

brak
wymagań1)

brak
wymagań1)
≤ 11,2

> 50 do ≤ 200

≤ 2,0

> 200 do ≤ 600

≤ 1,5

≤ 8,4

> 600

< 0,02

< 0,11

Tab. 12
1)W instalacjach z przepływowymi podgrzewaczami wody oraz do
systemów z grzałką elektryczną wartość wskazana sumy berylowców
wynosi ≤ 3,0 mol/m3, odpowiednio 16,8 d°

Wartości orientacyjne opierają się na wieloletnich
doświadczeniach praktycznych i zakładają, że:
• podczas okresu eksploatacji instalacji suma
całkowitej ilości wody do napełniania i uzupełniania
nie przekroczy trzykrotnej wielkości objętości
znamionowej instalacji ogrzewczej;
• wskaźnikowa objętość instalacji wynosi < 20 l/kW
mocy grzewczej;
• wykonano wszystkie działania w celu uniknięcia
korozji po stronie wody wedługVDI 2035 strona 2.
Ponieważ w pompach ciepła powietrze-woda zawsze
występuje grzałka elektryczna, również w przypadku
instalacji < 50 kW konieczne jest zmiękczanie wody lub
podjęcie innych działań wg rozdziału 4, jeżeli:
• suma berylowców ustalona na podstawie analizy
wody do napełniania i uzupełniania przekracza
wartość wskazaną
i/lub
• należy oczekiwać większych ilości wody napełniającej
i uzupełniającej
i/lub
• specyficzna pojemność instalacji wynosi > 20 l/kW
mocy grzewczej.
Demineralizacja całkowita
W arkuszu roboczym K8 opisane są działania mające na
celu przygotowanie wody, które powinny być
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zastosowane również w przypadku pompy ciepła
powietrze-woda.
Podczas demineralizacji całkowitej z wody usuwane są
nie tylko wszystkie czynniki powodujące twardość wody,
jak np. wapno, ale także wszystkie czynniki powodujące
korozję, np. chlorki. Woda do napełniania i uzupełniania
wprowadzana do instalacji musi mieć przewodność
≤ 10 μS/cm. Całkowicie zdemineralizowaną wodę
o takiej przewodności można uzyskać, używając tzw.
wkładów ze złożem mieszanym, jak również urządzeń do
osmozy.
Po napełnieniu instalacji całkowicie zdemineralizowaną
wodą po kilkumiesięcznej pracy grzewczej w wodzie
instalacyjnej ustabilizuje się sposób pracy
charakterystyczny dla eksploatacji z niską zawartością
soli w myśl normy VDI 2035. W trybie pracy ze
zdemineralizowaną wodą woda w instalacji osiągnęła
stan idealny. Woda w instalacji nie zawiera wówczas
żadnych czynników powodujących twardość, usunięte
są wszystkie czynniki powodujące korozję, a
przewodność jest na bardzo niskim poziomie.
Podsumowanie
W odniesieniu do pomp ciepła Logatherm WPL
zalecamy:
• Przy < 16,8°dH i całkowitej ilości wody do napełniania
i uzupełniania < trzykrotnej objętości instalacji oraz
< 20 l/kW wielkości instalacji  przygotowanie wody
nie jest konieczne
• Jeżeli podane wcześniej warunki brzegowe będą
przekroczone  konieczne przygotowanie wody
Zalecenie: zastosować w pełni zdemineralizowaną
wodę do napełniania i uzupełniania. W wyniku
napełnienia instalacji w pełni zdemineralizowaną
wodą możliwa jest eksploatacja z niską zawartością
soli i minimalizacja czynników korozyjnych.
Alternatywa:
Zmiękczyć wodę do napełniania, kiedy przekroczone
będą wartości orientacyjne. W instalacjach
biwalentnych należy uwzględnić wymagania specyficzne
dla substancji roboczych biwalentnego źródła ciepła/
instalacji.

3.9

Rozporządzenie w sprawie oszczędzania
energii (EnEV) - przepisy niemieckie

3.9.1

EnEV 2009 – wprowadzono istotne zmiany w
porównaniu do EnEV 2007

Rozporządzenie EnEV 2007 zostało zaktualizowane
w 2009 roku. W nowelizacji położono większy nacisk na
zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną w
budynkach oraz redukcję strat powstających podczas
przesyłu energii. Priorytet powinno zyskać integrowanie
odnawialnych źródeł energii, np. instalowanie pomp
ciepła.
• Nowe budynki:
– Górna granica dopuszczalnego zapotrzebowania na
energię pierwotną w skali rocznej zmniejsza się
średnio o 30 %.
– Prąd uzyskiwany z odnawialnych źródeł energii
powinien być wliczany do zapotrzebowania
budynku na energię (tak by nie została
przekroczona wartość obliczeniowa tego
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zapotrzebowania). Warunek wstępny:
zapotrzebowanie na energię musi powstawać
bezpośrednio w budynku lub jego pobliżu, zaś
energia – zużywana przede wszystkim w danym
budynku.
– Wymagania energetyczne dotyczące izolacji
termicznej przegród zewnętrznych budynku
zwiększają się średnio o 15 %.
Modernizacja budynków: W przypadku wprowadzenia
poważniejszych zmian konstrukcyjnych do przegród
zewnętrznych budynku (np. renowacji fasady, okien
lub dachu) wymagania dotyczące elementów
budowlanych zaostrzają się średnio o 30 %.
Alternatywnym rozwiązaniem jest w tym przypadku
modernizacja do maks. 1,4-krotnego poziomu
w porównaniu ze stosowanym w nowym
budownictwie (z uwzględnieniem zapotrzebowania
na energię pierwotną w skali roku oraz izolacji
termicznej przegród zewnętrznych budynku).
Stan istniejący: Zaostrzenie wymagań dotyczących
izolacji najwyższych, rzadko uczęszczanych
kondygnacji (poddaszy). Ponadto do końca 2011 r.
najwyższe kondygnacje, po których chodzą ludzie,
muszą być zaizolowane termicznie. W obu
przypadkach wystarcza zaizolowanie dachu.
Piece akumulacyjne (ładowane w nocy energią
elektryczną) starsze niż 30 lat, należy wycofać z
eksploatacji i zastąpić wydajniejszymi źródłami
ogrzewania. Dotyczy to budynków mieszkalnych
składających się przynajmniej z sześciu jednostek
mieszkaniowych oraz budynków niemieszkalnych
o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2.
Obowiązek wycofywania z eksploatacji wprowadzany
jest stopniowo (od 1 stycznia 2020 r.).
Wyjątki:
– budynki spełniające wymagania rozporządzenia
dotyczącego izolacji cieplnej budynków
(Wärmeschutzverordnung) w wersji z roku 1995
lub
– nieopłacalność wymiany lub
– wymóg stosowania elektrycznych systemów
akumulacyjnych wyrażony w przepisach (np.
planach zagospodarowania przestrzennego).
Instalacje klimatyzacyjne powodujące zmiany
wilgotności powietrza muszą być dodatkowo
wyposażone w urządzenia automatycznej regulacji
nawilżania i osuszania.
Środki realizacji:
– Wykonywanie niektórych kontroli powierzane jest
kominiarzowi.
– Wprowadza się w życie świadectwa wykonania
określonych prac w istniejących budynkach
(deklaracje wykonawcy).
– Wprowadza się w życie jednolite przepisy
w zakresie kar pieniężnych.
– Ignorowanie określonych wymagań rozporządzenia
EnEV dotyczących nowego i starego budownictwa
oraz podawanie fałszywych informacji
w świadectwach energetycznych stanowi
wykroczenie.
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Streszczenie EnEV 2009

Rozporządzenie EnEV umożliwia architektom,
projektantom i inwestorom wybranie dla realizowanego
przez nich projektu budowlanego rozwiązania
optymalnego z energetycznego punktu widzenia, które
może łączyć w sobie najnowsze osiągnięcia w dziedzinie
izolacji termicznych i wysokowydajne instalacje
techniczne.
Szczególnym obszarem zainteresowania inwestorów
jest optymalizacja zużycia energii oraz kosztów budowy,
inwestycji i eksploatacji. Systemy ogrzewania
wykorzystujące ciepło otoczenia okazują się w tym
przypadku rozwiązaniem wywierającym korzystny wpływ
na koszty budowy i eksploatacji. Wzrost nakładów
inwestycyjnych na lepsze instalacje techniczne opłaca
się w dłuższej perspektywie.
Pompy ciepła, instalacje solarne do przygotowywania
c.w.u. oraz instalacje wentylacyjne z układami
odzyskiwania ciepła uważane są z punktu widzenia
ogólnej wydajności energetycznej za szczególnie
opłacalne. Fakt ten potwierdzają najnowsze badania
prowadzone przez federalne ministerstwo transportu,
budownictwa i mieszkalnictwa (BMVBW), dotyczące
skuteczności rozporządzenia EnEV.
Rozporządzenie EnEV w skrócie
• Rozporządzenie EnEV stanowi pierwsze w historii
podsumowanie wymagań w zakresie
zapotrzebowania na energię w budynkach. Ujęte są
w nim całkowite zużycie energii w nowym budynku
oraz ogrzewanie, wentylacja i przygotowanie c.w.u.
• Uwzględnione jest przygotowanie ciepłej wody
w sposób centralny, zdecentralizowany oraz przy
użyciu energii słonecznej.
• W obliczeniach zapotrzebowania na pierwotną
energię grzewczą uwzględnione są również straty
powstające przy przetwarzaniu energii w obrębie
budynku, zużycie pomocniczej energii elektrycznej
oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii
(pomp ciepła i instalacji solarnych) do
przygotowywania wody grzewczej i c.w.u.
• Zidentyfikowano możliwości kompensacji: wyższy
standard izolacji i mniej wydajne instalacje ogrzewcze
są konfrontowane z oszczędnymi instalacjami
ogrzewczymi oraz wyższym zapotrzebowaniem na
ciepło.
• Wzięto pod uwagę badanie szczelności budynków
i wykrywanie mostków cieplnych.
• Nowe świadectwo dotyczące zapotrzebowania na
energię (certyfikat energetyczny) sprzyja większej
przejrzystości rynku najemców, właścicieli oraz
nieruchomości.
• Do przestarzałych urządzeń grzewczych odnoszą się
przede wszystkim wymagania w zakresie stanu
budynków i obowiązków ich dodatkowego
wyposażania.
• Odtąd technika izolacji cieplnej i technologia
urządzeń są równoważne. Tym samym technologia
urządzeń i wyposażenie techniczne budynku są
równoprawne. Na skutek tego w przyszłości istnieje
możliwość wyzyskania niewykorzystywanego
dotychczas potencjału optymalizacji zużycia energii
w nowych budynkach.
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Znaczenie dla architektów, projektantów, firm
budowlanych, producentów gotowych domów i
rzemieślników

ryczałtowy, mnożone są następnie przez „współczynniki
nakładu instalacji“. Muszą one być obliczone zgodnie
z DIN V 4701-10.

Rozporządzenie w sprawie oszczędzania energii (EnEV)
wpływa na rozwój sektora nowego budownictwa
poprzez następujące istotne czynniki:
• Szczelność budynku uzyskuje większe znaczenie.
W związku z tym mechaniczne instalacje wentylacyjne
będą w przyszłości stałym elementem nowych budowli.
• Przewidywane jest zwiększenie popytu na takie
instalacje energooszczędne jak pompy ciepła lub
instalacje solarne, ponieważ ocena wykonywana
zgodnie z rozporządzeniem EnEV umożliwia
zastąpienie tańszej i gorszej izolacji cieplnej ułożonej
na bryle budynku przez bardziej kosztochłonne
instalacje techniczne. Jednocześnie KfW (państwowy
niemiecki bank rozwoju) udziela na korzystnych
warunkach pożyczek na domy wymagające mniej niż
60 kWh/(m2 × a) zapotrzebowania na energię
pierwotną i domy wymagające mniej niż 40 kWh/
(m2 × a) zapotrzebowania na energię pierwotną, co
sprawia, że inwestycja w energooszczędne instalacje
staje się atrakcyjna finansowo.
• Ponieważ technologia instalacji musi być określona
już na etapie składania wniosku o zezwolenie
budowlane, zacieśni się współpraca pomiędzy
architektami, inżynierami budowlanymi,
projektantami, firmami budowlanymi, producentami
systemów grzewczych i producentami urządzeń.
Poprzez wczesne ustalenie określonej technologii
budynku możliwe będzie zintegrowane planowanie
budynku oraz jego technologii.

Zapotrzebowanie na energię pierwotną jako
wyznacznik

Świadectwo charakterystyki energetycznej
Ze względu na rozporządzenie dotyczące oszczędności
energii dla nowych budowli i w określonych przypadkach
również przy istotnych zmianach istniejącego budynku
będą musiały być w przyszłości wystawione świadectwa
charakterystyki energetycznej.

Rozporządzenie w sprawie oszczędzania energii (EnEV)
ogranicza wskaźnikową transmisyjną stratę ciepła
budynku. Oczywiście najbardziej rygorystycznym
wymogiem jest ograniczenie ilości energii pierwotnej
przeznaczonej na ogrzewanie, przygotowanie c.w.u. i
ew. wentylację.
Energia pierwotna jest wielkością odniesienia dla
wartości granicznych, jakie należy utrzymać, stąd
uwzględnione muszą być również następujące aspekty:
• Straty energii powstające podczas pozyskiwania,
wzbogacania, transportu, przetwarzania i stosowania
nośnika energii.
• Pomocnicze źródła energii niezbędnej do zasilania
elektrycznego pomp instalacji ogrzewczych.
Pompy ciepła pobierają z otoczenia znaczną część
niezbędnego ciepła grzewczego. Przy wykorzystaniu
niewielkiej ilości energii wysokiej jakości (zazwyczaj
prądu) temperatura zostaje podniesiona do poziomu
wymaganego przez instalację ogrzewczą. Jeżeli roczny
współczynnik efektywności pompy ciepła jest większy
niż 2,8, uzyskuje się w porównaniu do bardzo wydajnej
energetycznie techniki kondensacyjnej znaczną
oszczędność energii pierwotnej.
Współczynnik nakładu ep
Współczynnik nakładu instalacji ep jest priorytetowym
wynikiem obliczenia według DIN V 4701-10. Określa on
stosunek energii pierwotnej pobranej przez urządzenia
instalacji do oddanego przez nią ciepła użytego do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody.
e p = Q p ⁄ ( Q h + Q tw )

Rozporządzenie dotyczące oszczędności energii
rozróżnia świadectwo charakterystyki energetycznej i
świadectwo charakterystyki cieplnej.
Świadectwo charakterystyki energetycznej: dotyczy
budynków nowych oraz istniejących podlegających
zmianom i rozbudowie, które cechują się normalnymi
temperaturami pomieszczeń.
Świadectwo charakterystyki cieplnej: dotyczy
budynków o niskich temperaturach pomieszczeń.

[ep]
[Qh]
[Qp]
[Qtw]

W świadectwie charakterystyki energetycznej
zestawione będą wyniki obliczeń dot. nowych
budynków:
• Transmisyjna strata ciepła
• Informacje liczbowe dotyczące nakładów na
instalację ogrzewczą, przygotowanie ciepłej wody i
wentylację
• Zapotrzebowanie na energię według nośników energii
• Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną.

Zapotrzebowanie na energię pierwotną

Wystawienie świadectwa charakterystyki energetycznej
zgodnie z rozporządzeniem EnEV wymaga uprzedniego
określenia rocznego zapotrzebowania na energię cieplną
wg normy DIN V 4108-6. Zapotrzebowanie to oraz
zapotrzebowanie na energię niezbędną do
przygotowywania c.w.u., które można określić w sposób

Rozporządzenie w sprawie oszczędzania energii (EnEV)
podaje wzór na maksymalne dopuszczalne
zapotrzebowanie na energię pierwotną. Opiera się on na
stosunku A/V: całkowitej powierzchni wymiany ciepła A
odniesionej do objętości brutto budynku V (wymiarów
zewnętrznych).
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Współczynnik nakładu instalacji
Zapotrzebowanie na ciepło
Zapotrzebowanie na energię pierwotną
Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania
wody użytkowej

Z ekonomicznego punktu widzenia ten współczynnik
nakładu instalacji technicznej należy dobrać tak, aby był
możliwie jak najmniejszy.
Zapotrzebowanie na energię pierwotną oblicza się za
pomocą bilansu. W budynkach mieszkalnych o udziale
powierzchni okien do 30 % stosuje się albo uproszczoną
metodę bilansu okresów grzewczych, albo szczegółową
miesięczną metodę bilansu według DIN V 4108-6 w
połączeniu z DIN 4701-10.
W przypadku wszystkich innych typów budynków należy
wykonywać obliczenia metodą bilansu miesięcznego.
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Q p = e p × ( Q h + Q tw )
[ep]
[Qh]
[Qp]
[Qtw]

Współczynnik nakładu instalacji
Zapotrzebowanie na ciepło
Zapotrzebowanie na energię pierwotną
Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania
wody użytkowej

W przypadku domu jednorodzinnego z centralnym
systemem przygotowania c.w.u. i powierzchnią
użytkową AN = 200 m2 i A/V = 0,8 wynik Qp,dop
wyniósłby 119,84 kWh/(m2 × a).
Wartość ta nie może być przekroczona i pozostanie
podstawą prac architektów lub projektantów.
Możliwość kompensacji pomiędzy budynkiem a
instalacją
Rozporządzenie w sprawie oszczędzania energii (EnEV)
daje możliwość kompensacji pomiędzy wydajnością
instalacji i izolacją cieplną budynku. W związku z tym na
rzecz udoskonalonych instalacji można zrezygnować ze
środków izolacyjnych, o ile okażą się one bardzo
kosztowne bądź wpływają negatywnie na ogólny wygląd
budynku. Architekt i inwestor mogą zatem połączyć
kwestie estetyczne, kreatywność i aspekty finansowe,
aby uzyskać optymalne rozwiązanie.
Wymagania rozporządzenia EnEV muszą być spełnione
przez stosowanie wydajnych instalacji technicznych
takich jak pompy ciepła lub domowe instalacje
wentylacyjne z systemami odzysku ciepła, przy czym
należy uwzględniać wyłącznie maksymalne
dopuszczalne zapotrzebowanie na przewodzone ciepło.
Wymagania w zakresie stanu budynku
Rozporządzenie w sprawie oszczędzania energii zawiera
wymagania dotyczące istniejących budynków.
• Wymagania warunkowe: obowiązują z reguły wtedy,
gdy dana część zostanie zmieniona w jakikolwiek
sposób, np. w drodze wymiany w przypadku
naturalnego zużycia, przez wyeliminowanie wad i
uszkodzeń bądź podniesienie estetyki wyglądu.
• Wymogi w odniesieniu do części: jak dotychczas
obowiązują tu minimalne ograniczenia. Wymagania
dotyczące części stosowane są jedynie w przypadku,
gdy przynajmniej ponad 20 % jednakowo
zorientowanej powierzchni danej części ulegnie
zmianie.
• Procedura bilansu w istniejącym budynku – reguła
40 %: jako alternatywę wobec wymagań dotyczących
części wprowadzono tzw. regulację 40% celem
zapewnienia większej elastyczności modernizacji.
Jeśli w danym budynku ogólne zapotrzebowanie na
energię pierwotną w skali rocznej, które obowiązuje
w przypadku nowego budynku o porównywalnych
parametrach, zostanie przekroczone o wartość
mniejszą niż 40 %, poszczególne nowo zabudowane
lub zmienione części mogą z nadwyżką spełniać ww.
wymagania. Tak jak w przypadku nowych budynków
należy dokładnie udokumentować zapotrzebowanie
na energię.
• Obowiązek doposażenia: w dalszym ciągu
rozporządzenie w sprawie oszczędzania energii
(EnEV) przewiduje również obowiązek doposażenia
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istniejących budynków. Obowiązek doposażenia
należy spełnić niezależnie od innych czynności
wykonywanych w jakikolwiek sposób przy
istniejących częściach lub instalacjach.
Pompy ciepła stanowią praktyczne rozwiązanie
spełniające w sposób bezpośredni wymagania
w zakresie oszczędzania energii w starych
budynkach, jakie stawia rozporządzenie EnEV oraz
rząd federalny. Nakład budowlany jest przy tym
względnie mały, a urządzenia są łatwe do
zainstalowania.
Modernizacja instalacji ogrzewczej jest wspierana
przez KfW (państwowy niemiecki bank rozwoju).
Program renowacji budynków KfW związanej z emisją
CO2 może być wykorzystany do finansowania
czterech różnych pakietów działań mających na celu
zmniejszenie emisji CO2 w budynkach mieszkalnych
starego budownictwa. Program KfW służy do
długoterminowego finansowania inwestycji w
budynkach mieszkalnych mających na celu ochronę
środowiska, np. instalacji pompy ciepła.

3.10

Ustawa o odnawialnych źródłach energii
cieplnej (EEWärmeG) - przepisy
niemieckie

Kogo i do czego zobowiązuje ustawa?
Właściciele planowanych nowych budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych muszą zapewnić
częściowe pokrycie zapotrzebowania na ciepło swoich
obiektów z wykorzystaniem energii odnawialnych.
Obowiązek ten dotyczy wszystkich właścicieli, tzn. osób
prywatnych, podmiotów państwowych i gospodarczych,
jak również właścicieli obiektów wynajmowanych.
Można wykorzystywać wszystkie formy energii
odnawialnych. Osoba, która nie zechce wykorzystać
źródeł energii odnawialnej, może zastosować inne
środki przyjazne dla klimatu, tzw. środki zastępcze:
grubszą izolację budynku, ciepło generowane przez
systemy ciepłownicze opalane paliwami odnawialnymi
bądź przez CHP.
Kiedy prawo musi być przestrzegane?
Przepisy weszły w życie 1 stycznia 2009 r. i zasadniczo
muszą być przestrzegane we wszystkich nowo
budowanych obiektach, które będą postawione po tej
dacie.
Które źródła energii należą do energii odnawialnych w
rozumieniu prawa?
Do energii odnawialnych w myśl przepisów dotyczących
ciepła należą:
• promieniowanie słoneczne
• biomasa
• energia geotermiczna oraz
• ciepło otoczenia
Ciepło odpadowe nie jest odnawialnym źródłem energii
w rozumieniu ustawy. Powinno ono jednak być również
wykorzystywane, dlatego zostało uznane za działanie
zastępcze. Każdy właściciel nowego budynku musi
pokrywać całkowite zapotrzebowanie na energię (ciepło
ogrzewania, ogrzewanie wody użytkowej i energia na
chłodzenie włącznie ze wszystkimi stratami, ale bez
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zapotrzebowania na energię pomocniczą) swojego
obiektu w zależności od konkretnie używanego źródła
energii z ustalonym udziałem energii odnawialnych.
Co należy uwzględnić w przypadku energii
geotermalnej?
Energia geotermalna występuje w dwóch postaciach:
głęboka energia geotermalna i powierzchniowa energia
geotermalna. Przy wykorzystaniu głębokiej geotermii
ciepło pobierane jest z dużych głębokości (400 m i
głębiej) na powierzchnię ziemi.
Największą zaletą jest możliwość uzyskania poziomu
temperatury nadającego się bezpośrednio do użytku. W
przypadku geotermii powierzchniowej ciepło, które
następnie za pomocą pompy ciepła osiąga żądaną
temperaturę, uzyskuje się z niewielkiej głębokości. Aby
spełnić ustawowy obowiązek, należy pokryć za jego
pomocą całkowite zapotrzebowanie na energię cieplną
nowego budynku przynajmniej w 50 %.
Dodatkowo w zależności od zastosowanej technologii
muszą być utrzymane określone roczne współczynniki
efektywności oraz zamontowane liczniki ciepła.
Co należy uwzględnić w przypadku korzystania
z ciepła otoczenia?
Ciepło otoczenia jest naturalnym ciepłem, które może
być pobrane z powietrza lub z wody. Aby spełnić
ustawowy obowiązek, należy pokryć za jego pomocą
całkowite zapotrzebowanie na energię cieplną nowego
budynku przynajmniej w 50 %. W przypadku korzystania
z ciepła otoczenia przy użyciu pompy ciepła obowiązują
te same brzegowe warunki techniczne co w przypadku
geotermii.

współczynniki efektywności stosowanych pomp ciepła.
W tab. 13 podane są roczne współczynniki
efektywności, które należy uzyskać.
Zastosowanie
Tylko
ogrzewanie

Pompa ciepła
glikol-woda,
woda-woda,
powietrze-woda

Ogrzewanie i
ciepła woda

glikol-woda,
woda-woda,
powietrze-woda

Roczny współczynnik
efektywności
≥4
≥4
≥ 3,5
≥ 3,8
≥ 3,8
≥ 3,3

Tab. 13 Roczny współczynnik efektywności (JAZ) według
VDI 4650 strona 1 (2008-09)
Czy istnieją rozwiązania alternatywne?
Ze względu na warunki budowlane i inne nie każdy
właściciel nowego budynku może użyć energii
odnawialnych i nie zawsze ich użycie jest zasadne.
Dlatego prawodawca przewidział inne działania, które w
podobny sposób są przyjazne dla klimatu.
Do tych działań zastępczych zaliczają się:
• Użycie ciepła odpadowego
• Wykorzystanie ciepła z CHP (kogeneracja)
• Podłączenie do sieci lokalnego lub zdalnego systemu
zaopatrzenia w energię cieplną, który jest częściowo
zasilany z odnawialnych źródeł energii lub CHP
• Ulepszenie izolacji budynku.

3.11

Określenie zapotrzebowania do
przygotowania ciepłej wody

Do czego zobowiązuje ustawa o odnawialnych
źródłach energii?

Wszystkie pompy ciepła powietrze-woda Logatherm są
odpowiednie do przygotowania ciepłej wody.

Właściciel budynku objętego zakresem stosowania
ustawy musi częściowo pokryć zapotrzebowanie na
energię swojego budynku za pomocą energii
odnawialnych. Pojęcie zapotrzebowania na energię
cieplną obejmuje z reguły energię wymaganą do
ogrzewania, podgrzewania c.w.u. oraz chłodzenia.

W tym celu stosowane są albo emaliowane
podgrzewacze pojemnościowe c.w.u. z wymiennikiem
ciepła z rur gładkich,, albo wielofunkcyjne zasobnikowe
podgrzewacze c.w.u. KNW... EW, w których ciepła woda
ogrzewana jest podczas przepływu.

Właściciele budynków mogą pokrywać określoną część
ciepła np. z energii słonecznej. Zgodnie z ustawą istotna
jest przy tym wielkość kolektora. Musi on mieć 0,04 m2
powierzchni na m2 ogrzewanej powierzchni użytkowej
(zgodnie z definicją według rozporządzenia w sprawie
oszczędzania energii (EnEV)) w przypadku budynku
z maksymalnie dwoma mieszkaniami. Jeżeli więc dom
ma powierzchnię 100 m2, kolektor musi mieć
powierzchnię 4 m2. W budynkach mieszkalnych z min.
trzema mieszkaniami powierzchnia zainstalowanego
kolektora musi wynosić 0,03 m2 na m2 ogrzewanej
powierzchni użytkowej. W przypadku wszystkich
pozostałych budynków: jeśli wykorzystywana jest
energia promieni słonecznych, zapotrzebowanie na
ciepło musi być pokryte z jej wykorzystaniem
przynajmniej w 15 % – opcja ta przysługuje również
właścicielom budynków mieszkalnych.
Osoba korzystająca ze stałej biomasy, ciepła ziemi lub
ciepła otoczenia musi pokryć tą metodą
zapotrzebowanie na ciepło swojego budynku
przynajmniej w 50 %. Ustawa podaje jednak określone
wymagania ekologiczne i techniczne, np. określa roczne

24

Przy wyborze podgrzewacza pojemnościowego c.w.u.
należy uwzględnić również moc pompy ciepła, aby
możliwe było przekazywanie mocy.
3.11.1

Definicja małych i dużych instalacji

Projektowanie instalacji przygotowania c.w.u. w
budynkach mieszkalnych odbywa się według DIN 4708.
DVGW definiuje w arkuszu roboczym W551 wielkości
instalacji:
• Instalacjami małymi są wszystkie instalacje w domach
jedno- lub dwurodzinnych niezależnie od pojemności
podgrzewacza wody użytkowej i pojemności połączeń
rurowych.
• Budynki, w których podgrzewacz ma pojemność < 400
litrów, a pojemność każdego połączenia rurowego
pomiędzy wylotem podgrzewacza wody użytkowej i
miejscem odbioru < 3 litrów. Przewód cyrkulacyjny
nie jest przy tym uwzględniany
• Duże instalacje to instalacje podgrzewania wody o
pojemności podgrzewaczy > 400 litrów i pojemności
rur doprowadzających większej od 3 litrów, np. w
hotelach, domach opieki, szpitalach lub na
kempingach.
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3.11.2

3

Wymagania dot. podgrzewacza wody
użytkowej

Lokalny przepływowy podgrzewacz wody użytkowej
Lokalne przepływowe podgrzewacze wody użytkowej
mogą być zastosowane bez dodatkowych działań, jeżeli
pojemność przepływowego podgrzewacza wody
użytkowej nie przekracza 3 litrów.
Podgrzewacz pojemnościowy wody użytkowej,
centralny przepływowy podgrzewacz wody użytkowej,
systemy mieszane i systemy ładowania podgrzewaczy
Przy pracy zgodnej z przeznaczeniem, na wypływie
ciepłej wody podgrzewacza wody użytkowej musi być
utrzymywana temperatura > 60 °C. Dotyczy to również
centralnego przepływowego podgrzewacza wody
użytkowej o pojemności > 3 litry.
Urządzenie do podgrzewania wstępnego/podgrzewacz
wstępny
Instalacje przygotowania ciepłej wody muszą być tak
zaprojektowane, aby całkowita pojemność wodna
urządzenia do podgrzewania wstępnego mogła być raz
dziennie podgrzewana do temperatury > 60 °C.
3.11.3

Przewody cyrkulacyjne

W małych instalacjach z pojemnością przewodów
rurowych < 3 litrów pomiędzy wylotem podgrzewacza
wody użytkowej a miejscem odbioru, jak również w
dużych instalacjach należy zainstalować systemy
cyrkulacji.
Przewody cyrkulacyjne i pompy cyrkulacyjne muszą być
takiej wielkości, aby w cyrkulującym systemie ciepłej
wody temperatura ciepłej wody była niższa o maks. 5 K
w stosunku do temperatury wylotu podgrzewacza.
Przewody na piętrach i/lub pojedyncze przewody o
pojemności wody < 3 litry mogą być budowane bez
przewodu cyrkulacyjnego.

Logatherm WPL – 6 720 807 818 (2013/04)
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Składniki instalacji pompy ciepła

4.1

Pompa ciepła Logatherm WPL14/18/25/31 A do ustawienia na zewnątrz

4.1.1

Właściwości
Środek przeciw zamarzaniu
Zasadniczo odradzamy użycie środka przeciw
zamarzaniu:
• Na skutek większej lepkości środka przeciw
zamarzaniu powiększa się strata ciśnienia w instalacji.
• Zwiększają się moce pomp lub muszą one zostać
dopasowane.
• Zmniejsza się ekonomiczność instalacji.
• W związku z instalacją dodatkowego wymiennika
ciepła do rozdzielenia systemu potrzebna jest
dodatkowa pompa. Zmniejsza się współczynnik
wydajności (COP) i roczny współczynnik
efektywności (JAZ).

6 720 645 211-40.1il

Rys. 9

Pompa ciepła WPL14–31 A

Pompy ciepła powietrze-woda WPL14/18/25/31 A
przewidziane są do ogrzewania i przygotowania ciepłej
wody w domach jednorodzinnych i przystosowane są do
ustawienia na zewnątrz. Zastosowanie możliwe jest w
zakresie temperatur zewnętrznych od – 20 °C do + 35 °C
(temperatura na zasilaniu do 60 °C).
Powietrze będące źródłem ciepła przy ustawieniu
zewnętrznym pompy ciepła (WPL.. A) jest pozyskiwane
przez swobodne zasysanie.
W pompach ciepła WPL14–25 A zainstalowana jest
elektryczna grzałka prętowa o mocy 9 kW, dla której
wymagane jest oddzielne zasilanie.
Do zakresu dostawy należy czujnik temperatury
zewnętrznej (NTC-2).
Wszystkie pompy ciepła WPL.. A posiadają elektroniczny
ogranicznik prądu rozruchowego.
Regulator pompy ciepła HMC20 oraz potrzebny
elektryczny przewód połączeniowy EVL muszą być
zamówione oddzielnie.
Zalecenia dotyczące miejsca ustawienia
oraz odpowiednich rodzajów podłoża do
 ustawienia znajdują się w rozdziale 3.5,
str. 16, oraz w rozdziale 3.6, str. 17.
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4.1.2

4

Przegląd elementów urządzenia

Logatherm WPL14 A

A

1

2

17 16 15 14 13

A

12
11
10

3
4
5

9

6
7

8

6 720 644 808-03.1T

Rys. 10 Pompa ciepła WPL14 A
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]

Parownik
Wentylator
Zawór rozprężny
4-drogowy zawór sterujący
Wziernik czynnika chłodniczego
Suszarka filtra
Presostat niskiego ciśnienia
Skrzynka rozdzielcza
Grzałka el. prętowa
Ogranicznik temperatury maksymalnej (STB)
Skraplacz

Logatherm WPL – 6 720 807 818 (2013/04)

[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]

Sprężarka
Przyłącze zasilania – wypływ wody grzewczej
Przyłącze powrotu – dopływ wody grzewczej
Wąż kondensatu
Puszka przyłączy sprężarki
Puszka przyłączy grzałki el. prętowej
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Logatherm WPL18 A

1 2

9

8

3
A

6

5

4

B

10
11

17

12

16
13
B
A
7
15

14

6 720 644 808-04.1T

Rys. 11 Pompa ciepła WPL18 A
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

28

Przyłącze zasilania – wypływ wody grzewczej
Przyłącze powrotu – dopływ wody grzewczej
Skraplacz
Puszka przyłączy grzałki el. prętowej
Wąż kondensatu
Puszka przyłączy sprężarki
Sprężarki
Parownik
Wentylator
Zawór rozprężny

[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]

Presostat niskiego ciśnienia
Wziernik czynnika chłodniczego
Suszarka filtra
4-drogowy zawór sterujący
Skrzynka rozdzielcza
Grzałka el. prętowa
Ogranicznik temperatury maksymalnej (STB)
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Logatherm WPL25 A

A
11

1

12 13

17 16 15

14

2
A

3
4
5
6
7

10

9

8

6 720 644 808-05.1T

Rys. 12 Pompa ciepła WPL25 A
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]

Parownik
Wentylator
Zawór rozprężny
Ogranicznik temperatury maksymalnej (STB)
Wziernik czynnika chłodniczego
Grzałka el. prętowa
Suszarka filtra
Presostat niskiego ciśnienia
4-drogowy zawór sterujący
Skrzynka rozdzielcza
Sprężarki

Logatherm WPL – 6 720 807 818 (2013/04)

[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]

Przyłącze powrotu – dopływ wody grzewczej
Przyłącze zasilania – wypływ wody grzewczej
Skraplacz
Wąż kondensatu
Puszka przyłączy sprężarki
Puszka przyłączy grzałki el. prętowej
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Logatherm WPL31 A

B

1

2

7
8

9

A

10

B

A
3
4
5
6

13

12 11
6 720 644 808-06.1T

Rys. 13 Pompa ciepła WPL31 A
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
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Parownik
Wentylator
Wziernik czynnika chłodniczego
4-drogowy zawór sterujący
Suszarka filtra
Skrzynka rozdzielcza
Sprężarki
Przyłącze zasilania – wypływ wody grzewczej
Przyłącze powrotu – dopływ wody grzewczej
Presostat końca odszraniania
Zbiornik czynnika chłodniczego
Skraplacz
Wąż kondensatu
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4.1.3

4

Wymiary i dane techniczne

≈H1

H2

B6

B5

T1
T2
T3

B4
B3
B2
B1

1

T4

2
3

LR

6 720 644 808-07.1T

Rys. 14 Wymiary WPL14–25 A (wymiar w mm)
[LR] Kierunek powietrza
[1] Wylot zasilania wody grzewczej
(Logatherm WPL14-25 A: R 1 ¼ )
[2] Wlot powrotu wody grzewczej
(Logatherm WPL14-25 A: R 1 ¼ )
[3] Wąż kondensatu (Ø = 36 mm)
Logatherm
WPL14 i WPL18 A
WPL25 A

B1
79
72

B2
139
142

B3
239
242

B4
329
372

B5
715
715

B6
1872
1803

T1
132
168

T2
207
283

T3
282
398

T4
1050
1258

H1
430
460

H2
1793
1830

Tab. 14 Wymiary Logatherm WPL14 do WPL25 A (wymiar w mm)
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1258

460

2140

1804

715
373
243
143

398

1
2

283

168

73

3

LR
6 720 644 808-08.1T

Rys. 15 Wymiary WPL31 A (wymiar w mm)
[LR] Kierunek powietrza
[1] Wylot zasilania wody grzewczej
(R 1 ½ według DIN EN 10226)
[2] Wlot powrotu wody grzewczej
[3] Wąż kondensatu (Ø = 36 mm)
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Pompa ciepła Logatherm
Jednostka
Moc grzewcza
A2/W35 według EN14511;
kW
2 sprężarki/1 sprężarka
Elektryczna grzałka prętowa (dodatkowo)
kW
COP
A2/W35 według EN14511;
–
2 sprężarki/1 sprężarka
Temperatury, strumienie powietrza, czynnik chłodniczy
Zakres pracy – temperatura zewnętrzna
°C
Maksymalna temperatura zasilania
°C
Strumień przepływu powietrza
m³/h
Strumień przepływu (minimalna
przepustowość/znamionowa przepustowość
l/h
(A7/W35 EN 14511)/maksymalna
przepustowość
Strata ciśnienia pompy ciepła Δp/strumień
bar/l/h
przepływu
Czynnik chłodniczy – typ/
–/
masa całkowitej pojemności
kg
Parametry elektryczne
Napięcie sieciowe
VAC/Hz
Skuteczny pobór mocy w znormalizowanym
kW/A/...
punkcie A7: pobór mocy/pobór prądu/cos ϕ
Prąd rozruchowy bezpośrednio/z
A
rozrusznikiem
1)
Kod napięcia
...

WPL14 A

WPL18 A

WPL25 A

WPL31 A

–/13,8

17,2/9,5

24,0/13,2

31,0/16,8

3,6/3,8

3,5/3,6

9

–/3,7

3,6/3,8

5600

–20 do +35
do 60
5600
7800

7800

2000/
2900/
3600

2000/
3800/
4800

2500/
5000/
6200

4000/
6000/
10000

0,12/2900

0,18/3800

0,12/5000

0,04/6000

R407C/
5,8

R407C/
6,4

R407C/
9,4

R404A/
13,0

3,4/7,0/
0,7

400 (3-fazy)/50
5,0/10,3/
7,0/14,4/
0,7
0,7
51,5/30

74/30

80/38

3~/N/PE/
400 V/
50 Hz
C16

3~/N/PE/
400 V/
50 Hz
C20

3~/N/PE/
400 V/
50 Hz
C25

3~/N/PE/
400 V/
50 Hz
C32

A

Kod napięcia
Zabezpieczenie napięcia sterującego2)

...
A

1~/N/PE/230 V/50 Hz

...
A

3~/N/PE/400 V/50 Hz

IP

24

Wymiary bez przyłączy (S × W × G)
Poziom ciśnienia akustycznego
(odległość 1 m) na zewnątrz
Nr artykułu

B10
B16

A

13,0

18,0

kg

355

395

mm

8,75/16,8/
0,75

74/26

zabezpieczenie wszystkich faz pompy
ciepła2)

Kod napięcia
Zabezpieczenie elektrycznej grzałki
prętowej2)
Stopień ochrony
Maksymalny prąd maszyny w zakresie
granic zastosowania
Informacje ogólne
Masa wraz z opakowaniem

4

1050 × 1793 ×
1872

24,5

28,0

524
548
1258 × 1830 × 1258 × 2140 ×
1803

1804

dB(A)

57

57

60

60

–

7 738 600
191

7 738 600
192

7 738 600
193

7 738 600
194

Tab. 15 Dane techniczne WPL.. A
1) Niezawodna praca Logatherm WPL zapewniona jest w przypadku spełnienia następujących warunków: tolerancja napięcia: ± 10 %,
zakres napięcia 207 V – 253 V
2) Przestrzeganie przepisów lokalnych

Logatherm WPL – 6 720 807 818 (2013/04)
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4.1.4

Krzywe mocy WPL.. A
Krzywe mocy Logatherm WPL18 A

Krzywe mocy Logatherm WPL14 A

7

COP

7

6

6

5

5

4

4

3

COP
35°C 1K
50°C 1K
35°C 2K
50°C 2K

3
35°C 1K
50°C 1K

2
1
-20 -15 -10 -5

0

5 10 15 20 25 30 35

TempWQ (°C)

2
1
-20 -15 -10 -5

0

5 10 15 20 25 30 35

TempWQ (°C)

6 720 644 808-44.1T

6 720 644 808-48.1T

Rys. 16 Współczynnik wydajności Logatherm WPL14 A

Rys. 19 Współczynnik wydajności Logatherm WPL18 A

[COP]
Współczynnik wydajności
[TempWQ] Temperatura źródła ciepła
[1K]
Pompa ciepła ze sprężarką

[COP]
[TempWQ]
[1K]
[2K]

6

Pe (kW)

Pe (kW)

5
4
3
2
-20 -15 -10 -5

Współczynnik wydajności
Temperatura źródła ciepła
Pompa ciepła ze sprężarką
Pompa ciepła z dwiema sprężarkami

0

5 10 15 20 25 30 35

TempWQ (°C)

10
35°C 1K
9
50°C 1K
35°C 2K
8
50°C 2K
7
6
5
4
3
2
-20 -15 -10 -5 0

Rys. 17 Pobór mocy Logatherm WPL14 A

5

10 15 20 25 30 35

TempWQ (°C)

6 720 644 808-45.1T

6 720 644 808-49.1T

Rys. 20 Pobór mocy Logatherm WPL18 A

[Pe]
Pobór mocy
[TempWQ] Temperatura źródła ciepła
[1K]
Pompa ciepła ze sprężarką

[Pe]
[TempWQ]
[1K]
[2K]

∆p (bar)
0,5

Pobór mocy
Temperatura źródła ciepła
Pompa ciepła ze sprężarką
Pompa ciepła z dwiema sprężarkami

∆p (bar)

0,4

0,4000

0,3
0,3000
0,2
∆pHW

0,2000

0,1
∆pHW

0,1000
0,0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

VHM (m³/h)

6 720 644 808-46.1T

0,0000
0,0
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Strata ciśnienia
Strata ciśnienia – skraplacz
Strumień przepływu wody grzewczej

2,0

3,0

VHM (m³/h)

Rys. 18 Strata ciśnienia – skraplacz Logatherm WPL14 A
[Δp]
[ΔpHW]
[VHW]

1,0

4,0

5,0

6,0

6 720 644 808-50.1T

Rys. 21 Strata ciśnienia – skraplacz Logatherm WPL18 A
[Δp]
[ΔpHW]
[VHW]

Strata ciśnienia
Strata ciśnienia – skraplacz
Strumień przepływu wody grzewczej
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Krzywe mocy Logatherm WPL25 A

7

Krzywe mocy Logatherm WPL 31 A

COP

7

6

6

5

5

4

4

3

35°C 1K
50°C 1K
35°C 2K
50°C 2K

2
1
-20 -15 -10 -5

0

5

10 15 20 25 30 35

TempWQ (°C)

4

COP

3

35°C 1K
50°C 1K
35°C 2K
50°C 2K

2
1
-20 -15 -10 -5

0

5

10 15 20 25 30 35

TempWQ (°C)

6 720 644 808-52.1T

6 720 644 808-56.1T

Rys. 22 Współczynnik wydajności Logatherm WPL25 A

Rys. 25 Współczynnik wydajności Logatherm WPL31 A

[COP]
[TempWQ]
[1K]
[2K]

[COP]
[TempWQ]
[1K]
[2K]

Współczynnik wydajności
Temperatura źródła ciepła
Pompa ciepła ze sprężarką
Pompa ciepła z dwiema sprężarkami

Pe (kW)

13
35°C 1K
12
50°C 1K
11
35°C 2K
10
50°C 2K
9
8
7
6
5
4
3
2
-20 -15 -10 -5 0

Współczynnik wydajności
Temperatura źródła ciepła
Pompa ciepła ze sprężarką
Pompa ciepła z dwiema sprężarkami

Pe (kW)

5

10 15 20 25 30 35

TempWQ (°C)

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
-20 -15 -10 -5

35°C 1K
50°C 1K
35°C 2K
50°C 2K

0

5 10 15 20 25 30 35

TempWQ (°C)

6 720 644 808-53.1T

Rys. 23 Pobór mocy Logatherm WPL25 A

Rys. 26 Pobór mocy Logatherm WPL31 A

[Pe]
[TempWQ]
[1K]
[2K]

[Pe]
[TempWQ]
[1K]
[2K]

Pobór mocy
Temperatura źródła ciepła
Pompa ciepła ze sprężarką
Pompa ciepła z dwiema sprężarkami

∆p (bar)
0,4000
0,3500
0,3000
0,2500
0,2000
0,1500
∆pHW
0,1000
0,0500
0,0000
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

VHM (m³/h)

6 720 644 808-57.1T

Pobór mocy
Temperatura źródła ciepła
Pompa ciepła ze sprężarką
Pompa ciepła z dwiema sprężarkami

∆p (bar)
0,1000
0,0875
0,0750
0,0625
0,0500
0,0375
∆pHW
0,0250
0,0125
0,0000
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

VHM (m³/h)

6 720 644 808-54.1T

6 720 644 808-58.1T

Rys. 24 Strata ciśnienia – skraplacz Logatherm WPL25 A

Rys. 27 Strata ciśnienia – skraplacz Logatherm WPL31 A

[Δp]
[ΔpHW]
[VHW]

[Δp]
[ΔpHW]
[VHW]

Strata ciśnienia
Strata ciśnienia – skraplacz
Strumień przepływu wody grzewczej
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Strata ciśnienia
Strata ciśnienia – skraplacz
Strumień przepływu wody grzewczej
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4.1.5

Odstępy minimalne

Plan ustawienia i minimalne odstępy Logatherm WPL14 A oraz WPL18 A

A
>100

2
1

50

3

C
5

7

8

>2300

154

290

190

1134

140

6

≥1150

≥3100

≥800

4

LR
>1700

≥1350

879

≥3050
≥5300

6 720 649 877-03.1T

Rys. 28

Plan ustawienia i minimalne odstępy Logatherm WPL14 A oraz WPL18 A

[A] Widok z przodu
[C] Widok z góry
[LR] Kierunek powietrza
[≥ ...] Odstępy minimalne
[1] Podstawa
[2] Rura ogrzewania z innego budynku do zasilania
wody grzewczej
[3] Rura ogrzewania z innego budynku do powrotu
wody grzewczej
[4] Wycięcie w podstawie
[5] Pusta rura do kabla elektrycznego, średnica co
najmniej 70 mm
[6] Odpływ wody kondensatu, średnica co najmniej
50 mm

36

[7]
[8]

Powierzchnia ustawienia (zaznaczona na szaro)
Powierzchnia przepuszczająca wodę w obszarze
wylotu powietrza
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Plan ustawienia i minimalne odstępy Logatherm WPL25 A oraz WPL31 A

2
>100

A

1
50

C

3
5 7

8

340

>2500

270

174

103

≥1350

≥3500
1310

≥800

4

6

LR
>2000

≥1500

815

≥3000
≥5350
6 720 649 877-04.1T

Rys. 29

Plan ustawienia i minimalne odstępy Logatherm WPL 25 A oraz WPL 31 A

[A] Widok z przodu
[C] Widok z góry
[LR] Kierunek powietrza
[≥ ...] Odstępy minimalne
[1] Podstawa
[2] Rura ogrzewania z innego budynku
do zasilania wody grzewczej
[3] Rura ogrzewania z innego budynku
do powrotu wody grzewczej
[4] Wycięcie w podstawie
[5] Pusta rura do kabla elektrycznego,
średnica co najmniej 70 mm
[6] Odpływ wody kondensatu,
średnica co najmniej 50 mm

Logatherm WPL – 6 720 807 818 (2013/04)

[7]
[8]

Powierzchnia ustawienia (zaznaczona na szaro)
Powierzchnia przepuszczająca wodę w obszarze
wylotu powietrza
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4.1.6

Charakterystyka
Q [kW]
52

WPL 31 A 1)

48
44

WPL 25 A 1)

40
36
32
28
24

WPL18 A

1)

WPL14 A

2)

WPL12 A

20
WPL10 A
16

2)

2)

WPL 7 A

12
8
4
0
-20

Rys. 30
[ϑT]
[Q]
[1)]
[2)]

38
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ϑT [°C]

6 720 645 211-36.2il

Krzywe mocy grzewczej dla temperatury zasilania 35 °C

Temperatura powietrza
Moc grzewcza
2 sprężarki
1 sprężarka
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Q [kW]
56
WPL 31 A 1)

52
48
44

WPL 25 A 1)

40
36
32

WPL18 A

1)

28
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Krzywe mocy grzewczej dla temperatury zasilania 50 °C

Temperatura powietrza
Moc grzewcza
2 sprężarki
1 sprężarka

„Załamanie“ krzywej mocy grzewczej spowodowane jest
procesem odszraniania powietrzem, które rozpoczyna
się w 1. sprężarce w temp. +7 °C. Każda pompa ciepła
ma określony czas postoju, który wpływa na moc
grzewczą. Odszranianie powietrzem wpływa pozytywnie
na współczynnik wydajności COP.
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4.2

Przyłącze elektryczne

WPL... A
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-X8

3~N/PE/400V/50Hz

-F13
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-X9

3~N/PE/400V/50Hz

A2

-F14
5
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GND
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GND
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M
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4

9 12

M
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M
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M

ZUP BUP
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3
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N
N
N
N
N
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4 8 12
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Legenda do rys. 32:
[A1]
Płytka regulatora pompy ciepła
(uwaga: 1-maks = 6 A/230 VAC)
[A2]
Pompa ciepła
[A3]
Skrzynka rozdzielcza instalacji domowej
[A4]
Zaciski przyłączeniowe w sterowniku
regulatora pompy ciepła do montażu na
ścianie
[A5 ]
(ZW2) c.w.u. lub zasobnik buforowy
[F10]
3-biegunowy wyłącznik ochronny
przewodów sprężarki (uwaga: wymagane
są koniecznie obroty w prawo!)
[F11]
Wyłącznik ochronny przewodu – sterowanie
[F13]
Wyłącznik ochronny przewodu – dogrzewacz
elektryczny 1
[F14]
Wyłącznik ochronny przewodu – dogrzewacz
elektryczny 2
[K14]
(ZW2) stycznik elektrycznej grzałki
prętowej, c.w.u. lub zasobnika buforowego
[BUP]
Pompa obiegowa c.w.u./zawór sterujący
[EVU]
Zestyk dostawcy energii; przy udostępnieniu
zamknięty; mostek w przypadku braku
okresów blokady
[FP1]
Pompa obiegu grzewczego ze zmieszaniem 1
[HUP]
Pompa c.o.
[MA1/MIS ] Ładuj/rozładuj/mieszacz obw. chłodz.
1 otw.
[MZ1/MIS] Ładuj/rozładuj/mieszacz obw. chłodz.
1 zamk.
[MOT]
Ochrona silnika (okablowana wewnętrznie)
[PEX]
Brak funkcji
[RFV]
Osprzęt dodatkowy: pokojowy regulator
zdalny
[TA]
Czujnik temperatury zewnętrznej
[TB1]
Czujnik temperatury obiegu grzewczego ze
zmieszaniem 1
[TBW]
Czujnik temperatury ciepłej wody/termostat
ciepłej wody
[TRL]
Zewnętrzny czujnik temperatury powrotu
[VBO]
Wentylator (okablowany wewnętrznie)
[X0 - X4]
Listwy zacisków na płytce regulatora pompy
ciepła (patrz naklejki)
[X1/X5]
Wtyk na płytce regulatora pompy ciepła
(patrz naklejki)
[X10]
Listwa zacisków w sterowniku regulatora
pompy ciepła do montażu na ścianie;
rozdział N/PE dot. zewnętrznych urządzeń
230 V
[X8]
Puszka rozdzielacza w pompie ciepła;
zasilanie sprężarki
[X9]
Puszka rozdzielacza w pompie ciepła;
zasilanie dogrzewacza elektrycznego
[X12]
Wtyk w sterowniku pompy ciepła
(przewód sterujący)
[X52]
Wtyk w sterowniku pompy ciepła
(przewód czujnika)
[ZUP]
Dodatkowa pompa obiegowa
[ZIP]
Pompa cyrkulacyjna
[ZW1]
Sygnał sterujący – dodatkowy dogrzewacz 1
(okablowany wewnętrznie)
[ZW2/SST] Sygnał sterujący – dodatkowy dogrzewacz 2
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Legenda do rys. 33:
[A1]
Płytka regulatora pompy ciepła
(uwaga: 1-maks = 6 A/230 VAC)
[A2]
Pompa ciepła
[A3]
Skrzynka rozdzielcza instalacji domowej
[A4]
Zaciski przyłączeniowe w sterowniku
regulatora pompy ciepła do montażu na
ścianie
[A5 ]
(ZW1) zasobnik buforowy
[A6 ]
(ZW2) c.w.u. lub zasobnik buforowy
[F10]
3-biegunowy wyłącznik ochronny
przewodów sprężarki (uwaga: wymagane
są koniecznie obroty w prawo!)
[F11]
Wyłącznik ochronny przewodu – sterowanie
[F13]
Wyłącznik ochronny przewodu – dogrzewacz
elektryczny 1
[F14]
Wyłącznik ochronny przewodu – dogrzewacz
elektryczny 2
[K13]
(ZW1) stycznik elektrycznej grzałki
prętowej, zasobnik buforowy
[K14]
(ZW2) stycznik elektrycznej grzałki
prętowej, c.w.u. lub zasobnika buforowego
[BUP]
Pompa obiegowa c.w.u./zawór sterujący
[EVU]
Zestyk dostawcy energii; przy udostępnieniu
zamknięty; mostek w przypadku braku
okresów blokady
[FP1]
Pompa obiegu grzewczego ze zmieszaniem 1
[HUP]
Pompa c.o.
[MA1/MIS ] Ładuj/rozładuj/mieszacz obw. chłodz.
1 otw.
[MZ1/MIS] Ładuj/rozładuj/mieszacz obw. chłodz.
1 zamk.
[MOT]
Ochrona silnika (okablowana wewnętrznie)
[PEX]
Brak funkcji
[RFV]
Osprzęt dodatkowy: pokojowy regulator
zdalny
[TA]
Czujnik temperatury zewnętrznej
[TB1]
Czujnik temperatury obiegu grzewczego ze
zmieszaniem 1
[TBW]
Czujnik temperatury ciepłej wody/termostat
ciepłej wody
[TRL]
Zewnętrzny czujnik temperatury powrotu
[VBO]
Wentylator (okablowany wewnętrznie)
[X0 - X4]
Listwy zacisków na płytce regulatora pompy
ciepła (patrz naklejki)
[X1/X5]
Wtyk na płytce regulatora pompy ciepła
(patrz naklejki)
[X7]
Listwa zacisków w sterowniku regulatora
pompy ciepła do montażu na ścianie;
rozdział N/PE dot. zewnętrznych urządzeń
230 V
[X8]
Puszka rozdzielacza w pompie ciepła;
zasilanie sprężarki
[X9]
Puszka rozdzielacza w pompie ciepła;
zasilanie dogrzewacza elektrycznego
[X12]
Wtyk w skrzynce rozdzielczej pompy ciepła
(przewód sterujący)
[X52]
Wtyk w skrzynce rozdzielczej pompy ciepła
(przewód czujnika)
[ZUP]
Dodatkowa pompa obiegowa
[ZIP]
Pompa cyrkulacyjna
[ZW1]
Sygnał sterujący – dodatkowy dogrzewacz 1
[ZW2/SST] Sygnał sterujący – dodatkowy dogrzewacz 2
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4.3

Zarządzanie pompą ciepła

4.3.1

HMC20

1

2

4

3

5

6

4

7
6 720 648 318-09.1T

Rys. 34
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Wyświetlacz LCD z menu tekstowym

Wyświetlacz
Przycisk trybu
Przycisk info
Przycisk menu
Przycisk sterujący
(aby przywołać poprzednie menu)
Pokrętło nastawcze
Wskaźnik LED roboczy i usterek

•

•

Wyposażenie i cechy
• Wyświetlacz dużej rozdzielczości zapewniający
czytelne wskazania
• Intuicyjnie prowadzące menu z różnymi poziomami
dla różnych grup użytkowników. Menu w dwunastu
językach
• Gniazdo USB dla pamięci przenośnej USB
– Zapisywanie w pamięci przenośnej raportów
danych
– Aktualizacja oprogramowania z pamięci przenośnej
– Możliwość zapisywania w pamięci USB raportów
danych z długich okresów czasu
• Zapisywanie raportów danych dotyczących
wszystkich temperatur, wszystkich cyfrowych wejść i
wyjść oraz zadanych temperatur w okresie 48 godzin
z dokładnością do jednej minuty. Dane można
wyeksportować do Excela.
• Interfejs sieciowy służący do równoległego
połączenia pomp ciepła.
• Asystent uruchomienia
– Określanie ustawień poprzez kod hydrauliczny
(przykłady instalacji  od str. 67)
– Prowadzenie przez najważniejsze ustawienia
(parametry, krzywe grzania itp.)
– Odczyt parametrów ważnych dla działania pompy
ciepła
– Zapisanie w sterowniku danych rozruchowych, aby
możliwe było ich późniejsze odtworzenie
– Zapisywanie parametrów IBN w pamięci
przenośnej USB

Logatherm WPL – 6 720 807 818 (2013/04)
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•
•
•

•
•

•
•
•
•

Automatyczna funkcja ograniczenia grzania
– Obliczanie średniej temperatury dziennej
– Ustawialna granica grzania dla automatycznego
przełączania z trybu zimowego na letni i odwrotnie
Równoległe ustawienie wielu pomp ciepła z tą samą
liczbą sprężarek
– Możliwość połączenia do czterech pomp ciepła
– Połączenie odbywa się za pomocą interfejsu
sieciowego i przełącznika kaskadowego (osprzęt
dodatkowy)
– Przy dwóch pompach potrzebny jest tylko jeden
kabel kaskadowy
– Przy trzech lub czterech pompach ciepła potrzebny
jest jeden przełącznik kaskadowy
Pompa cyrkulacyjna
– Oddzielne wyjście dla pompy cyrkulacyjnej
– Ustawienie czasów przełączania dla cyrkulacji
– Ustawienie czasów taktowania dla cyrkulacji
Oddzielne wejście dla zewnętrznego czujnika
temperatury powrotu
Pokazywane będą tylko specyficzne dla instalacji i
istotne dla urządzeń wartości oraz menu.
Szybkie ładowanie ciepłej wody (przyłączenie
wszystkich zainstalowanych źródeł ciepła, również
podczas blokady włączenia ciepłej wody)
Oddzielne ustawienie trybów pracy dla ciepłej wody i
ogrzewania
Programy pomocnicze dla serwisu technicznego i
instalatora (krótki program, program odpowietrzenia,
sterowanie ręczne)
Sterowanie dwóch zewnętrznych źródeł ciepła
Wyjście zbiorczego komunikatu błędów alternatywnie
do ZWE 2
Sterowanie obiegu grzewczego ze zmieszaniem
(obieg ładowania/rozładowania/mieszania)
Automatyczny program do osuszania posadzki według
DIN (ustawialne czasy + temperatury)
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• System zapewniający higienę ciepłej wody
(dezynfekcja termiczna)
• Ustawialne priorytety ogrzewania lub ciepłej wody
• Basen (w połączeniu z dodatkową płytą HMC20 Z)
• Zegary przełączające dla wszystkich obiegów
regulacyjnych z podwyższonym komfortem ustawień
• Funkcja urlopu (zegar urlopowy)
• Program optymalizacji pomp (optymalizacja pomp
c.o. w czasie rzeczywistym)
• Specjalny poziom obsługi dla klientów, w którym
najważniejsze ustawienia instalacji ogrzewczej mogą
być szybko i łatwo przeprowadzone.
• Samokodowanie pompy ciepła (układ regulacji
rozpoznaje wówczas typ podłączonej pompy ciepła i
automatycznie zostają ustawione wszystkie
parametry dla tego typu, jak również dopasowywane
są wskazania menu).
Możliwe ustawienia systemu HMC20
• Połączenie
– Powrót
– Bufor równoległy
• Obieg grzewczy ze zmieszaniem 1
– Nie
– Ładuj
– Rozładuj
– Grzanie
• Obieg grzewczy ze zmieszaniem 2
– Nie
– Ładuj
– Rozładuj
– Grzanie
• Obieg grzewczy ze zmieszaniem 3
– Nie
– Rozładuj
• ZWE 1 Rodzaj
– Nie
– Grzałka el. prętowa
– Kocioł
• ZWE 1 Funkcja
– Nie
– Grzanie + c.w.u.
– Grzanie
• ZWE 2 Rodzaj
– Nie
– Grzałka el. prętowa
• ZWE 2 Funkcja
– Nie
– Grzanie
– c.w.u.
• ZWE 3 Rodzaj
– Nie
– Grzałka el. prętowa
– Kocioł
• ZWE 3 Funkcja
– Nie
– Grzanie + c.w.u.
– Grzanie
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• Ciepła woda 2
– ZIP
– BUP
• Ciepła woda 3
– z ZUP
– bez ZUP
• Ciepła woda 5
– z HUP
– bez HUP
• Optymalizacja pompy
– Tak
– Nie
Zewnętrzna pompa c.o.
Dostarczona przez użytkownika pompa c.o. (FP2) może
być użyta jako pompa c.o. drugiego obiegu grzewczego
ze zmieszaniem.
W przypadku wykorzystania zewnętrznej
pompy c.o. FP2 do zasilania obiegu
grzewczego ogrzewania podłogowego przy
przekroczeniu maksymalnej temperatury
musi ona zostać wyłączona za pomocą
mechanicznego ogranicznika temperatury.
Zawór mieszający do obwodu grzewczego ze
zmieszaniem
Do obwodów grzewczych ze zmieszaniem podłączony
może być sterowany silnikiem zawór mieszający (M).
Wysokowydajne pompy muszą być
podłączone do regulatora pompy ciepła
HMC20 za pomocą dostarczonych przez
użytkownika przekaźników, aby chronić
styki przed dużymi wartościami prądu
rozruchowego.
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4.3.2

4

Płyta dodatkowa HMC20 Z

6 720 645 211-48.1il

Rys. 35

HMC20 Z

Za pomocą dodatkowej płyty HMC20 Z można w każdej
chwili dodać do istniejącej regulacji dodatkowe funkcje.
Płyta dodatkowa wykonana jest w sposób umożliwiający
łatwe połączenie ze sterownikiem pompy ciepła.
Płyta dodatkowa HMC20 Z z następującymi
dodatkowymi elementami regulacji:
• Przygotowaniem wody w basenie
• Regulacją solarną
• Dwoma dodatkowymi obiegami grzewczymi ze
zmieszaniem
• Podłączeniem zewnętrznego źródła energii (drewno,
baterie słoneczne itp.)
• Rejestracją ilości ciepła (zależną od urządzenia)
• Trzecim dodatkowym źródłem ciepła
• Temperaturą zewnętrznego źródła energii

4.3.3

Czujnik temperatury i wielkość sterująca

Wielkością sterującą pracą pompy ciepła jest
temperatura powrotu (czujnik temperatury TRL/G) oraz
temperatura zewnętrzna. W przypadku Logatherm WPL
stosowane są czujniki NTC-2.
Podczas programowania „podgrzewacza równoległego“
w regulatorze pompy ciepła jako czujnik regulacji
wykorzystywany jest czujnik temperatury powrotu
TLR/G. Wewnętrzny czujnik temperatury powrotu w
pompach ciepła nie spełnia wówczas innych funkcji
regulacji.

Wysokowydajne pompy muszą być
podłączone do regulatora pompy ciepła
HMC20 za pomocą dostarczonych przez
użytkownika przekaźników, aby chronić
styki przed dużymi wartościami prądu
rozruchowego.

Logatherm WPL – 6 720 807 818 (2013/04)
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4.4

Przygotowanie c.w.u.

W niemieckich gospodarstwach domowych zużywa się
dziennie średnio 140 litrów wody na osobę. Większość
wody zużywana jest do kąpania i mycia oraz do
spłukiwania toalety. Mniej więcej połowa zużywanej w
gospodarstwie domowym wody jest podgrzewana przed
użyciem.
Ilość wody i temperatura w
zależności od użycia
Zlewozmywak
Wanna

[l]

[ °C]

10–20

50

120–150

40

Prysznic

30–50

40

Umywalka

10–15

40

1–5

40

Mała umywalka

Tab. 16
Zużycie ciepłej wody jest zmienne, w znacznym stopniu
zależy od indywidualnych przyzwyczajeń. Większa część
wody do mycia ciała zużywana jest z reguły wcześnie
rano. Wartości wynikające z doświadczenia zawarte w
tabelach służą jako punkty orientacyjne.
Do mycia ciała, sprzątania i mycia naczyń pobierana jest
ciepła woda. Większość z niej potrzebna jest w
temperaturze ok. 40 °C. Tylko w niewielkim stopniu
potrzebna jest temperatura wyższa niż 50 °C.
Klasa
Zapotrzebowanie na
zapotrzebowania ciepłą wodę 45 °C

Określone ciepło
użytkowe

l/(d × osobę)

(Wh/d × osobę)

Małe
zapotrzebowanie

15–30

600–1200

Średnie
zapotrzebowanie

30–60

1200–2400

Duże
zapotrzebowanie

60–120

2400–4800

Tab. 17
W mniejszych instalacjach (domy jedno- i dwurodzinne)
w miarę możliwości centralna instalacja przygotowania
c.w.u. powinna być ograniczona do temperatury 50 °C.
Jeżeli w zlewozmywaku kuchennym potrzebna będzie
wyższa temperatura (np. 50–60 °C), może ona być
uzyskiwana za pomocą oddzielnego własnego
podgrzewacza wody. Może to być mały podgrzewacz.
Podłączony mały podgrzewacz może dalej podgrzewać
wodę podgrzaną przez instalację pompy ciepła; otwarty
podgrzewacz musi być napełniany zimną wodą. Dzięki
takiej koncepcji instalacji pompa ciepła może być
efektywnie wykorzystywana, zredukowane zostają straty
ciepła i osadzanie się kamienia. W przypadku większych
instalacji (domy wielorodzinne, hotele, domy opieki, jak
również obiekty sportowe) na wypływie ciepłej wody
musi być utrzymywana temperatura co najmniej 60 °C.

Jeżeli przeprowadzana będzie dezynfekcja termiczna,
należy wówczas koniecznie kontrolować pracę z
temperaturami ciepłej wody > 60 °C. Włączenie
dezynfekcji termicznej jest jednak zasadne tylko
wówczas, gdy na koniec przepłukane zostaną wszystkie
przewody rurowe i miejsca poboru. Podczas fazy
podgrzewania należy uważać, aby wszystkie miejsca
poboru były zamknięte, ponieważ w przeciwnym
wypadku okresy podgrzewania będą niepotrzebnie
długie, co spowoduje wzrost kosztów eksploatacji.
Należy pamiętać, że w przypadku centralnego
przygotowania c.w.u. na skutek rozdziału ciepłej wody
powstają straty ciepła. Są one szczególnie wysokie w
przypadku przewodów cyrkulacyjnych. W każdej sytuacji
przewody ciepłej wody muszą być dobrze izolowane.
Należy w miarę możliwości unikać przewodów
cyrkulacyjnych. Jeżeli przewody cyrkulacyjne są
niezbędne, czas ich pracy powinien być zredukowany do
minimum za pomocą przełącznika czasowego, przycisku
żądania lub sterowanej temperaturą pompy
cyrkulacyjnej.
Przygotowanie c.w.u. za pomocą pompy ciepła do c.o.
Podgrzewacze pojemnościowe c.w.u. służą do
podgrzewania wody do celów sanitarnych.
Podgrzewanie odbywa się pośrednio za pomocą
wbudowanego wymiennika ciepła.
Wielkość podgrzewacza pojemnościowego jest zależna
od:
• wymaganego zapotrzebowania na ciepła wodę
• mocy grzewczej pompy ciepła.
Podłączenie podgrzewacza pojemnościowego c.w.u.
powinno być wykonane równolegle do ogrzewania;
ponieważ z reguły podgrzewanie ciepłej wody i
ogrzewanie wymagają różnych temperatur, w
sterowniku pompy ciepła utworzony jest obieg
priorytetowego przełączania c.w.u. Podczas
przygotowania c.w.u. ogrzewanie jest wyłączone.
Uwaga: W podgrzewaczach pojemnościowych c.w.u.
każdorazowo podana jest maksymalna dopuszczalna
moc grzewcza. Należy jej koniecznie przestrzegać.
W przypadku pomp ciepła powietrze-woda należy
odczytać moc grzewczą z wykresów mocy grzewczej
znajdującą się przy maksymalnej temperaturze
zewnętrznej.

Dezynfekcja termiczna (system antybakteryjny)
Za pomocą sterowania pompą ciepła HMC20 można
zaprogramować dezynfekcję termiczną. Dezynfekcja
termiczna możliwa jest pojedynczo dla każdego dnia
tygodnia lub w trybie ciągłym. Możliwe jest zmienne
ustawienie temperatury dezynfekcji termicznej do maks.
70 °C. Do uzyskania tych temperatur potrzebna jest
grzałka elektryczna.
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Przykład: Pompa ciepła powietrze-woda (WPL12 A) ma
przy temperaturze zewnętrznej 2 °C i temperaturze
wylotu wody grzewczej 50 °C (A2/W50) moc cieplną
wynoszącą 11,4 kW. Przy temperaturze zewnętrznej
30 °C ma ona moc grzewczą 21 kW. 300-litrowy
podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. jest jednak
dopuszczony do maksymalnej mocy 15 kW. Z tego
względu w podanym przykładzie zastosowany musi być
podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. o pojemności 400
litrów.
Podgrzewacze pojemnościowe c.w.u. mają kształt
cylindryczny. Są one izolowane warstwą twardej pianki
PU, która jest nanoszona bezpośrednio na podgrzewacz.
Warstwa ta laminowana jest folią PVC. Wszystkie
przyłącza wyprowadzone są z podgrzewacza z jednej
strony. Wymiennik ciepła składa się z zespawanej
wężownicy rurowej. W razie potrzeby jako osprzęt
dodatkowy dostępna jest grzałka elektryczna.

4

większą od wlotu zaworu. Na zawór bezpieczeństwa nie
może działać ciśnienie większe niż 6 barów.
Aby uniknąć straty wody przez zawór bezpieczeństwa,
należy zainstalować odpowiednie dla wody użytkowej
naczynie wzbiorcze. Naczynie wzbiorcze musi być
zamontowane w przewodzie zimnej wody pomiędzy
podgrzewaczem a grupą elementów zabezpieczających.
Wówczas przy każdym punkcie poboru wody użytkowej
następuje przepływ przez naczynie wzbiorcze.
Aby uniemożliwić powrót podgrzanej wody do przewodu
zimnej wody, zamontowany musi być zawór zwrotny
(blokada przepływu wstecznego). Jeżeli ciśnienie
spoczynkowe instalacji wodnej może przekraczać 80 %
ciśnienia oddziałującego na zawór bezpieczeństwa, w
przewodzie przyłączeniowym wymagany jest reduktor
ciśnienia. Do celów konserwacji w rurach wody zimnej i
gorącej oraz w przewodzie przyłącza zimnej wody
wymagane są zawory odcinające.

Montaż i instalacja
Podgrzewacz może być ustawiony tylko w
pomieszczeniu zabezpieczonym przed zamarzaniem.
Montaż i uruchomienie muszą być wykonane przez firmę
instalacyjną z odpowiednimi uprawnieniami. Montaż
ogranicza się do przyłącza po stronie wody oraz
elektrycznego przyłącza czujnika temperatury. Przyłącze
wody musi być wykonane zgodnie z normą DIN 1988 oraz
DIN 4573 -1. Wszystkie przyłączane przewody powinny
być podłączone za pomocą śrubunków. Na koniec muszą
one zostać zabezpieczone włącznie z armaturami przed
stratami ciepła. Nieizolowane lub źle izolowane
przewody przyłączeniowe prowadzą do strat energii,
które są wielokrotnie większe niż utrata energii samego
podgrzewacza.
W przyłączu wody grzewczej należy zawsze przewidzieć
zawór zwrotny, aby zapobiec niekontrolowanemu
podgrzewaniu lub schładzaniu podgrzewacza.
Instalacja musi być wyposażona w zawór
bezpieczeństwa z certyfikatem typu, którego nie można
zablokować w kierunku podgrzewacza. Pomiędzy
podgrzewaczem a zaworem bezpieczeństwa nie mogą
być zamontowane żadne zwężenia, np. filtr zatrzymujący
brud.
Aby nie pozwolić na niedopuszczalny wzrost ciśnienia w
podgrzewaczu, podczas podgrzewania z zaworu
bezpieczeństwa musi wydostawać się woda. Wylot
zaworu bezpieczeństwa musi kończyć się swobodnie
bez żadnego zwężenia. Zawór bezpieczeństwa należy
umieścić w łatwo dostępnym i widocznym miejscu. Na
zaworze lub bezpośrednio obok niego należy umieścić
tabliczkę z napisem „Podczas podgrzewania z przewodu
wyrzutowego może wydostawać się woda! Nie
zamykać!“.
Przewód wyrzutowy musi mieć co najmniej taką średnicę
od zaworu bezpieczeństwa do wylotu jak średnica
przekroju wylotu zaworu bezpieczeństwa. Jeżeli z
ważnych powodów potrzebne będą więcej niż dwa
kolana lub długość większa niż 2 m, wówczas cały
przewód odpływowy musi mieć większą średnicę.
Więcej niż trzy kolana i długość ponad 4 m są
niedopuszczalne. Przewód odpływowy za lejkiem
spustowym musi mieć średnicę co najmniej dwa razy
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Składniki instalacji pompy ciepła

Podgrzewacz pojemnościowy SH380 EW
oraz SH440 EW
Opis i zakres dostawy

Wysokiej jakości podgrzewacze pojemnościowe c.w.u.
Logalux SH... EW dostępne są w wersjach o pojemności
362 litry (SH380 EW) oraz 432 litry (SH440 EW). W
połączeniu z pompami ciepła Buderus zapewniają one
idealne rozwiązanie dopasowane do indywidualnych
potrzeb związanych z dziennym zapotrzebowaniem na
wodę.

Wyposażenie
•
•
•
•

Emaliowany zbiornik stalowy
Anoda ochronna przeciw korozji
Biały płaszcz foliowy
Wymiennik ciepła z rur gładkich wykonany jako
podwójna wężownica do temperatury na zasilaniu
TV = 55 °C
• Czujnik temperatury zasobnika w tulei zanurzeniowej
z przewodem przyłączeniowym do podłączenia do
pomp ciepła Buderus
• Termometr
• Zdejmowany kołnierz podgrzewacza
Osprzęt dodatkowy
Elektryczna grzałka prętowa EHZ45 F 4,5 kW z
termostatem i emaliowaną płytą kołnierzową jako
wyposażenie dodatkowe do wszystkich podgrzewaczy
pojemnościowych c.w.u., jeśli do przygotowania c.w.u.
potrzebna jest grzałka elektryczna.
Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u.
• SH380 EW
odpowiedni do modeli do Logatherm WPL25 A,
izolowany cieplnie, kołnierz rewizyjny, czujnik
temperatury i anoda ochronna
• SH440 EW
odpowiedni do modeli do Logatherm WPL31 A,
izolowany cieplnie, kołnierz rewizyjny, czujnik
temperatury i anoda ochronna
Zalety
• Dopasowany do pomp ciepła Buderus
Logatherm WPL
• Trzy różne wielkości
• Trzy nóżki o zmiennej wysokości
• Bardzo efektywna izolacja

6 720 644 798-00.1T

Rys. 36

Logalux SH... EW

Opis działania
Podczas poboru wody, zanim pompa ciepła ponownie
podgrzeje wodę w podgrzewaczu, w górnym obszarze
spada temperatura podgrzewacza o ok. 8 °C do 10 °C.
W przypadku powtarzających się często po sobie
krótkich poborów wody może dojść do chwilowego
przekroczenia ustawionej temperatury podgrzewacza i
do uwarstwienia ciepła w górnej strefie zbiornika. To
zjawisko wynika z rozwiązań systemowych i nie można
go zmienić.
Dzięki naturalnemu uwarstwieniu wody o różnych
temperaturach w zbiorniku nastawiona wartość
temperatury podgrzewacza może być traktowana
jedynie jako wartość średnia. Dlatego wskazanie
temperatury i punkty przełączenia regulacji temperatury
podgrzewacza nie są identyczne.
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Podgrzewacze są emaliowane od środka. W celu ochrony
przed korozją w podgrzewaczach znajduje się
dodatkowo anoda magnezowa. Anoda magnezowa
zużywa się z upływem czasu. Najpóźniej po dwóch latach
anoda magnezowa powinna zostać sprawdzona i w razie
potrzeby wymieniona. Ponadto zaleca się coroczne
czyszczenie podgrzewacza. Powierzchnia powłoki emalii
w dużym stopniu zapobiega osadzaniu się kamienia.
Powierzchnię można wyczyścić ostrym strumieniem
wody.
Do czyszczenia podgrzewacza nie używać żadnych
metalowych przedmiotów o ostrych krawędziach.
Również co roku należy sprawdzać prawidłowe działanie
zaworu bezpieczeństwa.
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4.5.2

4

Wymiary i dane techniczne

Ø700

6
7

5

8

H4
H3

4

H1

H2

H5

3

275

55

220

2

1

9
6 720 644 798-01.1T

Rys. 37
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

Wymiary podgrzewacza pojemnościowego c.w.u. SH300 EW, SH380 EW, SH440 EW (wymiary w mm)

Woda zimna/spust (R 1 ¼ AG)
Powrót wody grzewczej (1 ¼ " IG)
Cyrkulacja (¾ " IG)
Zasilanie wody grzewczej (1 ¼ " IG)
Anoda ochronna (Ø 33)
Ciepła woda (R 1 ¼ AG)
Tuleja zanurzeniowa z czujnikiem temperatury (Ø i 7)
Mufa do elektrycznej grzałki prętowej (tylko przy SH440 EW; R 1 ½ IG)
Kołnierz rewizyjny (DN 110)

Logatherm WPL – 6 720 807 818 (2013/04)

49

4

Składniki instalacji pompy ciepła

Jednostka

SH300 EW

SH380 EW

SH440 EW

Zasobnik c.w.u.
Pojemność podgrzewacza

l

290

362

432

Maks. ciśnienie robocze

bar

10

10

10

Ciśnienie próbne

bar

13

13

13

Maksymalna temperatura robocza

°C

95

95

95

Zabezpieczenie antykorozyjne

–

Powierzchnia

–

Anoda ochronna

Wg normy DIN 4753
Emaliowany

mm

33 × 750

33 × 1000

33 × 1000

m2

3,5

5

7

Pojemność wymiennika

l

23

33

46

Maks. ciśnienie robocze

bar

16

16

16

Ciśnienie próbne

bar

21

21

21

°C

110

110

110

Wymiennik ciepła do pompy ciepła
Powierzchnia wymiennika

Maksymalna temperatura robocza

Osiągalna temperatura c.w.u. w górnej części podgrzewacza
Minimum

°C

48

48

48

Przy temperaturze na zasilaniu pompy
ciepła

°C

55

55

55

Strumień przepływu pompy ciepła przy
ładowaniu

m³/h

2,6

3,5

4,9

l

260

330

390

°C

46,5

46,5

46,5

Pobór 10 l/min

l

280

350

420

Pobór 20 l/min

l

250

315

375

Pobór 10 l/min

l

340

425

510

Pobór 20 l/min

l

305

380

450

Dostępna c.w.u.
Dostępna ilość c.w.u.
Temperatura minimalna
Wydajność przy 45 °C

Wydajność przy 38 °C

Dane ogólne
Wymiary

Maksymalna moc grzewcza
Nakład do uzyskania gotowości grzewczej
(wg DIN 4753)
Straty podgrzewacza
Wymiary po przekątnej (po przechyleniu)
Masa (bez zawartości)
Wymiary (średnica/wysokość)
Maks. moc elektrycznej grzałki prętowej1)
Przewodność elektryczna c.w.u.
Pokrywa otworu rewizyjnego
Izolacja
Izolacja z twardej pianki (grubość)

H1

mm

645

665

965

H2

mm

829

1100

1414

H3

mm

1232

1525

1856

H4

mm

1330

1620

1956

H5

mm

–

–

1480

kW

12

25

31

W/24h

2410

2790

3260

kWh/24h

2,5

3,0

3,4

mm

1500

1780

2100

kg

147

184

234

mm

700/1330

700/1630

700/1956

kW

4,5

4,5

4,5

mS/cm

> 100

> 100

> 100

Tak

Tak

Tak

–
–
mm

Zgodnie z normą DIN 4753 (pianka twarda poliuretanowa,
płaszcz foliowy)
50

50

50

Tab. 18 Dane techniczne SH... EW
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4.5.3

4

Cyrkulacja

W przypadku podłączenia przewodu cyrkulacyjnego
zainstalowana musi być pompa cyrkulacyjna
dopuszczona do wody użytkowej i odpowiedni zawór
zwrotny.

Ze względu na straty związane
z ochłodzeniem cyrkulacja może być
zamontowana tylko z pompą cyrkulacyjną
sterowaną czasowo i/lub temperaturowo.

Jeżeli do przyłącza nie jest podłączony przewód
cyrkulacyjny, należy zamknąć i zaizolować przyłącze
cyrkulacji.

WW
8

9

10

11

HV
1

Z

1

7

HR
KW
6
3

13

1

1

5

4

2

10

12

1

1

AZ
6 720 645 211-38.2il

Rys. 38

Przyłącza hydrauliczne Logalux SH300 EW, SH380 EW i SH440 EW

[WW]C.W.U.
[KW]Zimna woda
[Z] Cyrkulacja
[HV] Zasilanie instalacji ogrzewczej
[HR] Powrót instalacji ogrzewczej
[AZ] Przyłącze cyrkulacji (tylko jeśli konieczne)
[1] Zawór odcinający
[2] Reduktor ciśnienia
[3] Zawór próbny
[4] Zawór zwrotny
[5] Króciec przyłączeniowy manometru
[6] Zawór spustowy (zasuwa)
[7] Zawór bezpieczeństwa
[8] Napowietrzenie i odpowietrzenie
[9] Zawór odcinający ze spustem
[10] Zawór zwrotny
[11] Pompa ładująca zasobnik
[12] Pompa cyrkulacyjna

Logatherm WPL – 6 720 807 818 (2013/04)

[13] Przyłącze wody zimnej wg DIN 1985
Przedstawione pozycje poszczególnych
przyłączy odbiegają w pewnych warunkach
od pozycji przyłączy podgrzewacza c.w.u.
Informacje na temat prawidłowego
rozmieszczenia przyłączy znajdują się na
naklejkach na przyłączach podgrzewacza
c.w.u. oraz na danym schemacie.

51

4

Składniki instalacji pompy ciepła

4.5.4

Strata ciśnienia wymiennika ciepła

(bar)
0,30

SH300 EW
SH380 EW
SH440 EW

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

0

1

3

2

4

3

(m /h)

5

6

6 720 645 211-44.1il

Rys. 39 Strata ciśnienia w wymienniku ciepła,
podgrzewacz pojemnościowy SH... EW
4.5.5

Ciągła moc grzewcza c.w.u.

Wymienione dane mocy ciągłej odnoszą się do:
• temperatury zasilania 55 °C
• temperatury wypływu c.w.u. 45 °C
• temperatury dopływu wody zimnej 10 °C
• maksymalnej mocy grzewczej (moc urządzenia
grzewczego co najmniej tak duża jak moc powierzchni
grzewczych podgrzewacza)
Zmniejszenie ilości wody w obiegu, mocy ładowania
podgrzewacza lub temperatury na zasilaniu prowadzi do
zmniejszenia ciągłej mocy grzewczej i wskaźnika mocy
(NL).
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4.6

Biwalentny podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. solarny SBH350 EW oraz SBH450 EW

4.6.1

Opis i zakres dostawy

4

Wyposażenie

Biwalentne podgrzewacze pojemnościowe c.w.u.
solarne do pomp ciepła Logalux SBH... EW dostępne są
w wersjach o pojemności 345 litrów (SBH350 EW) oraz
445 litrów (SBH450 EW). Zapewniają one idealne
rozwiązanie do podłączenia słonecznych systemów
grzewczych do instalacji przygotowania c.w.u.

•
•
•
•
•
•
•

Emaliowany zbiornik stalowy
Anoda ochronna przeciw korozji
Biały płaszcz foliowy
Izolacja termiczna z miękkiej pianki
Górny wymiennik ciepła z rur gładkich
Dolny wymiennik ciepła z rur gładkich
Czujnik temperatury zasobnika w tulei zanurzeniowej
z przewodem przyłączeniowym do podłączenia do
pomp ciepła Buderus.
• Zdejmowany kołnierz podgrzewacza
• Trzy nóżki
Zalety
• Dopasowany do pomp ciepła Buderus
• Dwie różne wielkości
• Bardzo efektywna izolacja
Podgrzewacze są emaliowane od środka. W celu ochrony
przed korozją w podgrzewaczach znajduje się
dodatkowo anoda magnezowa. Anoda magnezowa
zużywa się z upływem czasu. Najpóźniej po dwóch latach
anoda magnezowa powinna zostać sprawdzona i w razie
potrzeby wymieniona. Ponadto zaleca się coroczne
czyszczenie podgrzewacza. Powierzchnia powłoki emalii
w dużym stopniu zapobiega osadzaniu się kamienia.
Powierzchnię można wyczyścić ostrym strumieniem
wody.
Do czyszczenia podgrzewacza nie używać żadnych
metalowych przedmiotów o ostrych krawędziach.
Również co roku należy sprawdzać prawidłowe działanie
zaworu bezpieczeństwa.

6 720 645 211-43.1il

Rys. 40

Logalux SBH... EW

Opis działania
Podczas poboru wody, zanim pompa ciepła ponownie
podgrzeje wodę w podgrzewaczu, w górnym obszarze
spada temperatura podgrzewacza o ok. 8 °C do 10 °C.
W przypadku powtarzających się często po sobie
krótkich poborów wody może dojść do chwilowego
przekroczenia ustawionej temperatury podgrzewacza i
do uwarstwienia ciepła w górnej strefie zbiornika. To
zjawisko wynika z rozwiązań systemowych i nie można
go zmienić.
Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u.
• SBH450 EW
odpowiedni aż do Logatherm WPL25 A

Logatherm WPL – 6 720 807 818 (2013/04)
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4.6.2

Wymiary i dane techniczne

Ø700

8
9
10

7

6

11

1035

4

1240

1525

1593
1629

5

595

655
547

3

275

370
220
55

12

2

1
6 720 644 798-02.1T

Rys. 41
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
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Wymiary biwalentnego podgrzewacza pojemnościowego c.w.u. Logalux SBH350 EW

Woda zimna/spust (R 1 ¼ AG)
Powrót solarny (R 1 ¼ IG)
Tuleja zanurzeniowa czujnika solarnego (Ø i 14)
Zasilanie solarne (R 1 ¼ IG)
Powrót wody grzewczej (R 1 ¼ IG)
Cyrkulacja (R ¾ IG)
Powrót wody grzewczej (R 1 ¼ IG)
Ciepła woda (R 1 ¼ AG)
Tuleja zanurzeniowa z czujnikiem temperatury (Ø i 7)
Anoda ochronna (Ø 33)
Mufa do elektrycznej grzałki prętowej (R 1 ½ IG)
Kołnierz rewizyjny (DN 110)
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4

Ø700

8
9
10
7

1859

1956

6

660
420

275

12
220
55

2

603

700

3

11
1080

4

1420

5

1
Rys. 42
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]

6 720 644 798-03.1T

Wymiary biwalentnego podgrzewacza pojemnościowego c.w.u. Logalux SBH450 EW

Woda zimna/spust (R 1 ¼ AG)
Powrót solarny (R 1 ¼ IG)
Tuleja zanurzeniowa czujnika solarnego (Ø i 14)
Zasilanie solarne (R 1 ¼ IG)
Powrót wody grzewczej (R 1 ¼ IG)
Cyrkulacja (R ¾ IG)
Powrót wody grzewczej (R 1 ¼ IG)
Ciepła woda (R 1 ¼ AG)
Tuleja zanurzeniowa z czujnikiem temperatury (Ø i 7)
Anoda ochronna (Ø 33)
Mufa do elektrycznej grzałki prętowej (R 1 ½ IG)
Kołnierz rewizyjny (DN 110)
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Jednostka

SBH350 EW

SBH450 EW

Zasobnik c.w.u.
Pojemność podgrzewacza

l

345

445

Maks. ciśnienie robocze

bar

10

10

Ciśnienie próbne

bar

13

13

°C

95

95

Maksymalna temperatura robocza
Zabezpieczenie antykorozyjne

–

Powierzchnia

–

Anoda ochronna

Wg normy DIN 4753
Emaliowany

mm

33 × 1000

33 × 1000

m2

3,5

4,3

Pojemność wymiennika

l

23

28

Maks. ciśnienie robocze

bar

16

16

Ciśnienie próbne

bar

21

21

°C

110

110

m2

1,6

1,8

Pojemność wymiennika

l

7,2

12

Maks. ciśnienie robocze

bar

10

10

Ciśnienie próbne

bar

13

13

°C

110

110

Wymiennik ciepła do pompy ciepła
Powierzchnia wymiennika

Maksymalna temperatura robocza
Solarny wymiennik ciepła
Powierzchnia wymiennika

Maksymalna temperatura robocza

Osiągalna temperatura c.w.u. w górnej części podgrzewacza (strefa solarna nieładowana)
Minimum

°C

48

48

Przy temperaturze na zasilaniu pompy ciepła

°C

55

55

m³/h

2,6

3,15

Strumień przepływu pompy ciepła przy ładowaniu
Dostępna c.w.u.
Dostępna ilość ciepłej wody

l

260

320

°C

46,5

46,5

Pobór 10 l/min

l

280

340

Pobór 20 l/min

l

250

300

Pobór 10 l/min

l

340

410

Pobór 20 l/min

l

305

370

kW

15

25

W/24h

2790

3260

Temperatura minimalna
Wydajność przy 45 °C

Wydajność przy 38 °C

Dane ogólne
Maksymalna moc grzewcza
Nakład do uzyskania gotowości grzewczej
(wg DIN 4753)
Straty podgrzewacza
Wymiary po przekątnej (po przechyleniu)
Masa (bez zawartości)
Wymiary (średnica/wysokość)
Maks. moc elektrycznej grzałki prętowej1)
Przewodność elektryczna c.w.u.
Pokrywa otworu rewizyjnego

kW/24 h

3,4

3,7

mm

1720

2100

kg

188

226

mm

700/1629

700/1956

kW

4,5

4,5

mS/cm

> 100

> 100

Tak

Tak

–

Zgodnie z normą DIN 4753 (pianka twarda
poliuretanowa, płaszcz foliowy)

Izolacja
Izolacja z twardej pianki (grubość)

mm

50

50

Tab. 19 Dane techniczne – zasobnik solarny SBH... EW
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4.6.3

4

Cyrkulacja

W przypadku podłączenia przewodu cyrkulacyjnego
zainstalowana musi być pompa cyrkulacyjna
dopuszczona do wody użytkowej i odpowiedni zawór
zwrotny.

Ze względu na straty związane
z ochłodzeniem cyrkulacja może być
zamontowana tylko z pompą cyrkulacyjną
sterowaną czasowo i/lub temperaturowo.

Jeżeli do przyłącza nie jest podłączony przewód
cyrkulacyjny, należy zamknąć i zaizolować przyłącze
cyrkulacji.

WW
8

9

10

11

HV
1

1

Z
7
HR
SV
7

SF

12

10

SR
KW
6

3

1

5

4

2

1

14
1

10 13

1

AZ
6 720 645 211-39.2il

Rys. 43

Przyłącza hydrauliczne Logalux SBH350 EW i SBH450 EW

[AZ] Przyłącze cyrkulacji (tylko jeśli konieczne)
[HR] Powrót instalacji ogrzewczej
[HV] Zasilanie instalacji ogrzewczej
[KW]Zimna woda
[SF] Czujnik solarny
[SR] Powrót obiegu solarnego
[SV] Zasilanie obiegu solarnego
[WW]C.W.U.
[Z] Cyrkulacja
[1] Zawór odcinający
[2] Reduktor ciśnienia
[3] Zawór próbny
[4] Zawór zwrotny
[5] Króciec przyłączeniowy manometru
[6] Zawór spustowy (zasuwa)
[7] Zawór bezpieczeństwa

Logatherm WPL – 6 720 807 818 (2013/04)

[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

Napowietrzenie i odpowietrzenie
Zawór odcinający ze spustem
Zawór zwrotny
Pompa ładująca zasobnik
Solarna pompa ładująca
Pompa cyrkulacyjna
Przyłącze wody zimnej wg DIN 1985
Przedstawione pozycje poszczególnych
przyłączy odbiegają w pewnych warunkach
od pozycji przyłączy podgrzewacza c.w.u.
Informacje na temat prawidłowego
rozmieszczenia przyłączy znajdują się na
naklejkach na przyłączach podgrzewacza
c.w.u. oraz na danym schemacie.
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4.6.4

Strata ciśnienia wymiennika ciepła

(bar)
0,30

0,25

SBH350
SBH350
SBH450
SBH450

EW
EW(S)
EW
EW(S)

1

3

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00
0

2

4

5

6

7

8

3

(m /h)

6 720 645 211-42.1il

Rys. 44 Strata ciśnienia w wymienniku ciepła,
podgrzewacz solarny SBH... EW
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4.7

Zasobnik buforowy PS200 EW i PS500 EW

4.7.1

Opis i zakres dostawy

4

Zasobnik buforowy

Zasobniki buforowe do pomp ciepła Logalux PS... EW są
dostępne w wersjach o pojemności 200 litrów (PS200
EW) i 500 litrów (PS500 EW). Służą one do oddzielenia
od siebie dostaw energii i jej odbioru. Dlatego
podłączane są one jako równoległy zasobnik buforowy
pomiędzy pompą ciepła a odbiornikiem.

• PS200 EW
odpowiedni do Logatherm WPL14-18 A
• PS500 EW
odpowiedni do wszystkich Logatherm WPL A
Wyposażenie
• Wszystkie przyłącza dla źródła ciepła i obiegów
grzewczych wychodzące z boku
• Trzy nóżki
• Cztery króćce przyłączeniowe rur w R ¾ – R 2
• Farba biała
Zalety
• Dopasowany do pomp ciepła Buderus
Logatherm WPL
• Dwie różne wielkości
• Bardzo efektywna izolacja
W przypadku pomp ciepła powietrze-woda z
odwróceniem obiegu grzewczego zasobnik buforowy
jest konieczny. Energia potrzebna do odtajania
parownika pobierana jest w większości z obiegu
grzewczego.
Jeżeli zasobnik buforowy ma być używany jako źródło
energii w okresach blokady dostawcy energii, konieczne
jest obliczenie jego pojemności odpowiednio do
wielkości obiektu. Jest to z reguły konieczne tylko w
przypadku źle izolowanych budynków. W nowoczesnych,
izolowanych budynkach dostępna jest wystarczająca
ilość masy gromadzącej energię, aby przetrwać okresy
blokady.
Zasobniki buforowe nie są emaliowane i żadnym
wypadku nie mogą być używane do przygotowania c.w.u.
Przyłącza, które nie będą używane, muszą być
zaopatrzone w odpowiednią wtyczkę lub zaślepkę.

6 720 644 801-00.1T

Rys. 45

PS... EW

Opis działania
Zasobnik buforowy może rozdzielić wytwarzanie ciepła
oraz jego zużycie zarówno czasowo, jak i hydraulicznie.
W ten sposób możliwe jest optymalne dopasowanie
wytwarzania ciepła i jego zużycia. Szczególnie w
przypadku pompy ciepła zasobnik buforowy zapewnia
minimalny czas pracy sprężarki przy zamkniętych
zaworach grzewczych i wydłuża przez to okres
użytkowania pompy ciepła.
Przy wyborze zasobnika buforowego należy zwrócić
uwagę zwłaszcza na wystarczającą izolację cieplną, aby
straty ciepła nie przeważyły nad zaletami gromadzenia
ciepła.

Logatherm WPL – 6 720 807 818 (2013/04)
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4.7.2

Wymiary i dane techniczne

Ø 600

3

4

2

2

7
Rys. 46
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

500

1310

6
1

1

8

600

5

3
45° 0°

7

30°
45°

6 720 644 801-01.T

Wymiary PS200 EW

Woda grzewcza
Woda grzewcza
Mufa do zaworu odpowietrzającego i
bezpieczeństwa
Mufa do elektrycznej grzałki prętowej
Mufa do tulei zanurzeniowej czujnika
Mufa do tulei zanurzeniowej czujnika
Rura zanurzeniowa tulei zanurzeniowej
Przyłącze zaworu spustowego

Poz.

Przyłącze

1
2
3
4
5
6
7
8

R 1 ½ IG
R 1 ½ IG
R 1 AG
R 1 ½ IG
R ½ IG
R ½ IG
Ø 8 mm
R ¾ AG

Wysokość
[mm]
256
1026
1310
1026
990
310
256
90

Tab. 20 Wymiary przyłączy
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Ø 800

6

7

8

5

5

9
4
3

2

600

1970

10
2
11
1

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]

45°

30°

30°

45°

1

13
Rys. 47

800

3

12

6 720 644 801-02.T

Wymiary PS500 EW

Woda grzewcza
Woda grzewcza
Woda grzewcza
Mufa do elektrycznej grzałki prętowej
Woda grzewcza
Mufa do elektrycznej grzałki prętowej
Mufa do zaworu odpowietrzającego i
bezpieczeństwa
Mufa do elektrycznej grzałki prętowej
Mufa do tulei zanurzeniowej czujnika
Mufa do tulei zanurzeniowej czujnika
Mufa do tulei zanurzeniowej czujnika
Rura zanurzeniowa tulei zanurzeniowej
Przyłącze zaworu spustowego

Poz.

Przyłącze

1
2
3
4
5
6
7

R 2 IG
R 2 IG
R 2 IG
R 1 ½ IG
R 2 IG
R 1 ½ IG
R 1 ½ IG

Poz.

Przyłącze

8
9
10
11
12
13

R 1 ½ IG
R ¾ IG
R ½ IG
R ½ IG
Ø 13 mm
R 1 IG

Wysokość
[mm]
1465
1515
945
375
240
–

Tab. 21 Wymiary przyłączy

Wysokość
[mm]
260
701
1181
1275
1645
1645
1970

Tab. 21 Wymiary przyłączy

Logatherm WPL – 6 720 807 818 (2013/04)

61

4

Składniki instalacji pompy ciepła

Pojemność podgrzewacza
Masa (bez zawartości)
Wymiary po przekątnej (po przechyleniu)
Wymiary (średnica/wysokość)
Maks. temperatura podgrzewacza2)
Dopuszczalne ciśnienie robocze
Maks. moc elektrycznej grzałki prętowej2)
Izolacja miękką pianką (grubość)

Jednostka
l
kg
mm
mm
°C
bar
kW
mm

PS200 EW
200
60
1440
600/1310
95
3
6,0
50

PS500 EW
500
110
20001)
800/1970
95
3
7,5
100

Tab. 22 Dane techniczne zasobnika buforowego PS200 EW i PS500 EW
1) Podgrzewacz bez izolacji
2) Granice bezpieczeństwa: Aby nie uszkodzić zasobnika buforowego z technicznych względów bezpieczeństwa nie należy przekraczać
wartości granicznych.

4.8

Wielofunkcyjny zasobnikowy podgrzewacz c.w.u. KNW600 EW i KNW830 EW

4.8.1

Opis i zakres dostawy

Opis działania

Wielofunkcyjne zasobnikowe podgrzewacze c.w.u.
Logalux KNW... EW dostępne są w wersjach o
pojemności 600 litrów (KNW600 EW) i 830 litrów
(KNW830 EW). Używane są one jako podgrzewacz
warstwowy przy pompach ciepła z buforem dla wody
grzewczej i przy pompach ciepła z przepływowym
przygotowaniem c.w.u.

Wymienniki ciepła o dużej powierzchni i wyjątkowa
konstrukcja oparta na zasobniku warstwowym są
idealne do pracy w niskotemperaturowych systemach
grzewczych.
Te wielofunkcyjne zasobnikowe podgrzewacze c.w.u.
KN... EW mogą być używane w połączeniu z instalacją
solarną i kotłami na paliwo stałe.
Wielofunkcyjne zasobnikowe podgrzewacze c.w.u. KN...
EW są odpowiednie do pomp ciepła z maksymalnym
strumieniem przepływu 5 m³/h. Pompy ciepła WPL31 A
muszą być zredukowane do tej wielkości strumienia
przepływu.
Wielofunkcyjny zasobnikowy podgrzewacz c.w.u.
• KNW600 EW
odpowiedni do wszystkich Logatherm WPL A
• KNW830 EW
odpowiedni do wszystkich Logatherm WPL A
Wyposażenie
•
•
•
•
•

Dwie pokrywy izolacyjne (zamontowane wstępnie)
Płaszcz (zamontowany wstępnie)
Rozety przyłączeniowe (zamontowane wstępnie)
Zestaw przyłącza cyrkulacji (załączony)
Trzy nóżki

Zalety
• Dopasowany do pomp ciepła Buderus
Logatherm WPL
• Dwie różne wielkości
• Bardzo efektywna izolacja
• Szybkie i tanie połączenie wielu źródeł ciepła

6 720 644 811-00.1T

Rys. 48
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Wymiary i dane techniczne

1

8
2

3
4
1” IG

5
AG
6

7
9

17

10

8
10

11
13

12

15

16

14

18
AG
150
Ø 650
Ø 800
6 720 645 211-49.1il

Rys. 49
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]

Wymiary i przyłącza Logalux KNW600 EW (wymiar w mm)

Odpowietrzenie
Zasilanie – dogrzewacz zewnętrzny
Pobór c.w.u.
Tuleja zanurzeniowa (czujnik temperatury c.w.u.)
Tuleja zanurzeniowa
Grzałka el. prętowa c.w.u. (maks. 9 kW)
Powrót c.w.u. pompy ciepła
Zestaw przyłączeniowy cyrkulacji góra
Zasilanie obiegu grzewczego lub zasilanie pompy
ciepła, instalacji ogrzewczej i c.w.u. (wymienne)
Zestaw przyłączeniowy cyrkulacji dół
Grzałka el. prętowa, ogrzewanie (maks. 9 kW)
Zasilanie solarnego wymiennika ciepła
Tuleja zanurzeniowa (czujnik temperatury
powrotu)
Powrót obiegu grzewczego lub powrót pompy
ciepła (wymienne)
Tuleja zanurzeniowa (solarna)
Dopływ wody zimnej
Powrót solarnego wymiennika ciepła
Powrót – dogrzewacz zewnętrzny (spust)

Poz.

Przyłącze

Wysokość
[mm]

1

R ½ IG

2

R 1 ½ IG

1930
1740

3

R 1 AG

1587

4

Ø 13 × 75

1480

5

Ø 13 × 75

1250

6

R 1 ½ IG

1005

7

R 1 ¼ IG

910

8

R 1 AG

850

9

R 1 ¼ IG

765

10

R 1 AG

680

11

R 1 ½ IG

580

12

R 1 IG

525

13

Ø 13 × 75

465

14

R 1 ¼ IG

420

15

Ø 13 × 75

400

16

R 1 AG

340

17

R 1 IG

250

18

1 ½ IG

160

Tab. 23 Wymiary przyłączy
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1
2

8

3
4
5

1” IG

6
AG

7
9

8
10

10

11
12
14

13
15

16

17

AG

18
150
Ø 790
Ø 990
Rys. 50
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]

6 720 645 211-50.1il

Wymiary i przyłącza Logalux KNW830 EW (wymiar w mm)

Odpowietrzenie
Zasilanie – dogrzewacz zewnętrzny
Pobór c.w.u.
Tuleja zanurzeniowa (czujnik temperatury c.w.u.)
Tuleja zanurzeniowa
Grzałka el. prętowa c.w.u. (maks. 9 kW)
Powrót c.w.u. pompy ciepła
Zestaw przyłączeniowy cyrkulacji góra
Zasilanie obiegu grzewczego lub zasilanie pompy
ciepła, instalacji ogrzewczej i c.w.u. (wymienne)
Zestaw przyłączeniowy cyrkulacji dół
Grzałka el. prętowa, ogrzewanie (maks. 9 kW)
Tuleja zanurzeniowa (czujnik temperatury
powrotu)
Zasilanie solarnego wymiennika ciepła
Powrót obiegu grzewczego lub powrót pompy
ciepła (wymienne)
Tuleja zanurzeniowa (solarna)
Powrót solarnego wymiennika ciepła
Dopływ wody zimnej
Powrót – dogrzewacz zewnętrzny (spust)

Poz.

Przyłącze

Wysokość
[mm]

1

R ½ IG

1985

2

R 1 ½ IG

1770

3

R 1 AG

1650

4

Ø 13 × 100

1530
1430

5

Ø 13 × 100

6

R 1 ½ IG

1270

7

R 1 ¼ IG

1140

8

R 1 AG

1080

9

R 1 ¼ " IG

995

R 1 AG

910

11

R 1 ½ IG

755

12

Ø 13 × 100

665

13

R 1 IG

615

10

14

R 1 ¼ IG

540

15

Ø 13 × 100

440
340

16

R 1 IG

17

R 1 AG

270

18

1 ½ " IG

170

Tab. 24 Wymiary przyłączy
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Jednostka

KNW600 EW

KNW830 EW
846

4

Zbiornik wody grzewczej
Pojemność podgrzewacza

l

572

Maks. ciśnienie robocze

bar

3

3

Ciśnienie próbne

bar

4,5

4,5

°C

95

95

Maksymalna temperatura robocza
Solarny wymiennik ciepła

m2

1,5

2,2

Pojemność wymiennika

l

7,2

10,6

Maks. ciśnienie robocze

bar

10

10

Ciśnienie próbne

bar

15

15

°C

95

95

m2

7,5

8,7

Pojemność wymiennika

l

39

46

Maks. ciśnienie robocze

bar

6

6

Ciśnienie próbne

bar

9

9

Maksymalna temperatura robocza

°C

95

95

Materiał

–

1,4404 (V4A)

1,4404 (V4A)

Powierzchnia wymiennika

Maksymalna temperatura robocza
Wymiennik ciepła c.w.u.
Powierzchnia wymiennika

Osiągalna temperatura c.w.u. w górnej części podgrzewacza
Minimum

°C

–

–

Przy temperaturze na zasilaniu pompy ciepła

°C

55

55

Strumień przepływu pompy ciepła przy ładowaniu

m³/h

3

3

Dostępna ilość c.w.u.

l

–

–

Temperatura minimalna

°C

–

–

Pobór 10 l/min

l

200

210

Pobór 20 l/min

l

170

180

Pobór 10 l/min

l

220

240

Pobór 20 l/min

l

200

220

Wydajność przy 45 °C

Wydajność przy 38 °C

Dane ogólne
Maksymalny dopuszczalny strumień przepływu

m³/h

5

5

Wymiary po przekątnej (po przechyleniu)

mm

1900

1990

Masa (pusty, bez izolacji)

kg

158

205

Maks. moc elektrycznej grzałki prętowej

kW

9

9

Izolacja
Izolacja (grubość)
Pokrywa otworu rewizyjnego

–

Zgodnie z DIN 4753 (półosłony poliuretanowe, płaszcz)

mm

75

100

–

Nie

Nie

Tab. 25 Dane techniczne
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4.9

Składniki instalacji pompy ciepła

Krzywe straty ciśnienia, licznik ciepła
Δp [mbar]
400,0

350,0

300,0

250,0

200,0

150,0

100,0

50,0

0,0
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00
V [l/min]

6 720 645 211-85.1il

Rys. 51 Charakterystyka straty ciśnienia WMZ 1’’
[Δp] Strata ciśnienia
[V] Strumień przepływu
Δp [mbar]
400,0

350,0

300,0

250,0

200,0

150,0

100,0

50,0

0,0
0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00
V [m3/h]
6 720 645 211-86.1il

Rys. 52 Charakterystyka straty ciśnienia WMZ 5/4’’
[Δp] Strata ciśnienia
[V] Strumień przepływu
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Przykłady instalacji

Spis skrótów
Skr.

Znaczenie

Skr.

Znaczenie

BUP

Zewnętrzny zawór sterujący/pompa ciepłej
wody

TSS

Czujnik temperatury, regulacja różnicy
temperatury

D

Podłogowy ogranicznik temperatury

TW

Termostat temperatury maksymalnej

FA

Czujnik temperatury zewnętrznej kotła

ZIP

Pompa cyrkulacyjna

FAG

Czujnik temperatury spalin

ZUP

Pompa dodatkowego podgrzewacza

FAR

Powrót instalacji – czujnik temperatury

ZWE

FK

Czujnik temperatury zasilania

Grzałka el. prętowa ogrzewanie, drugie źródło
ciepła

FP

Pompa obiegu grzewczego ze zmieszaniem

FPM

Zasobnik buforowy – czujnik temperatury,
środek

FPO

Zasobnik buforowy – czujnik temperatury, góra

FPU

Zasobnik buforowy – czujnik temperatury, dół

FSK/S1

Czujnik temperatury kolektora słonecznego

FSS

Czujnik temperatury, regulacja różnicy
temperatury (niska temperatura)

FV

Czujnik temperatury zasilania

FW

Czujnik temperatury ciepłej wody

FWV

Czujnik temperatury zasilania, alternatywne
źródło ciepła

HUP

Pompa instalacji ogrzewczej i wody użytkowej

KS

Stacja solarna Logasol

OM/ MK

Obieg grzewczy ze zmieszaniem – zawór
mieszający 3-drogowy

PH

Pompa c.o.

PP

Pompa urządzenia grzewczego

PS

Pompa ładująca zasobnik

PSB

Pompa basenu

PZ

Pompa cyrkulacyjna

R1

Pompa obiegu solarnego

RSB

Regulacja wody w basenie

RTA

Układ podnoszenia temperatury powrotu

S1

Czujnik kolektora słonecznego

S2

Czujnik temperatury zasobnika solarnego

SH

Organ nastawczy obiegu grzewczego

SLP

Pompa obiegowa

SUP

Zawór sterujący przygotowania wody w
basenie

SWE

Element nastawczy, doprowadzenie ciepła

SWT

Wymiennik ciepła basenu

TA

Czujnik temperatury zewnętrznej, pompa
ciepła

TB

Czujnik temperatury zasilania obiegu
grzewczego ze zmieszaniem

TBW

Czujnik temperatury ciepłej wody

TEE

Czujnik temperatury zewnętrznego źródła
energii

TRL/G

Czujnik temperatury zewnętrznego powrotu

TSK

Czujnik temperatury, pompa przeładowania

Tab. 26 Przegląd często używanych skrótów

Tab. 26 Przegląd często używanych skrótów
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5.1

WPL.. A - 14–25 kW

5.1.1

Pompa ciepła Logatherm WPL.. A, dwa obiegi grzewcze, zasobnik buforowy i podgrzewacz pojemnościowy
c.w.u.
HMC20
2

HMC20 Z
6

D

BUP
R
T

TB1

T

T

T

ZUP

HUP

≥ WPL25

R
M

M

BUP

R

FP1

MK1

ZUP

ZIP

TA

R

TBW

TRL/G

Logalux SH...EW

Logalux PS...EW

000
∏J

14-25I/AA
Logatherm WPL7-25
6 720 645 211-68.1il

Rys. 53
[2]
[6]

Schemat przykładu instalacji (spis skrótów  str. 67)

Położenie na źródle ciepła lub na ścianie
Położenie na regulatorze

Skrócony opis

Szczególne wskazówki projektowe

• Standardowa pompa ciepła powietrze-woda do
instalacji na zewnątrz, dwa obiegi grzewcze z
zewnętrznym podgrzewaczem pojemnościowym
ciepłej wody i równoległym zasobnikiem buforowym
• Regulator pompy ciepła Logamatic HMC20
• Płyta dodatkowa HMC20 Z do pomiaru ilości ciepła
• Standardowe pompy ciepła o mocy grzewczej do
25 kW są wyposażone w grzałkę el. prętową o mocy
9 kW.
• Tryb monoenergetyczny
• Zaprojektowana dla dwóch obiegów grzewczych
• Do zakresu dostawy pompy ciepła należy czujnik
temperatury zewnętrznej.

Pompa ciepła
• Pompy ciepła powietrze-woda Logatherm
wykorzystują energię zawartą w powietrzu
zewnętrznym. Za pomocą wentylatora powietrze jest
zasysane i oddaje energię do czynnika chłodniczego w
wymienniku ciepła (parowniku). Temperatura
powietrza obniża się i na skutek tego tworzy się
wilgoć. Może to prowadzić do zamarznięcia
wymiennika ciepła. W razie potrzeby wymiennik
ciepła można odmrozić poprzez odwrócenie obiegu
grzewczego. W tym celu w instalacji pompy ciepła
wymagany jest zawsze zasobnik buforowy.
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Regulator pompy ciepła
• W pompach ciepła ustawionych na zewnątrz regulator
pompy ciepła musi być zamówiony osobno i
zainstalowany w pomieszczeniu zainstalowania.
• Płyta dodatkowa HMC20 Z musi być zamówiona
oddzielnie. Nakłada się ją na płytę regulatora pompy
ciepła.
• W celu podłączenia pompy ciepła ustawionej na
zewnątrz, oprócz napięcia zasilania pompy ciepła i
oddzielnego napięcia zasilania grzałki el. prętowej,
wymagany jest również elektryczny przewód
połączeniowy. Taki przewód połączeniowy dostępny
jest w długościach od 5 do 60 m i musi być
zamówiony oddzielnie.
• Licznik ciepła należy do zakresu dostawy płyty
dodatkowej HMC20 Z.
• Za pomocą regulatora pompy ciepła można
wprowadzić ustawienia wstępne funkcji dla układu
hydraulicznego. Zależnie od tego, czy dostępny jest
zawór sterujący (BUP) czy nie, z reguły istnieje wiele
możliwości ustawień.

USV
dwie pompy

do 25 kW
210
201

31 kW
223
206

Tab. 27 Przegląd kodów dla ustawień wstępnych
Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u.
• Podgrzewacze pojemnościowe c.w.u.
Logalux SH380 do 440 EW mają dopasowaną do mocy
pomp ciepła powierzchnię wymiennika i dostarczane
są z niezbędnym czujnikiem temperatury.
• Logalux SH380 EW może być zastosowany
aż do WPL25 kW.
• Logalux SH440 EW może być zastosowany
aż do WPL31 kW.
• W celu termicznej dezynfekcji ciepłej wody w
pompach ciepła aż do WPL25 używa się
zintegrowanej z pompą ciepła grzałki el. prętowej.

Logatherm WPL – 6 720 807 818 (2013/04)
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Tryb przygotowania ciepłej wody
• Jeżeli temperatura na czujniku temperatury ciepłej
wody (TBW) w podgrzewaczu pojemnościowym
c.w.u. jest mniejsza od ustawionej wartości
granicznej, zewnętrzny 3-drogowy zawór sterujący
przełącza na przygotowanie c.w.u. i uruchamia się
sprężarka. Przygotowanie c.w.u. trwa tak długo, aż
osiągnięta zostanie temperatura wyłączenia.
• Alternatywnie przygotowanie c.w.u. może odbywać
się nie przez zewnętrzny zawór sterujący (BUP), ale
przez oddzielną pompę ładującą zasobnik. Ze względu
na duże straty ciśnienia zalecamy w przypadku mocy
cieplnej od 25 kW zainstalować drugą pompę
obiegową zamiast zaworu sterującego.
Tryb grzania
• W celu rozdzielenia obiegu źródła ciepła od obiegu
odbiornika należy zawsze używać równoległego
zasobnika buforowego. Ciepło do obiegu grzewczego
2 regulowane jest do ustawionej temperatury za
pomocą zaworu mieszającego (MK1). Do sterowania
zaworem mieszającym potrzebny jest czujnik
temperatury zasilania (TB1). Ogranicznik temperatury
podłogi (D) może być zainstalowany dodatkowo w
celu zabezpieczenia ogrzewania podłogowego.
• Zewnętrzny zawór sterujący i pompa(y) przed
rozdzielającym zasobnikiem buforowym sterowane są
przez regulator pompy ciepła i w tym celu podłączone
są do bloku zacisków X3.
• Dalszy osprzęt dodatkowy, jak naczynie wzbiorcze i
grupa bezpieczeństwa, musi być również zamówiony
oddzielnie.
Pompa obiegowa
• Pompa(y) obiegowa(e) przed rozdzielającym
zasobnikiem buforowym musi (muszą) być
regulowana(e) w sposób stały.
• Pompa cyrkulacyjna (ZIP) sterowana jest przez
regulator pompy ciepła i w tym celu podłączona jest
do bloku zacisków X3.
• Na rozdzielającym zasobniku buforowym powyżej
powrotu z obiegu grzewczego musi być zamontowany
czujnik temperatury powrotu zewnętrznego (TRL/G).
Powrót z obiegów grzewczych powinien być
przyłączony na najniższym króćcu bufora.
• Wysokowydajne pompy muszą być podłączone za
pomocą dostarczonego przez użytkownika
przekaźnika do regulatora pompy ciepła Logamatic
HMC20 lub do płyty dodatkowej Logamatic HMC20 Z.
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5.1.2

Pompa ciepła Logatherm WPL.. A, dwa obiegi grzewcze, gazowy kocioł kondensacyjny, zasobnik buforowy
i podgrzewacz pojemnościowy c.w.u.
HMC20
2

HMC20 Z
5

BC25

1

R

D

BUP

TB2

R
T

T

T

T

ZUP
HUP

≥ WPL25

R
M

M

BUP

FP2
MK2

R

ZUP

MK1

M

TA
R

FA

TBW

ZIP

ZWE1

FK
TRL/G

Logalux SH… EW

Logalux PS… EW

000
∏J

LogathermWPL14-25
WPL7-25 I/AA

Logamax plus GB172
6 720 645 211-73.1il

Rys. 54
[1]
[2]
[5]

Schemat przykładu instalacji (spis skrótów  str. 67)

Położenie na źródle ciepła
Położenie na źródle ciepła lub na ścianie
Położenie na regulatorze HMC20

Skrócony opis

Szczególne wskazówki projektowe

• Standardowa pompa ciepła powietrze-woda do
instalacji na zewnątrz, przyłączenie kotła, dwa obiegi
grzewcze z zewnętrznym podgrzewaczem
pojemnościowym ciepłej wody i równoległym
zasobnikiem buforowym
• Regulator pompy ciepła Logamatic HMC20
• Płyta dodatkowa HMC20 Z do pomiaru ilości ciepła
• Standardowe pompy ciepła o mocy grzewczej do
25 kW są wyposażone w grzałkę el. prętową o mocy
9 kW.
• Tryb biwalentny
• Do zakresu dostawy pompy ciepła należy czujnik
temperatury zewnętrznej.

Pompa ciepła
• Pompy ciepła powietrze-woda Logatherm
wykorzystują energię zawartą w powietrzu
zewnętrznym. Za pomocą wentylatora powietrze jest
zasysane i oddaje energię do czynnika chłodniczego w
wymienniku ciepła (parowniku). Temperatura
powietrza obniża się i na skutek tego tworzy się
wilgoć. Może to prowadzić do zamarznięcia
wymiennika ciepła. W razie potrzeby wymiennik
ciepła można odmrozić poprzez odwrócenie obiegu
grzewczego. W tym celu w instalacji pompy ciepła
wymagany jest zawsze zasobnik buforowy.
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Regulator pompy ciepła
• W pompach ciepła ustawionych na zewnątrz regulator
pompy ciepła musi być zamówiony osobno i
zainstalowany w pomieszczeniu zainstalowania.
• Płyta dodatkowa HMC20 Z musi być zamówiona
oddzielnie. Nakłada się ją na płytę regulatora pompy
ciepła. W celu podłączenia pompy ciepła ustawionej
na zewnątrz, oprócz napięcia zasilania pompy ciepła i
oddzielnego napięcia zasilania grzałki el. prętowej,
wymagany jest również elektryczny przewód
połączeniowy. Taki przewód połączeniowy dostępny
jest w długościach od 5 do 60 m i musi być
zamówiony oddzielnie.
• W przypadku tego układu hydraulicznego za pomocą
regulatora pompy ciepła nie można wprowadzić
żadnych ustawień wstępnych funkcji dla układu
hydraulicznego.
• W przypadku pracy ZWE konieczne jest wysterowanie
przez użytkownika dodatkowej pompy obiegowej
(ZUP).
• Licznik ciepła należy do zakresu dostawy płyty
dodatkowej HMC20 Z.

przez regulator pompy ciepła i w tym celu podłączone
są do bloku zacisków X3.
• Dalszy osprzęt dodatkowy, jak naczynie wzbiorcze i
grupa bezpieczeństwa, musi być zamówiony
oddzielnie.

Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u.
• Podgrzewacze pojemnościowe c.w.u. Logalux SH380
do 440 EW mają dopasowaną do mocy pomp ciepła
powierzchnię wymiennika i dostarczane są z
niezbędnym czujnikiem temperatury.
• Logalux SH380 EW może być zastosowany aż
do WPL25 kW.
• Logalux SH440 EW może być zastosowany aż
do WPL31 kW.
• W celu termicznej dezynfekcji ciepłej wody w
pompach ciepła aż do WPL25 używana jest
zintegrowana z pompą ciepła grzałka el. prętowa.
W istniejącym układzie hydraulicznym w celu
termicznej dezynfekcji i przygotowania dodatkowej
ciepłej wody użyty może być kocioł.

Kocioł grzewczy
• Kocioł zdefiniowany jest jako źródło ciepła (ZWE1) i
za pomocą regulatora pompy ciepła zostanie
załączony w celu wspomagania ogrzewania i
termicznej dezynfekcji ciepłej wody. W tym celu
kocioł podłączany jest do bloku zacisków X3
regulatora pompy ciepła.
• Za pomocą 4-drogowego zaworu mieszającego kocioł
grzewczy przyłączany jest hydraulicznie do zasilania
pompy ciepła.
• W regulatorze pompy ciepła zdefiniowany musi być
typ kotła. W przypadku gazowego kotła
kondensacyjnego wiszącego na ścianie takiego jak w
przedstawionym układzie hydraulicznym na poziomie
instalacji może być zdefiniowane drugie źródło ciepła
(ZWE1) jako „kocioł grzewczy“. W tym przypadku
zawór mieszający przełącza pomiędzy kotłem a
pompą ciepła za pomocą czujnika temperatury
powrotu (TRL/G).
• Jeżeli drugie źródło ciepła (ZWE1) zdefiniowane jest
jako „urządzenie grzewcze“, zawór mieszający działa
jak zawór sterujący i całkowicie się otwiera.
• Gazowy kocioł kondensacyjny Buderus Logamax
GB172 wymaga sprzęgła hydraulicznego. Żądanie
pompy ciepła jest wysyłane do kotła przez wyjście
230 V pompy ciepła za pomocą dostarczonego przez
użytkownika przekaźnika z dwoma stykami zwiernymi
na przewidzianym do tego celu zacisku
przyłączeniowym urządzenia. Zacisk przyłączeniowy
oznaczony jest symbolem „Wł./wył. regulator
temperatury, beznapięciowy“ ( rys. 55).

Tryb przygotowania ciepłej wody
• Jeżeli temperatura na czujniku temperatury ciepłej
wody (TBW) w podgrzewaczu pojemnościowym
c.w.u. jest mniejsza od ustawionej wartości
granicznej, zewnętrzny 3-drogowy zawór sterujący
przełącza na przygotowanie c.w.u. i uruchamia się
sprężarka. Przygotowanie c.w.u. trwa tak długo, aż
osiągnięta zostanie temperatura wyłączenia.
• Alternatywnie przygotowanie c.w.u. może odbywać
się nie przez zewnętrzny zawór sterujący (BUP), ale
przez oddzielną pompę ładującą zasobnik. Ze względu
na duże straty ciśnienia zalecamy w przypadku mocy
cieplnej od 25 kW zainstalować drugą pompę
obiegową zamiast zaworu sterującego.
Tryb grzania
• Ciepło do obiegów grzewczych pochodzi z zasobnika
buforowego. W celu rozdzielenia obiegu źródła ciepła
od obiegu odbiornika należy zawsze używać
równoległego zasobnika buforowego. Ogranicznik
temperatury podłogi (D) może być zainstalowany
dodatkowo w celu zabezpieczenia ogrzewania
podłogowego.
• Zewnętrzny zawór sterujący i pompa(y) przed
rozdzielającym zasobnikiem buforowym sterowane są

Logatherm WPL – 6 720 807 818 (2013/04)

Pompa obiegowa
• Pompy obiegowe (ZUP, BUP) przed równoległym
zasobnikiem buforowym muszą być regulowane w
sposób stały.
• Pompa cyrkulacyjna (ZIP) sterowana jest przez
regulator pompy ciepła i w tym celu podłączona jest
do bloku zacisków X3.
• Na rozdzielającym zasobniku buforowym powyżej
powrotu z obiegów grzewczych musi być
zamontowany czujnik temperatury powrotu
zewnętrznego (TRL/G). Powrót z obiegów grzewczych
powinien być przyłączony na najniższym króćcu
bufora.
• Wysokowydajne pompy muszą być podłączone za
pomocą dostarczonego przez użytkownika
przekaźnika do regulatora pompy ciepła Logamatic
HMC20 lub do płyty dodatkowej Logamatic HMC20 Z.

6 720 645 211-75.1il

Rys. 55 Dwupozycyjny regulator temperatury (wł./wył.)
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Schemat elektryczny instalacji po stronie użytkownika
WA
1 2
HMC20
L 230 V~
ZW 11)

HMC20
ZUP1)

230 V~

230 V~

K11

K12
ZUP

N

N

N
6 720 645 211-87.1il

Rys. 56 Wskazówka dotycząca instalacji elektrycznej
[WA] Zacisk przyłączeniowy kotła, beznapięciowy
[1)] Zacisk przyłączeniowy
Dodatkowa pompa obiegowa (ZUP) pracuje tylko
podczas pracy sprężarki. Jeżeli zapotrzebowanie na
ciepło jest podane do kotła (ZWE 1), to zwiera się zestyk
przekaźnika K11. Równocześnie podawane jest
zapotrzebowanie do dodatkowej pompy obiegowej
(ZUP). Również dla normalnego trybu grzania
dodatkowa pompa obiegowa (ZUP) musi być
podłączona za pomocą przekaźnika K12.
Wysokowydajne pompy muszą być oddzielone od
regulatora pompy ciepła za pomocą dostarczonego
przez użytkownika przekaźnika. W normalnym trybie
grzania dodatkowa pompa obiegowa i sprężarka pracują
razem.
Uwaga: Styk zwierający przekaźnika K11 do dodatkowej
pompy obiegowej (ZUP) musi być podłączony do „L“
regulatora pompy ciepła HMC20, aby zapewnić
jednakowość faz.
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5.1.3

5

Pompa ciepła Logatherm WPL.. A, dwa obiegi grzewcze, gazowy kocioł kondensacyjny, zasobnik buforowy
i dwa podgrzewacze pojemnościowe c.w.u.
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Rys. 57
[1]
[2]
[5]
[6]

Schemat przykładu instalacji (spis skrótów  str. 67)

Położenie na źródle ciepła
Położenie na źródle ciepła lub na ścianie
Położenie na ścianie
Położenie na regulatorze

Skrócony opis

Szczególne wskazówki projektowe

• Standardowa pompa ciepła powietrze-woda do
ustawienia na zewnątrz, podłączenie kotła, dwa
obiegi grzewcze, z podgrzewaczem pojemnościowym
c.w.u. jako urządzeniem do podgrzewania wstępnego,
podgrzewacz SU do kotła i równoległy zasobnik
buforowy
• Regulator pompy ciepła Logamatic HMC20
• Płyta dodatkowa HMC20 Z do pomiaru ilości ciepła
• Standardowe pompy ciepła o mocy grzewczej do
25 kW są wyposażone w grzałkę el. prętową o mocy
9 kW.
• Tryb biwalentny
• Do zakresu dostawy pompy ciepła należy czujnik
temperatury zewnętrznej.

Pompa ciepła
• Pompy ciepła powietrze-woda Logatherm
wykorzystują energię zawartą w powietrzu
zewnętrznym. Za pomocą wentylatora powietrze jest
zasysane i oddaje energię do czynnika chłodniczego w
wymienniku ciepła (parowniku). Temperatura
powietrza obniża się i na skutek tego tworzy się
wilgoć. Może to prowadzić do zamarznięcia
wymiennika ciepła. W razie potrzeby wymiennik
ciepła można odmrozić poprzez odwrócenie obiegu
grzewczego. W tym celu w instalacji pompy ciepła
wymagany jest zawsze zasobnik buforowy.

Logatherm WPL – 6 720 807 818 (2013/04)

73

5

Przykłady instalacji

Regulator pompy ciepła
• W pompach ciepła ustawionych na zewnątrz regulator
pompy ciepła musi być zamówiony osobno i
zainstalowany w pomieszczeniu zainstalowania.
• Płyta dodatkowa HMC20 Z musi być zamówiona
oddzielnie. Nakłada się ją na płytę regulatora pompy
ciepła. W celu podłączenia pompy ciepła ustawionej
na zewnątrz, oprócz napięcia zasilania pompy ciepła i
oddzielnego napięcia zasilania do grzałki el. prętowej,
wymagany jest również elektryczny przewód
połączeniowy. Taki przewód połączeniowy dostępny
jest w długościach od 5 do 60 m i musi być
zamówiony oddzielnie.
• W przypadku tego układu hydraulicznego za pomocą
regulatora pompy ciepła nie można wprowadzić
żadnych ustawień wstępnych funkcji dla układu
hydraulicznego.
• Licznik ciepła należy do zakresu dostawy płyty
dodatkowej HMC20 Z.
• Regulator pompy ciepła może wysterować dwa
zewnętrzne źródła ciepła.
• Kocioł zdefiniowany jest jako ZWE1, a grzałka el.
prętowa jako ZWE2.
Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u., pompa ciepła
• Podgrzewacze pojemnościowe c.w.u. Logalux SH380
do 440 EW mają dopasowaną do mocy pomp ciepła
powierzchnię wymiennika i dostarczane są z
niezbędnym czujnikiem temperatury.
• Logalux SH380 EW może być zastosowany aż do
WPL25 kW.
• Logalux SH440 EW może być zastosowany aż do
WPL31 kW.
• W celu termicznej dezynfekcji ciepłej wody w
pompach ciepła aż do WPL 25 z reguły używa się
zintegrowanej z pompą ciepła grzałki el. prętowej.
W przedstawionym układzie hydraulicznym termiczna
dezynfekcja odbywa się za pomocą kotła.
Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u., kocioł
• Podgrzewacze pojemnościowe c.w.u. Logalux SU
występują w rozmiarach od 160 do 1000 litrów.
Zależnie od potrzeb są one projektowane
odpowiednio do pomieszczeń mieszkalnych
użytkownika.
• Podgrzewacze SU mają wspawany wymiennik ciepła z
rur gładkich.
• Sprawna ochrona przed korozją zapewniona jest
przez termiczną glazurę i anodę magnezową.
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Tryb przygotowania ciepłej wody
• Jeżeli temperatura podgrzewacza wstępnego
SH... EW na czujniku temperatury (TBW) pompy
ciepła przekracza ustawioną wartość graniczną,
zewnętrzny 3-drogowy zawór sterujący przełącza na
przygotowanie c.w.u. i uruchamia się sprężarka.
Przygotowanie c.w.u. trwa tak długo, aż osiągnięta
zostanie temperatura wyłączenia.
• Alternatywnie przygotowanie c.w.u. za pomocą
pompy ciepła może odbywać się nie przez zewnętrzny
zawór sterujący, ale przez oddzielną pompę ładującą
zasobnik. Ze względu na duże straty ciśnienia
zalecamy w przypadku mocy cieplnej od 25 kW
zainstalować drugą pompę ładującą zasobnik zamiast
zaworu sterującego.
• Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. SH... EW
używany jest jako urządzenie do podgrzewania
wstępnego. Wyjście ciepłej wody podgrzewacza SH
połączone jest z wejściem zimnej wody podgrzewacza
SU. Uwzględnić zawór klapowy zwrotny do
podgrzewacza SU.
• Jeżeli temperatura na czujniku temperatury (FB) w
podgrzewaczu SU jest mniejsza od ustawionej
wartości granicznej, wewnętrzny zawór sterujący
przełącza na przygotowanie c.w.u. i uruchamia się
sprężarka. Kocioł podnosi temperaturę ciepłej wody
w podgrzewaczu SU na żądany poziom.
• Raz dziennie całkowita objętość wody w urządzeniu
do podgrzewania wstępnego musi być podgrzana do
60 °C. W tym celu potrzebna jest pompa
przeładowania (PS2), która podłączana jest do
modułu funkcyjnego FM443.
• W celu przeładowania i zapewnienia codziennej
dezynfekcji w podgrzewaczu wstępnym (SH... EW)
potrzebny jest dodatkowo czujnik temperatury FSS.
Czujnik temperatury (FSS) podłączany jest do modułu
funkcyjnego FM443.
• W module funkcyjnym FM443 w celu zapewnienia
działania pompy należy najpierw ustawić
„przeładowanie pompy“. Na koniec wybiera się w
menu „Zasobnik solarny 1 grzanie“ opcję
„Podgrzewanie“. Za pomocą tej funkcji w razie
potrzeby zapobieżenia tworzeniu się bakterii zgodnie
z DVGW arkusz roboczyW551 raz dziennie w celu
termicznej dezynfekcji podgrzewacz wstępny będzie
podgrzewany do 60 °C.
• Również w przypadku, gdy do podgrzewacza kotła nie
jest podłączona instalacja solarna, podłączony musi
być dostarczony czujnik kolektora (FSK). Także
funkcja „Solar“ musi wówczas w module funkcyjnym
FM443 zostać potwierdzona przez „tak“.
• Pompa ładująca zasobnika (PS) podłączana jest do
układu regulacji Logamatic 4121 w module
centralnym ZM424 na zaciskach przyłączeniowych 73,
74 i PE.
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Tryb grzania
• Ciepło do obiegów grzewczych pochodzi z zasobnika
buforowego. W celu rozdzielenia obiegu źródła ciepła
od obiegu odbiornika należy zawsze używać
równoległego zasobnika buforowego. Ogranicznik
temperatury podłogi (D) może być zainstalowany
dodatkowo w celu zabezpieczenia ogrzewania
podłogowego.
• Zewnętrzny zawór sterujący i pompa(y) przed
rozdzielającym zasobnikiem buforowym sterowane są
przez regulator pompy ciepła i w tym celu podłączone
są do bloku zacisków X3.
• Dalszy osprzęt dodatkowy, jak naczynie wzbiorcze i
grupa bezpieczeństwa, musi być zamówiony
oddzielnie.
Pompa obiegowa
• Pompa(y) obiegowa(e) przed równoległym
zasobnikiem buforowym musi (muszą) być
regulowana(e) w sposób stały.
• Pompa cyrkulacyjna (ZIP) sterowana jest przez
regulator pompy ciepła i w tym celu podłączona jest
do bloku zacisków X3.
• Na rozdzielającym zasobniku buforowym powyżej
powrotu z obiegów grzewczych musi być
zamontowany czujnik temperatury powrotu
zewnętrznego (TRL/G). Powrót z obiegów grzewczych
powinien być przyłączony na najniższym króćcu
bufora.
• Wysokowydajne pompy muszą być podłączone za
pomocą dostarczonego przez użytkownika
przekaźnika do regulatora pompy ciepła Logamatic
HMC20 lub do płyty dodatkowej Logamatic HMC20 Z.

5

Kocioł grzewczy
• Kocioł zdefiniowany jest jako źródło ciepła (ZWE1) i
za pomocą regulatora pompy ciepła zostanie
załączony w celu wsparcia ogrzewania. W tym celu
kocioł podłączany jest do bloku zacisków X3
regulatora pompy ciepła.
• W regulatorze pompy ciepła zdefiniowany musi być
typ kotła. Ponieważ w przypadku tego typu
podłączenia nie jest wymagany zawór mieszający,
można wybrać ustawienie „kocioł grzewczy“ lub
„urządzenie grzewcze“.
• Jeżeli kocioł używany będzie do dodatkowego
podgrzewania w trybie grzania, w dopływie do
zasobnika buforowego wymagana jest pompa
obiegowa. Pompa obiegowa podłączana jest
bezpośrednio do zacisku przyłączeniowego (ZW1)
regulatora pompy ciepła.
• Gazowy kocioł kondensacyjny Buderus Logamax
GB172 wymaga sprzęgła hydraulicznego. Żądanie
pompy ciepła wysłane do gazowego kotła grzewczego
następuje przez wyjście 230 V pompy ciepła za
pomocą dostarczonego przez użytkownika
przekaźnika rozdzielającego na przewidzianym do
tego celu zacisku przyłączeniowym urządzenia. Zacisk
przyłączeniowy oznaczony jest symbolem „Wł./wył.
regulator temperatury, beznapięciowy“ ( rys. 58).

6 720 645 211-75.1il

Rys. 58 Dwupozycyjny regulator temperatury (wł./wył.)
Schemat elektryczny instalacji po stronie użytkownika
WA
1 2
HMC20
ZW 11)

L

230 V~
K11
ZWE 1
N

N

6 720 645 211-83.1il

Rys. 59 Wskazówka dotycząca instalacji elektrycznej
[WA] Zacisk przyłączeniowy kotła, beznapięciowy
[1)] Zacisk przyłączeniowy
Jeżeli kocioł używany będzie do dodatkowego
podgrzewania w trybie grzania, w dopływie do zasobnika
buforowego wymagana jest pompa obiegowa (ZWE1).
Pompa obiegowa podłączana jest bezpośrednio do
zacisku przyłączeniowego (ZW1) regulatora pompy
ciepła za pomocą przekaźnika rozdzielającego.
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5.1.4

Pompa ciepła Logatherm WPL.. A, dwa obiegi grzewcze, kocioł stojący, zasobnik buforowy i biwalentny
zasobnik solarny
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Rys. 60
[1]
[2]
[4]
[6]

Schemat przykładu instalacji (spis skrótów  str. 67)

Położenie na źródle ciepła
Położenie na źródle ciepła lub na ścianie
Położenie w stacji solarnej lub na ścianie
Położenie na regulatorze HMC20

Skrócony opis

Szczególne wskazówki projektowe

• Standardowa pompa ciepła powietrze-woda do
instalacji na zewnątrz, przyłączenie kotła stojącego,
dwa obiegi grzewcze, z solarnym przygotowaniem
ciepłej wody i równoległym zasobnikiem buforowym
• Regulator pompy ciepła Logamatic HMC20
• Płyta dodatkowa HMC20 Z do pomiaru ilości ciepła i
do sterowania obiegiem grzewczym ze zmieszaniem.
• Standardowe pompy ciepła o mocy grzewczej do
25 kW są wyposażone w grzałkę el. prętową o mocy
9 kW.
• Tryb biwalentny
• Do zakresu dostawy pompy ciepła należy czujnik
temperatury zewnętrznej.

Pompa ciepła
• Pompy ciepła powietrze-woda Logatherm
wykorzystują energię zawartą w powietrzu
zewnętrznym. Za pomocą wentylatora powietrze jest
zasysane i oddaje energię do czynnika chłodniczego w
wymienniku ciepła (parowniku). Temperatura
powietrza obniża się i na skutek tego tworzy się
wilgoć. Może to prowadzić do zamarznięcia
wymiennika ciepła. W razie potrzeby wymiennik
ciepła można odmrozić poprzez odwrócenie obiegu
grzewczego. W tym celu w instalacji pompy ciepła
wymagany jest zawsze zasobnik buforowy.
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Regulator pompy ciepła
• W pompach ciepła ustawionych na zewnątrz regulator
pompy ciepła musi być zamówiony osobno i
zainstalowany w pomieszczeniu zainstalowania.
• Płyta dodatkowa HMC20 Z musi być zamówiona
oddzielnie. Nakłada się ją na płytę regulatora pompy
ciepła.
• W celu podłączenia pompy ciepła ustawionej na
zewnątrz, oprócz napięcia zasilania pompy ciepła i
oddzielnego napięcia zasilania grzałki el. prętowej,
wymagany jest również elektryczny przewód
połączeniowy. Taki przewód połączeniowy dostępny
jest w długościach od 5 do 60 m i musi być
zamówiony oddzielnie.
• W przypadku tego układu hydraulicznego za pomocą
regulatora pompy ciepła nie można wprowadzić
żadnych ustawień wstępnych funkcji dla układu
hydraulicznego.
• W przypadku pracy ZWE konieczne jest wysterowanie
przez użytkownika dodatkowej pompy obiegowej
(ZUP).
• Licznik ciepła należy do zakresu dostawy płyty
dodatkowej HMC20 Z.
• Regulator pompy ciepła może wysterować dwa
zewnętrzne źródła ciepła.
• Kocioł zdefiniowany jest jako ZWE1, a grzałka el.
prętowa jako ZWE2.
Biwalentny podgrzewacz pojemnościowy c.w.u.
• Biwalentne podgrzewacze pojemnościowe c.w.u.
Logalux SBH... EW mają dopasowaną do mocy pomp
ciepła powierzchnię wymiennika.
• Biwalentny podgrzewacz pojemnościowy c.w.u.
Logalux SBH450 EW przystosowany jest do pomp
ciepła aż do WPL25 A.
• Logalux SBH350 EW ma powierzchnię wymiennika
ciepła do instalacji solarnej wielkości 1,62 m2. Nadaje
się ona do trzech kolektorów SKN.
• Logalux SBH450 EW ma powierzchnię wymiennika
ciepła do instalacji solarnej wielkości 1,8 m2. Nadaje
się ona do czterech kolektorów SKN.
Tryb przygotowania ciepłej wody
• Jeżeli temperatura na czujniku temperatury ciepłej
wody (TBW) w podgrzewaczu pojemnościowym
c.w.u. jest mniejsza od ustawionej wartości
granicznej, zewnętrzny 3-drogowy zawór sterujący
przełącza na przygotowanie c.w.u. i uruchamia się
sprężarka. Przygotowanie c.w.u. trwa tak długo, aż
osiągnięta zostanie temperatura wyłączenia.
• Alternatywnie przygotowanie c.w.u. za pomocą
pompy ciepła może odbywać się nie przez zewnętrzny
zawór sterujący (BUP), ale przez oddzielną pompę
ładującą zasobnik. Ze względu na duże straty
ciśnienia zalecamy w przypadku mocy cieplnej od
25 kW zainstalować drugą pompę ładującą zasobnik
zamiast zaworu sterującego (BUP).
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Tryb grzania
• Ciepło do obiegów grzewczych pochodzi z zasobnika
buforowego. W celu rozdzielenia obiegu źródła ciepła
od obiegu odbiornika należy zawsze używać
równoległego zasobnika buforowego. Ciepło do
obiegu grzewczego 2 regulowane jest do ustawionej
temperatury za pomocą zaworu mieszającego (MK2).
Do sterowania zaworem mieszającym potrzebny jest
czujnik temperatury zasilania (TB2). MK2, TB2 oraz
FP2 są wówczas podłączane do płyty dodatkowej
HMC20 Z.
• Ogranicznik temperatury podłogi (D) może być
zainstalowany dodatkowo w celu zabezpieczenia
ogrzewania podłogowego.
• Zewnętrzny zawór sterujący i pompa(y) przed
rozdzielającym zasobnikiem buforowym sterowane są
przez regulator pompy ciepła i w tym celu podłączone
są do bloku zacisków X3.
• Dalszy osprzęt dodatkowy, jak naczynie wzbiorcze i
grupa bezpieczeństwa, musi być zamówiony
oddzielnie.
• Jeżeli dla kotła wymagane są określone warunki pracy
(minimalna temperatura lub podobne), zainstalowane
muszą być dalsze podzespoły, np. zwrotnica
hydrauliczna i dodatkowa pompa obiegowa.
Pompy obiegowe
• Pompy obiegowe (ZUP, BUP) przed równoległym
zasobnikiem buforowym muszą być regulowane w
sposób stały.
• Pompa cyrkulacyjna (ZIP) sterowana jest przez
regulator pompy ciepła i w tym celu podłączona jest
do bloku zacisków X3.
• Na rozdzielającym zasobniku buforowym powyżej
powrotu z obiegów grzewczych musi być
zamontowany czujnik temperatury powrotu
zewnętrznego (TRL/G). Powrót z obiegów grzewczych
powinien być przyłączony na najniższym króćcu
bufora.
• Wysokowydajne pompy muszą być podłączone za
pomocą dostarczonego przez użytkownika
przekaźnika do regulatora pompy ciepła Logamatic
HMC20 lub do płyty dodatkowej Logamatic HMC20 Z.
Kocioł grzewczy
• Kocioł zdefiniowany jest jako źródło ciepła (ZWE1) i
za pomocą regulatora pompy ciepła zostanie
załączony w celu wspomagania ogrzewania i
termicznej dezynfekcji ciepłej wody. W tym celu
kocioł podłączany jest do bloku zacisków X3
regulatora pompy ciepła.
• Za pomocą 4-drogowego (MK1) zaworu mieszającego
kocioł grzewczy przyłączany jest hydraulicznie do
zasilania pompy ciepła.
• W regulatorze pompy ciepła zdefiniowany musi być
typ kotła. W przypadku gazowego kotła
kondensacyjnego stojącego takiego jak w
przedstawionym układzie hydraulicznym na poziomie
instalacji może być zdefiniowane drugie źródło ciepła
(ZWE1) jako „kocioł grzewczy“. W tym przypadku
zawór mieszający przełącza pomiędzy kotłem a
pompą ciepła za pomocą czujnika temperatury
powrotu (TRL/G).
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• Jeżeli ZWE1 zdefiniowane jest jako „urządzenie
grzewcze“, zawór mieszający działa jak zawór
sterujący i całkowicie się otwiera.
• Żądanie pompy ciepła jest wysyłane do kotła przez
wyjście 230 V pompy ciepła za pomocą
dostarczonego przez użytkownika przekaźnika na
przewidzianym do tego celu zacisku przyłączeniowym
urządzenia. Zacisk przyłączeniowy oznaczony jest
symbolem „Wł./wył. regulator temperatury,
beznapięciowy“ ( rys. 61).

6 720 645 211-75.1il

Rys. 61 Dwupozycyjny regulator temperatury (wł./wył.)
Schemat elektryczny instalacji po stronie użytkownika
WA
1 2
HMC20
L 230 V~
ZW 11)

HMC20
ZUP1)

230 V~

230 V~

K11

K12
ZUP

N

N

N
6 720 645 211-87.1il

Rys. 62 Wskazówka dotycząca instalacji elektrycznej
[WA] Zacisk przyłączeniowy kotła, beznapięciowy
[1)] Zacisk przyłączeniowy
Dodatkowa pompa obiegowa (ZUP) pracuje tylko
podczas pracy sprężarki. Jeżeli zapotrzebowanie na
ciepło jest podane do kotła (ZWE 1), to zwiera się zestyk
przekaźnika K11. Równocześnie podawane jest
zapotrzebowanie do dodatkowej pompy obiegowej
(ZUP). Również dla normalnego trybu grzania
dodatkowa pompa obiegowa (ZUP) musi być
podłączona za pomocą przekaźnika K12.
Wysokowydajne pompy muszą być oddzielone od
regulatora pompy ciepła za pomocą dostarczonego
przez użytkownika przekaźnika. W normalnym trybie
grzania dodatkowa pompa obiegowa i sprężarka pracują
razem.
Uwaga: Styk zwierający przekaźnika K11 do dodatkowej
pompy obiegowej (ZUP) musi być podłączony do „L“
regulatora pompy ciepła HMC20, aby zapewnić
jednakowość faz.
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5.1.5

5

Pompa ciepła Logatherm WPL...A, trzy obiegi grzewcze, układ obejściowy bufora, stojący kocioł, zasobnik
buforowy i podgrzewacz pojemnościowy c.w.u.
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Rys. 63
[1]
[2]
[6]

Schemat przykładu instalacji (spis skrótów  str. 67)

Położenie na źródle ciepła
Położenie na źródle ciepła lub na ścianie
Położenie na regulatorze

Skrócony opis

Szczególne wskazówki projektowe

• Standardowa pompa ciepła powietrze-woda do
instalacji na zewnątrz, układ obejściowy bufora do
podnoszenia temperatury powrotu kotła, trzy obiegi
grzewcze z zewnętrznym podgrzewaczem
pojemnościowym ciepłej wody i zasobnikiem
buforowym
• Regulator pompy ciepła Logamatic HMC20
• Płyta dodatkowa HMC20 Z do pomiaru ilości ciepła i
do sterowania obiegiem grzewczym ze zmieszaniem.
• Standardowe pompy ciepła o mocy grzewczej do
25 kW są wyposażone w grzałkę el. prętową o mocy
9 kW.
• Tryb biwalentny
• Do zakresu dostawy pompy ciepła należy czujnik
temperatury zewnętrznej.

Pompa ciepła
• Pompy ciepła powietrze-woda Logatherm
wykorzystują energię zawartą w powietrzu
zewnętrznym. Za pomocą wentylatora powietrze jest
zasysane i oddaje energię do czynnika chłodniczego w
wymienniku ciepła (parowniku). Temperatura
powietrza obniża się i na skutek tego tworzy się
wilgoć. Może to prowadzić do zamarznięcia
wymiennika ciepła. W razie potrzeby wymiennik
ciepła można odmrozić poprzez odwrócenie obiegu
grzewczego. W tym celu w instalacji pompy ciepła
wymagany jest zawsze zasobnik buforowy.
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Regulator pompy ciepła
• Pompa ciepła jest wykorzystywana przez kocioł
priorytetowo jako odnawialne źródło energii i
zapewnia podstawowe zaopatrzenie w energię.
• W pompach ciepła ustawionych na zewnątrz regulator
pompy ciepła musi być zamówiony osobno i
zainstalowany w pomieszczeniu zainstalowania.
• Płyta dodatkowa HMC20 Z musi być zamówiona
oddzielnie. Nakłada się ją na płytę regulatora pompy
ciepła.
• W celu podłączenia pompy ciepła ustawionej na
zewnątrz, oprócz napięcia zasilania pompy ciepła i
oddzielnego napięcia zasilania grzałki prętowej,
wymagany jest również elektryczny przewód
połączeniowy. Taki przewód połączeniowy dostępny
jest w długościach od 5 do 60 m i musi być
zamówiony oddzielnie.
• W przypadku tego układu hydraulicznego za pomocą
regulatora pompy ciepła nie można wprowadzić
żadnych ustawień wstępnych funkcji dla układu
hydraulicznego.
• Licznik ciepła należy do zakresu dostawy płyty
dodatkowej HMC20 Z.
Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u.
• Podgrzewacze pojemnościowe c.w.u. Logalux ST/SU
dopasowane są do zapotrzebowania budynku na
ciepłą wodę. Do przygotowania c.w.u. i dezynfekcji
termicznej używany jest tylko kocioł.
• Czujnik temperatury zasobnika (FW) podłączany jest
do modułu funkcyjnego FM 441.
Tryb przygotowania ciepłej wody
• Jeżeli temperatura na czujniku temperatury ciepłej
wody (FW) w podgrzewaczu pojemnościowym c.w.u.
jest mniejsza od ustawionej wartości granicznej, za
pomocą modułu funkcyjnego FM 441 kocioł włącza
pompę ładującą zasobnik (PS). Przygotowanie c.w.u.
trwa tak długo, aż osiągnięta zostanie temperatura
wyłączenia.

•

•

•

•

powinien być przyłączony na najniższym króćcu
bufora.
Należy upewnić się, że temperatury powrotu
przekazywane przez zasobnik buforowy są mniejsze
od maks. temperatury zasilania pompy ciepła.
W zależności od potrzeb pompa ciepła załączana jest
za pomocą modułu funkcyjnego FM 444. W tym celu
pompa ciepła połączona jest za pomocą styku EVU ze
stykiem WE ON modułu funkcyjnego FM 444.
Czujnik temperatury (FPM) w zasobniku buforowym
zezwala na pracę pompy ciepła. Jeżeli wartość zadana
instalacji jest większa od temperatury na czujniku
temperatury (FPM), pompa ciepła załączana jest
przez FM 444.
Czujnik temperatury (FPU) wyłącza pompę ciepła.
Jeżeli wartość zadana instalacji jest mniejsza od
temperatury na czujniku temperatury (FPU), pompa
ciepła jest blokowana przez FM 444.

Pompa obiegowa
• Pompa obiegowa (ZUP) pomiędzy równoległym
zasobnikiem buforowym a pompą ciepła musi być
regulowana w sposób stały. Jest ona definiowana
jako dodatkowa pompa obiegowa i podłączana do
regulatora pompy ciepła.
• Wysokowydajne pompy muszą być podłączone za
pomocą dostarczonego przez użytkownika
przekaźnika do regulatora pompy ciepła Logamatic
HMC20 lub do płyty dodatkowej Logamatic HMC20 Z.
• Pompy obiegów grzewczych są regulowane przez
kocioł. Ze względów energetycznych powinny to być
jednak wysokowydajne pompy.
• Pompa ładująca zasobnik (PS) podłączana jest na
FM 441.
• Pompa cyrkulacyjna (PZ) podłączana jest na FM 441.

Tryb grzania, pompa ciepła
• W przypadku instalacji układu obejściowego bufora z
pompą ciepła należy wcześniej wyjaśnić pewne
kwestie i stosować się do ustaleń. Pompa ciepła
powinna mieć co najmniej 10–20 % mocy grzewczej
kotła. Przy zbyt małym podziale mocy pompa ciepła
nie może zapewnić podwyższenia temperatury na
powrocie instalacji.
• Pompa ciepła służy jako główne źródło mocy. Z reguły
w trybie monoenergetycznym czas pracy pomp ciepła
wynosi ok. 1800 godzin w roku. Przy układzie
obejściowym bufora czas pracy może się wydłużyć do
ok. 4000 godzin na rok.
• Obiegi wysokotemperaturowe powinny być
podłączone do kotła z zasilaniem i powrotem. W
innym wypadku przekroczona może być górna granica
zastosowania pompy ciepła.
• Pompa ciepła podłączona jest tylko na zasobniku
buforowym. Może ona być zaprogramowana z krzywą
grzania lub stałą temperaturą na zasilaniu.
• Na rozdzielającym zasobniku buforowym powyżej
powrotu z obiegów grzewczych musi być
zamontowany czujnik temperatury powrotu
zewnętrznego (TRL/G). Powrót z obiegów grzewczych
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Kocioł grzewczy
• Kocioł zaopatruje instalację w ciepło jako kocioł
obciążenia szczytowego.
• Przygotowanie c.w.u. odbywa się wyłącznie za
pomocą kotła. Zaleca się podłączenie zasilania i
powrotu bezpośrednio do kotła, aby wysokie
temperatury powrotu nie przekraczały granicy
zastosowania pompy ciepła.
• W przypadku zainstalowanej regulacji 4000
zamontowane mogą być moduły funkcyjne. Obieg
grzewczy może być sterowany bezpośrednio przez
płytę główną. FM 442 może sterować dalszymi
dwoma obiegami grzewczymi.
• Przygotowanie c.w.u. i sterowanie pompą ładującą
zasobnik odbywa się za pomocą modułu FM 441.
• Do FM 444 podłączane są czujniki temperatury FPO,
FPM i FPU. Czujnik temperatury FPO wyłącza kocioł.
Jeżeli wartość zadana instalacji jest większa od
wartości na FPO, załączony zostanie również kocioł.
Za pomocą FM 444 można wprowadzić czas
opóźnienia dla kotła. Czas opóźnienia pozwala na
pokrycie większej części zapotrzebowania na ciepło
przez pompę ciepła.
• W powrocie przed zasobnikiem buforowym
zainstalowany może być zawór sterujący (SWE).
Organ nastawczy kotła jest również podłączany na FM
444 i służy do obejścia zasobnika buforowego. Za
funkcję tę odpowiada czujnik temperatury (FAR)
przed zaworem sterującym.
• Jeżeli temperatura czujnika temperatury FAR jest
większa od temperatury czujnika FPO, zawór
sterujący przełącza się i powrót omija zasobnik
buforowy.
• Czujnik temperatury FWV jest czujnikiem odniesienia
zainstalowanym w zasilaniu pompy ciepła.
Podłączany jest na FM 444.
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Pompa ciepła Logatherm WPL...A, dwa obiegi grzewcze, kominek wodny, wielofunkcyjny podgrzewacz
zasobnikowy c.w.u. i instalacja solarna
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Rys. 64 Schemat przykładu instalacji (spis skrótów  str. 67)
[2]
[4]
[5]

Położenie na źródle ciepła lub na ścianie
Położenie w stacji solarnej lub na ścianie
Położenie na regulatorze HMC20

Skrócony opis
• Standardowa pompa ciepła powietrze-woda do
zainstalowania na zewnątrz budynku, dwa obiegi
grzewcze, instalacja solarna, z zewnętrznym
wielofunkcyjnym zasobnikowym podgrzewaczem
c.w.u. KN600 EW lub KNW830 EW i kominkiem
wodnym opalanym drewnem.
• Regulator pompy ciepła Logamatic HMC20
• Płyta dodatkowa HMC20 Z do pomiaru ilości ciepła i
do sterowania dalszym obiegiem grzewczym ze
zmieszaniem.
• Standardowe pompy ciepła o mocy grzewczej do 25 kW
są wyposażone w grzałkę el. prętową o mocy 9 kW.
• Tryb monoenergetyczny
• Zaprojektowana dla dwóch obiegów grzewczych ze
zmieszaniem
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• Do zakresu dostawy pompy ciepła należy czujnik
temperatury zewnętrznej.
Szczególne wskazówki projektowe
Pompa ciepła
• Pompy ciepła powietrze-woda Logatherm
wykorzystują energię zawartą w powietrzu
zewnętrznym. Za pomocą wentylatora powietrze jest
zasysane i oddaje energię do czynnika chłodniczego w
wymienniku ciepła (parowniku). Temperatura
powietrza obniża się i na skutek tego tworzy się
wilgoć. Może to prowadzić do zamarznięcia
wymiennika ciepła. W razie potrzeby wymiennik
ciepła można odmrozić poprzez odwrócenie obiegu
grzewczego. W tym celu w instalacji pompy ciepła
wymagany jest zawsze zasobnik buforowy.
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Regulator pompy ciepła
• W pompach ciepła ustawionych na zewnątrz regulator
pompy ciepła musi być zamówiony osobno i
zainstalowany w pomieszczeniu zainstalowania.
• Płyta dodatkowa HMC20 Z musi być zamówiona
oddzielnie. Nakłada się ją na płytę regulatora pompy
ciepła.
• W celu podłączenia pompy ciepła ustawionej na
zewnątrz, oprócz napięcia zasilania pompy ciepła i
oddzielnego napięcia zasilania grzałki el. prętowej,
wymagany jest również elektryczny przewód
połączeniowy. Taki przewód połączeniowy dostępny
jest w długościach od 5 do 60 m i musi być
zamówiony oddzielnie.
• Licznik ciepła należy do zakresu dostawy płyty
dodatkowej HMC20 Z.
• Za pomocą regulatora pompy ciepła można
wprowadzić ustawienia wstępne funkcji dla układu
hydraulicznego.
do 25 kW
USV

211

dwie pompy

202

Tab. 28 Przegląd kodów dla ustawień wstępnych
Wielofunkcyjny zasobnikowy podgrzewacz c.w.u.
• Wielofunkcyjne zasobnikowe podgrzewacze c.w.u.
Logalux KNW600 i 830 EW dopasowane są do
wymagań ogrzewania niskotemperaturowego. We
wnętrzu podgrzewacza znajduje się wymiennik ciepła
o dużej powierzchni wymiany, aby podgrzać
przepływającą wodę.
• Do wielofunkcyjnych zasobnikowych podgrzewaczy
c.w.u. KNW600 i 830 EW mogą być podłączone
wszystkie pompy ciepła Logatherm WPL i instalacja
solarna.
• Do KNW600 EW może być podłączony kominek wodny
o mocy grzewczej do 10 kW; do KNW830 EW może
być ponadto podłączony kocioł na paliwo stałe o
mocy do 15 kW.
Instalacja solarna
• Do wielofunkcyjnych zasobnikowych podgrzewaczy
c.w.u. może być podłączona instalacja solarna. W tym
celu wewnątrz wielofunkcyjnego zasobnikowego
podgrzewacza c.w.u. znajduje się wymiennik ciepła ze
stali szlachetnej.
• Maksymalnie pięć kolektorów płaskich typu SKN
może być podłączonych do wielofunkcyjnego
zasobnikowego podgrzewacza c.w.u. KNW600 EW.
• Maksymalnie osiem kolektorów płaskich typu SKN
może być podłączonych do wielofunkcyjnego
zasobnikowego podgrzewacza c.w.u. KNW830 EW.
• W zakresie dostawy wielofunkcyjnych zasobnikowych
podgrzewaczy c.w.u. znajdują się dwa czujniki
temperatury do ciepłej wody i ogrzewania.
• Regulację instalacji solarnej przejmuje regulacja
solarna Logamatic SC20.
• Do zakresu dostawy SC20 należy czujnik kolektora i
czujnik zasobnika solarnego.
• Jako ochronę przed oparzeniem zaleca się użycie
termostatycznego zaworu mieszającego na wyjściu
ciepłej wody wielofunkcyjnego zasobnikowego
podgrzewacza c.w.u.
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Tryb przygotowania ciepłej wody
• Jeżeli temperatura na czujniku temperatury ciepłej
wody (TBW) w podgrzewaczu pojemnościowym
c.w.u. jest mniejsza od ustawionej wartości
granicznej, zewnętrzny 3-drogowy zawór sterujący
przełącza na przygotowanie c.w.u. i uruchamia się
sprężarka. Przygotowanie c.w.u. trwa tak długo, aż
osiągnięta zostanie temperatura wyłączenia.
• Alternatywnie przygotowanie c.w.u. za pomocą
pompy ciepła może odbywać się nie przez zewnętrzny
zawór sterujący (BUP), ale przez oddzielną pompę
ładującą zasobnik. Ze względu na duże straty
ciśnienia zalecamy w przypadku mocy cieplnej od
25 kW zainstalować pompę ładującą zasobnik zamiast
zaworu sterującego (BUP).
• Zewnętrzny zawór sterujący i pompa(y) przed
wielofunkcyjnym zasobnikowym podgrzewaczem
c.w.u. sterowane są przez regulator pompy ciepła i w
tym celu podłączone są do bloku zacisków X3.
Tryb grzania
• Jeżeli temperatura w wielofunkcyjnym zasobnikowym
podgrzewaczu c.w.u. na czujniku temperatury (TLR/
G) przekracza ustawioną wartość graniczną,
zewnętrzny 3-drogowy zawór sterujący (BUP)
przełącza na tryb grzania i uruchamia się sprężarka.
Tryb grzania trwa tak długo, aż osiągnięta zostanie
ustawiona temperatura wyłączenia.
• Ciepło do obiegów grzewczych pochodzi z
wielofunkcyjnego zasobnikowego podgrzewacza
c.w.u., który oddziela obieg źródła od obiegu
odbiornika.
• Ciepło do pierwszego obiegu grzewczego ze
zmieszaniem regulowane jest do ustawionej
temperatury za pomocą zaworu mieszającego (MK1).
W celu sterowania zaworem mieszającym potrzebny
jest czujnik temperatury zasilania (TB1).
• Ciepło do drugiego obiegu grzewczego ze
zmieszaniem regulowane jest do ustawionej
temperatury za pomocą zaworu mieszającego (MK2).
Do sterowania zaworem mieszającym potrzebny jest
czujnik temperatury zasilania (TB2). MK2, TB2 oraz
FP2 są wówczas podłączane do płyty dodatkowej
HMC20 Z.
• Ogranicznik temperatury podłogi (D) może być
zainstalowany dodatkowo w celu zabezpieczenia
ogrzewania podłogowego.
• Dalszy osprzęt dodatkowy, jak naczynie wzbiorcze i
grupa bezpieczeństwa, musi być zamówiony
oddzielnie.
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Pompa obiegowa
• Pompy obiegowe w powrocie wielofunkcyjnego
zasobnikowego podgrzewacza c.w.u. muszą być
regulowane w sposób stały.
• Pompa cyrkulacyjna (ZIP) sterowana jest przez
regulator pompy ciepła i w tym celu podłączona jest
do bloku zacisków X3.
• Pompy obiegowe obwodu grzewczego powinny być
wysokowydajnymi pompami.
• Wysokowydajne pompy muszą być podłączone za
pomocą dostarczonego przez użytkownika
przekaźnika do regulatora pompy ciepła Logamatic
HMC20 lub do płyty dodatkowej Logamatic HMC20 Z.
Kominek wodny
• Do wielofunkcyjnego zasobnikowego podgrzewacza
c.w.u. podłączony może być kominek wodny na pelety
lub drewno opałowe.
• Wytworzone ciepło może być użyte zarówno do
przygotowania c.w.u., jak i do wspomagania
ogrzewania.
• W przypadku kominka wodnego na pelety należy użyć
stacji solarnej KS RV1, w przypadku kominka
wodnego na drewno opałowe – stacji solarnej
KS RR1.
• Ze względu na technikę Thermostream (rura
zasilająca przez całą szerokość wymiennika ciepła) w
przypadku kominka na pelety blueline nie jest
potrzebny układ podnoszenia temperatury powrotu w
stacji solarnej.
• Kominek wodny na drewno opałowe musi być
eksploatowany z układem podnoszenia temperatury
powrotu. Znajduje się on już w stacji solarnej KS RR1.
• W stacji solarnej zawarty jest zawór bezpieczeństwa.

84

Logatherm WPL – 6 720 807 818 (2013/04)

Przykłady instalacji

5.1.7

5

Pompa ciepła Logatherm WPL.. A, dwa obiegi grzewcze, kocioł na paliwo stałe, zasobnik buforowy pompy
ciepła, zasobnik buforowy kotła na paliwo stałe i podgrzewacz pojemnościowy c.w.u.
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Rys. 65 Schemat przykładu instalacji (spis skrótów  str. 67)
[1]
[2]
[5]

Położenie na źródle ciepła
Położenie na źródle ciepła lub na ścianie
Położenie na regulatorze HMC20

Skrócony opis

Szczególne wskazówki projektowe

• Standardowa pompa ciepła powietrze-woda do
zainstalowania na zewnątrz budynku, dwa obiegi
grzewcze, kocioł na paliwo stałe i zasobnik buforowy
do kotła na paliwo stałe, podgrzewacz c.w.u., bufor
równoległy.
• Regulator pompy ciepła Logamatic HMC20
• Płyta dodatkowa HMC20 Z do pomiaru ilości ciepła i
ciepła obcego.
• Standardowe pompy ciepła o mocy grzewczej do
25 kW są wyposażone w grzałkę el. prętową o mocy
9 kW.
• Tryb monoenergetyczny
• Zaprojektowana dla dwóch obiegów grzewczych
• Do zakresu dostawy pompy ciepła należy czujnik
temperatury zewnętrznej.

Pompa ciepła
• Pompy ciepła powietrze-woda Logatherm
wykorzystują energię zawartą w powietrzu
zewnętrznym. Za pomocą wentylatora powietrze jest
zasysane i oddaje energię do czynnika chłodniczego w
wymienniku ciepła (parowniku). Temperatura
powietrza obniża się i na skutek tego tworzy się
wilgoć. Może to prowadzić do zamarznięcia
wymiennika ciepła. W razie potrzeby wymiennik
ciepła można odmrozić poprzez odwrócenie obiegu
grzewczego. W tym celu w instalacji pompy ciepła
wymagany jest zawsze zasobnik buforowy.
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Regulator pompy ciepła
• W pompach ciepła ustawionych na zewnątrz regulator
pompy ciepła musi być zamówiony osobno i
zainstalowany w pomieszczeniu zainstalowania.
• W celu podłączenia pompy ciepła ustawionej na
zewnątrz, oprócz napięcia zasilania pompy ciepła i
oddzielnego napięcia zasilania grzałki el. prętowej,
wymagany jest również elektryczny przewód
połączeniowy. Taki przewód połączeniowy dostępny
jest w długościach od 5 do 60 m i musi być
zamówiony oddzielnie.
• Licznik ciepła należy do zakresu dostawy płyty
dodatkowej HMC20 Z.
• W przedstawionym układzie hydraulicznym w
regulatorze pompy ciepła nie istnieje kod ustawienia
wstępnego.
Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u.
• Podgrzewacze pojemnościowe c.w.u. Logalux SH380
do 440 EW mają dopasowaną do mocy pomp ciepła
powierzchnię wymiennika i dostarczane są z
niezbędnym czujnikiem temperatury.
• Logalux SH380 EW może być zastosowany aż do
WPL25 kW.
• Logalux SH450 EW może być zastosowany aż do
WPL31 kW.
• W celu termicznej dezynfekcji ciepłej wody w
pompach ciepła aż do WPL25 używa się
zintegrowanej z pompą ciepła grzałki prętowej.
Tryb przygotowania ciepłej wody
• Jeżeli temperatura na czujniku temperatury ciepłej
wody (TBW) w podgrzewaczu pojemnościowym
c.w.u. jest mniejsza od ustawionej wartości
granicznej, zewnętrzny 3-drogowy zawór sterujący
(BUP) przełącza na przygotowanie c.w.u. i uruchamia
się sprężarka. Przygotowanie c.w.u. trwa tak długo, aż
osiągnięta zostanie temperatura wyłączenia.
• Alternatywnie przygotowanie c.w.u. za pomocą
pompy ciepła może odbywać się nie przez zewnętrzny
zawór sterujący (BUP), ale przez oddzielną pompę
ładującą zasobnik. Ze względu na duże straty
ciśnienia zalecamy w przypadku mocy cieplnej od
25 kW zainstalować pompę ładującą zasobnik zamiast
zaworu sterującego (BUP).
• Zewnętrzny zawór sterujący i pompa(y) przed
zbiornikiem ciepłej wody i zasobnikiem buforowym
sterowane są przez regulator pompy ciepła i w tym
celu podłączone są do bloku zacisków X3.
Tryb grzania
• Jeżeli temperatura w wielofunkcyjnym zasobnikowym
podgrzewaczu c.w.u. na czujniku temperatury (TLR/
G) jest inna niż ustawiona wartość graniczna,
zewnętrzny 3-drogowy zawór sterujący przełącza na
tryb grzania i uruchamia się sprężarka. Tryb grzania
trwa tak długo, aż osiągnięta zostanie ustawiona
temperatura wyłączenia.
• W celu rozdzielenia obiegu źródła ciepła od obiegu
odbiornika należy zawsze używać równoległego
zasobnika buforowego. Ciepło do obiegu grzewczego
2 regulowane jest do ustawionej temperatury za
pomocą zaworu mieszającego (MK1). Do sterowania
zaworem mieszającym potrzebny jest czujnik
temperatury zasilania (TB1). Funkcją zaworu
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mieszającego jest „zawór mieszający rozładowania“.
Ogranicznik temperatury podłogi (D) może być
zainstalowany dodatkowo w celu zabezpieczenia
ogrzewania podłogowego.
• Dalszy osprzęt dodatkowy, jak naczynie wzbiorcze i
grupa bezpieczeństwa, musi być zamówiony
oddzielnie.
Tryb grzania z kotłem na paliwo stałe
• Regulator pompy ciepła HMC20 w połączeniu z płytą
dodatkową HMC20 Z jest w stanie rozpoznać i
wykorzystać obce ciepło, zgromadzone w oddzielnym
buforze. W tym przypadku kocioł na paliwo stałe
podłączony jest do układu hydraulicznego.
• Wielkość zasobnika buforowego w przedstawionym
układzie hydraulicznym musi być dopasowana do
mocy kotła na paliwo stałe. W przypadku instalacji
podgrzewacza PR o pojemności 1000 litrów można
użyć kotła na paliwo stałe Logano S161 o mocy
18 kW.
• Do pomiaru ciepła w zasobniku buforowym
Logalux PR potrzebne są czujniki temperatury FPO i
FPU. Podłączone są one do regulatora
Logamatic 2114.
• Do zasobnika buforowego kotła na paliwo stałe musi
być przykręcony oddzielny czujnik temperatury. Jako
czujnik temperatury TTE zdefiniowane jest
zewnętrzne źródło energii.
• Czujnik temperatury TEE podłączony jest do płyty
dodatkowej HMC20 Z.
• Za pomocą 4-drogowego zaworu mieszającego (MK2)
ciepło z zasobnika buforowego kotła na paliwo stałe
wykorzystywane jest do trybu grzania, jak również do
przygotowania c.w.u. Funkcją zaworu mieszającego
jest „zawór mieszający ładowania“.
• W regulatorze pompy ciepła ustawiona musi być
wartość dla czujnika temperatury TEE, aby móc
wykorzystać ciepło z zasobnika buforowego kotła na
paliwo stałe. Przykład: Temperatura powrotu wynosi
ok. 40 °C, histereza ok. 2 K.
Jeżeli temperatura przy czujniku temperatury
powrotu spadnie do 38 °C, zmierzona zostanie
temperatura na czujniku temperatury TEE w
zasobniku buforowym kotła na paliwo stałe. Wartość
nadmiernej temperatury na czujniku temperatury TEE
została ustawiona np. na 4 K. Jeżeli czujnik
temperatury TEE w zasobniku buforowym kotła na
paliwo stałe zmierzy temperaturę > 42 °C, pompa
ciepła pozostanie wyłączona i użyte będzie ciepło z
zasobnika buforowego kotła na paliwo stałe.
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Tryb przygotowania c.w.u. przez kocioł na paliwo stałe
• Jeżeli do ogrzewania wykorzystuje się kocioł na
paliwo stałe, ciepło to można również wykorzystać do
przygotowania c.w.u.
Przykład: Ustawiona temperatura ciepłej wody
wynosi ok. 45 °C, histereza ok 2 K. Jeżeli temperatura
na czujniku temperatury TBW w podgrzewaczu
pojemnościowym c.w.u. spadnie poniżej 43 °C,
czujnik temperatury TEE w zasobniku buforowym
kotła na paliwo stałe zmierzy temperaturę. Ustawiona
wartość przekroczenia temperatury na czujniku
temperatury TEE do przygotowania ciepłej wody
ustawiona została na 5 K. Jeżeli czujnik temperatury
TEE w zasobniku buforowym kotła na paliwo stałe
zmierzy temperaturę > 43 °C, pompa ciepła
pozostanie wyłączona i użyte będzie ciepło z
zasobnika buforowego kotła na paliwo stałe.

5

Pompy obiegowe
• Pompy obiegowe (ZUP, BUP) przed równoległym
zasobnikiem buforowym muszą być regulowane w
sposób stały.
• Pompa cyrkulacyjna (ZIP) sterowana jest przez
regulator pompy ciepła i w tym celu podłączona jest
do bloku zacisków X3.
• Aby móc wykorzystać ciepło z zasobnika buforowego
kotła na paliwo stałe, użytkownik musi dostarczyć
przekaźnik, aby pracowała jednocześnie dodatkowa
pompa obiegowa (ZUP).
• Wysokowydajne pompy muszą być podłączone za
pomocą dostarczonego przez użytkownika
przekaźnika do regulatora pompy ciepła Logamatic
HMC20 lub do płyty dodatkowej Logamatic HMC20 Z.
Schemat elektryczny instalacji po stronie użytkownika
HMC20
L 230 V~
1)

ZW3

HMC20
ZUP1)

230 V~

230 V~

K11

K12
ZUP

N

N

N
6 720 645 211-88.1il

Rys. 66 Wskazówka dla wysterowania ZUP przy ZWE3
[1)] Zacisk przyłączeniowy
Dodatkowa pompa obiegowa (ZUP) pracuje tylko
podczas pracy sprężarki. Aby móc wykorzystać
zewnętrzne ciepło z zasobnika buforowego kotła na
paliwo stałe (ZWE3), użytkownik musi dostarczyć
przekaźnik K11, aby pracowała również pompa.
Jeżeli wystąpi żądanie ciepła z obiegu grzewczego lub
do przygotowania ciepłej wody, na zacisku przyłącza
ZWE3 pojawi się napięcie 230 V. Jeżeli przekaźnik K11
włączy się, nastąpi załączenie dodatkowej pompy
obiegowej (ZUP).
Jeżeli jako dodatkowa pompa obiegowa użyta zostanie
pompa wysokowydajna, musi być ona podłączona za
pomocą przekaźnika rozdzielającego K12 przy
regulatorze pompy ciepłaHMC 20.
W normalnym trybie grzania dodatkowa pompa
obiegowa i sprężarka pracują razem.
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5.1.8

Pompa ciepła Logatherm WPL...A, dwa obiegi grzewcze, kominek wodny, zasobnik buforowy, biwalentny
podgrzewacz solarny i wymiana warstwowa ciepła
HMC20 HMC20 Z
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Rys. 67 Schemat przykładu instalacji (spis skrótów  str. 67)
[2]
[5]

Położenie na źródle ciepła lub na ścianie
Położenie na ścianie

Skrócony opis
• Standardowa pompa ciepła powietrze-woda do
instalacji na zewnątrz, kominek wodny na drewno
opałowe lub kominek wodny na pelety, dwa obiegi
grzewcze ze zmieszaniem, podgrzewacz ciepłej wody
i równoległy zasobnik buforowy, wymiana warstwowa
ciepła z zasobnika buforowego do podgrzewacza
pojemnościowego c.w.u.
• Regulator pompy ciepła Logamatic HMC20
• Płyta dodatkowa HMC20 Z do pomiaru ilości ciepła i
do sterowania drugim obiegiem grzewczym ze
zmieszaniem.
• Standardowe pompy ciepła o mocy grzewczej do
25 kW są wyposażone w grzałkę el. prętową o mocy
9 kW.
• Tryb monoenergetyczny
• Zaprojektowana dla dwóch obiegów grzewczych ze
zmieszaniem
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• Do zakresu dostawy pompy ciepła należy czujnik
temperatury zewnętrznej.
Szczególne wskazówki projektowe
Pompa ciepła
• Pompy ciepła powietrze-woda Logatherm
wykorzystują energię zawartą w powietrzu
zewnętrznym. Za pomocą wentylatora powietrze jest
zasysane i oddaje energię do czynnika chłodniczego w
wymienniku ciepła (parowniku). Temperatura
powietrza obniża się i na skutek tego tworzy się
wilgoć. Może to prowadzić do zamarznięcia
wymiennika ciepła. W razie potrzeby wymiennik
ciepła można odmrozić poprzez odwrócenie obiegu
grzewczego. W tym celu w instalacji pompy ciepła
wymagany jest zawsze zasobnik buforowy.
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Regulator pompy ciepła
• W pompach ciepła ustawionych na zewnątrz regulator
pompy ciepła musi być zamówiony osobno i
zainstalowany w pomieszczeniu zainstalowania.
• Płyta dodatkowa HMC20 Z musi być zamówiona
oddzielnie. Nakłada się ją na płytę regulatora pompy
ciepła.
• W celu podłączenia pompy ciepła ustawionej na
zewnątrz, oprócz napięcia zasilania pompy ciepła i
oddzielnego napięcia zasilania grzałki el. prętowej,
wymagany jest również elektryczny przewód
połączeniowy. Taki przewód połączeniowy dostępny
jest w długościach od 5 do 60 m i musi być
zamówiony oddzielnie.
• Za pomocą regulatora pompy ciepła można
wprowadzić ustawienia wstępne funkcji dla układu
hydraulicznego. Zależnie od tego, czy dostępny jest
zawór sterujący (BUP) czy nie, z reguły istnieje wiele
możliwości ustawień.

USV
dwie pompy

do 25 kW
210
201

Tab. 29 Przegląd kodów dla ustawień wstępnych
Biwalentny podgrzewacz pojemnościowy c.w.u.
• Biwalentne podgrzewacze pojemnościowe c.w.u.
Logalux SBH... EW mają dopasowaną do mocy pomp
ciepła powierzchnię wymiennika.
• Jeżeli temperatura na czujniku temperatury ciepłej
wody TBW w podgrzewaczu pojemnościowym c.w.u.
jest mniejsza od ustawionej wartości granicznej,
wewnętrzny 3-drogowy zawór sterujący przełącza na
przygotowanie c.w.u. i uruchamia się sprężarka.
Przygotowanie c.w.u. trwa tak długo, aż osiągnięta
zostanie temperatura wyłączenia.
• Na dolnym wymienniku ciepła biwalentnego
podgrzewacza pojemnościowego c.w.u. może
nastąpić przeładowanie ciepła z zasobnika
buforowego.
• W dolnym obszarze biwalentnego podgrzewacza
pojemnościowego c.w.u. musi być w tym celu
zainstalowany czujnik temperatury (S2). Czujnik
temperatury TSS podłączony jest do płyty
dodatkowej HMC20 Z na bloku zacisków A6.
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Tryb przygotowania ciepłej wody
• Jeżeli temperatura na czujniku temperatury ciepłej
wody (TBW) w podgrzewaczu pojemnościowym
c.w.u. jest mniejsza od ustawionej wartości
granicznej, zewnętrzny 3-drogowy zawór sterujący
przełącza na przygotowanie c.w.u. i uruchamia się
sprężarka. Przygotowanie c.w.u. trwa tak długo, aż
osiągnięta zostanie temperatura wyłączenia.
• Alternatywnie przygotowanie c.w.u. za pomocą
pompy ciepła może odbywać się nie przez zewnętrzny
zawór sterujący (BUP), ale przez oddzielną pompę
ładującą zasobnik. Ze względu na duże straty
ciśnienia zalecamy w przypadku mocy cieplnej od
25 kW zainstalować drugą pompę ładującą zasobnik
zamiast zaworu sterującego (BUP).
Tryb grzania
• W celu rozdzielenia obiegu źródła ciepła od obiegu
odbiornika należy zawsze używać równoległego
zasobnika buforowego.
• Ciepło do pierwszego obiegu grzewczego ze
zmieszaniem regulowane jest do ustawionej
temperatury za pomocą zaworu mieszającego (MK1).
Do sterowania zaworem mieszającym potrzebny jest
czujnik temperatury zasilania (TB1).
• Ciepło do drugiego obiegu grzewczego ze
zmieszaniem regulowane jest do ustawionej
temperatury za pomocą zaworu mieszającego (MK2).
W celu sterowania zaworem mieszającym potrzebny
jest czujnik temperatury zasilania (TB2) i płyta
dodatkowa HMC20 Z.
• Ogranicznik temperatury podłogi (D) może być
zainstalowany dodatkowo w celu zabezpieczenia
ogrzewania podłogowego.
• Zewnętrzny zawór sterujący i pompa(y) przed
rozdzielającym zasobnikiem buforowym sterowane są
przez regulator pompy ciepła i w tym celu podłączone
są do bloku zacisków X3.
• Dalszy osprzęt dodatkowy, jak naczynie wzbiorcze i
grupa bezpieczeństwa, musi być również zamówiony
oddzielnie.
Tryb grzania z kotłem na paliwo stałe
• Moc kominka wodnego na drewno opałowe lub na
pelety musi być dopasowana do wielkości zasobnika
buforowego. Zasobnik buforowy PS200 EW nie jest
odpowiedni. Na zasobniku buforowym PS500 EW
podłączony może być kominek wodny o mocy 10 kW.

89

5

Przykłady instalacji

Podgrzewanie c.w.u. za pomocą kominka wodnego
• Jeżeli do ogrzewania wykorzystuje się kominek
wodny, ciepło to można również wykorzystać do
przygotowania c.w.u.
• W tym celu przy użyciu regulacji różnicy temperatury
płyty dodatkowej HMC20 Z za pomocą pompy (SLP)
ciepło będzie przeładowane do biwalentnego
podgrzewacza pojemnościowego c.w.u.
• Pompa (SLP) podłączona jest do płyty dodatkowej
HMC20 Z na bloku zacisków A6.
• W górnej części zasobnika buforowego zainstalowany
musi być czujnik temperatury (TSK), który pozwoli
uruchomić pompę przeładowania (SLP) przy różnicy
temperatur pomiędzy buforem a podgrzewaczem
pojemnościowym c.w.u.
• W tym celu na poziomie instalacji muszą być
ustawione temperatury w menu „Różnica temperatur
wł.“ i „Różnica temperatur wył“.
Pompa obiegowa
• Pompy obiegowe (ZUP, BUP) przed równoległym
zasobnikiem buforowym muszą być regulowane w
sposób stały.
• Pompa cyrkulacyjna (ZIP) sterowana jest przez
regulator pompy ciepła i w tym celu podłączona jest
do bloku zacisków X3.
• Na rozdzielającym zasobniku buforowym powyżej
powrotu z obiegu grzewczego musi być zamontowany
czujnik temperatury powrotu zewnętrznego (TRL/G).
Powrót z obiegów grzewczych powinien być
przyłączony na najniższym króćcu bufora.
• Wysokowydajne pompy muszą być podłączone za
pomocą dostarczonego przez użytkownika
przekaźnika do regulatora pompy ciepła Logamatic
HMC20 lub do płyty dodatkowej Logamatic HMC20 Z.
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Kominek wodny
• Do zasobnika buforowego podłączony może być
kominek wodny na pelety lub drewno opałowe.
• Wytworzone ciepło może być użyte do wspomagania
ogrzewania.
• Za pomocą funkcji zmiany warstwy ciepło może być
również użyte do przygotowania c.w.u.
• W przypadku kominka wodnego na pelety należy użyć
stacji solarnej KS RV1, w przypadku kominka
wodnego na drewno opałowe – stacji solarnej
KS RR1.
• Ze względu na technikę Thermostream (rura
zasilająca przez całą szerokość wymiennika ciepła) w
przypadku kominka na pelety blueline nie jest
potrzebny układ podnoszenia temperatury powrotu w
stacji solarnej.
• Kominek wodny na drewno opałowe musi być
eksploatowany z układem podnoszenia temperatury
powrotu. Znajduje się on już w stacji solarnej KS RR1.
W stacji solarnej zawarty jest zawór bezpieczeństwa.
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5

Dwie pompy ciepła Logatherm WPL...A (kaskada), dwa obiegi grzewcze, zasobnik buforowy i podgrzewacz
pojemnościowy c.w.u.
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Rys. 68
[2]
[5]

Schemat przykładu instalacji (spis skrótów  str. 67)

Położenie na źródle ciepła lub na ścianie
Położenie na regulatorze HMC20

Skrócony opis

Szczególne wskazówki projektowe

• Dwie standardowe pompy ciepła powietrze-woda do
instalacji na zewnątrz jako kaskada, dwa obiegi
grzewcze, z zewnętrznym podgrzewaczem
pojemnościowym ciepłej wody i równoległym
zasobnikiem buforowym
• Regulator pompy ciepła Logamatic HMC20
• Płyta dodatkowa HMC20 Z do pomiaru ilości ciepła
• Standardowe pompy ciepła o mocy grzewczej do
25 kW są wyposażone w grzałkę el. prętową o mocy
9 kW.
• Tryb monoenergetyczny
• Zaprojektowana dla dwóch obiegów grzewczych
• Do zakresu dostawy pompy ciepła należy czujnik
temperatury zewnętrznej.

Pompa ciepła
• Pompy ciepła powietrze-woda Logatherm
wykorzystują energię zawartą w powietrzu
zewnętrznym. Za pomocą wentylatora powietrze jest
zasysane i oddaje energię do czynnika chłodniczego w
wymienniku ciepła (parowniku). Temperatura
powietrza obniża się i na skutek tego tworzy się
wilgoć. Może to prowadzić do zamarznięcia
wymiennika ciepła. W razie potrzeby wymiennik
ciepła można odmrozić poprzez odwrócenie obiegu
grzewczego. W tym celu w instalacji pompy ciepła
wymagany jest zawsze zasobnik buforowy.

Logatherm WPL – 6 720 807 818 (2013/04)

91

5

Przykłady instalacji

Regulator pompy ciepła
• W pompach ciepła ustawionych na zewnątrz regulator
pompy ciepła musi być zamówiony osobno i
zainstalowany w pomieszczeniu zainstalowania.
• Płyty dodatkowe HMC20 Z muszą być zamówione
oddzielnie. Są one nakładane na płytę odpowiedniego
regulatora pompy ciepła.
• W celu podłączenia pompy ciepła ustawionej na
zewnątrz, oprócz napięcia zasilania pompy ciepła i
oddzielnego napięcia zasilania grzałki prętowej,
wymagany jest również elektryczny przewód
połączeniowy. Taki przewód połączeniowy dostępny
jest w długościach od 5 do 60 m i musi być
zamówiony oddzielnie.
• Licznik ciepła należy do zakresu dostawy płyty
dodatkowej HMC20 Z.
• Za pomocą regulatora pompy ciepła nie można
wprowadzić ustawienia wstępnego funkcji dla układu
hydraulicznego.

• Dalszy osprzęt dodatkowy, jak naczynie wzbiorcze i
grupa bezpieczeństwa, musi być również zamówiony
oddzielnie.

Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u.
• Podgrzewacze pojemnościowe c.w.u. Logalux SH380
do 440 EW mają dopasowaną do mocy pomp ciepła
powierzchnię wymiennika i dostarczane są z
niezbędnym czujnikiem temperatury.
• Logalux SH380 EW może być zastosowany aż do WPL
25 kW.
• Logalux SH440 EW może być zastosowany aż do
WPL31 kW.
• W celu termicznej dezynfekcji ciepłej wody w
pompach ciepła aż do WPL25 używa się
zintegrowanej z pompą ciepła grzałki el. prętowej.

Funkcja kaskady
W przypadku instalacji kaskady należy przestrzegać
następujących punktów:
• W kaskadzie mogą być używane maks. cztery pompy
ciepła. Wszystkie pompy ciepła muszą mieć tę samą
liczbę sprężarek.
• Pompy ciepła zostają połączone przez interfejs
Ethernet za pomocą kabli kaskadowych.
• Jedna pompa ciepła zdefiniowana jest jako „Master“
(1). Inne jako „Slave“ (2, 3, 4).
• W przypadku kaskady składającej się z dwóch pomp
wymagany jest jedynie kabel kaskadowy, który łączy
ze sobą dwie pompy ciepła.
• W przypadku kaskad składających się z trzech lub
czterech pomp ciepła potrzebny jest przełącznik
kaskadowy i odpowiednio do liczby pomp ciepła
kable kaskadowe.
• Do „Master“ (1) musi być podłączony czujnik
temperatury zewnętrznej i czujnik temperatury
powrotu (TRL/G). Dodatkowe źródło ciepła (ZWE)
może być również podłączone do „Master“.
• Jeżeli podłączona ma być blokada dostawcy energii,
będzie ona również podłączona do „Master“.
• Do „Slave“ (1) przyłączane jest przygotowanie c.w.u.
Zawór sterujący (BUP) podłączany jest do „Slave“ (2)
również w trybie grzania.

Tryb przygotowania ciepłej wody
• Jeżeli temperatura na czujniku temperatury ciepłej
wody (TBW) w podgrzewaczu pojemnościowym
c.w.u. jest mniejsza od ustawionej wartości
granicznej, zewnętrzny 3-drogowy zawór sterujący
przełącza na przygotowanie c.w.u. i uruchamia się
sprężarka. Przygotowanie c.w.u. trwa tak długo, aż
osiągnięta zostanie temperatura wyłączenia.
• Alternatywnie przygotowanie c.w.u. może odbywać
się nie przez zewnętrzny zawór sterujący (BUP), ale
przez oddzielną pompę ładującą zasobnik. Ze względu
na duże straty ciśnienia zalecamy w przypadku mocy
cieplnej od 25 kW zainstalować drugą pompę
obiegową zamiast zaworu sterującego.

Pompa obiegowa
• Pompy obiegowe (ZUP, BUP) przed równoległym
zasobnikiem buforowym muszą być regulowane w
sposób stały.
• Pompa cyrkulacyjna (ZIP) sterowana jest przez
regulator pompy ciepła i w tym celu podłączona jest
do bloku zacisków X3.
• Na rozdzielającym zasobniku buforowym powyżej
powrotu z obiegu grzewczego musi być zamontowany
czujnik temperatury powrotu zewnętrznego (TRL/G).
Powrót z obiegów grzewczych powinien być
przyłączony na najniższym króćcu bufora.
• Wysokowydajne pompy muszą być podłączone za
pomocą dostarczonego przez użytkownika
przekaźnika do regulatora pompy ciepła Logamatic
HMC20 lub do płyty dodatkowej Logamatic HMC20 Z.

Tryb grzania
• Ciepło do obiegów grzewczych pochodzi z zasobnika
buforowego. W celu rozdzielenia obiegu źródła ciepła
od obiegu odbiornika należy zawsze używać
równoległego zasobnika buforowego. Ciepło do
obiegu grzewczego 2 regulowane jest do ustawionej
temperatury za pomocą zaworu mieszającego (MK1).
Do sterowania zaworem mieszającym potrzebny jest
czujnik temperatury zasilania (TB1). Ogranicznik
temperatury podłogi (D) może być zainstalowany
dodatkowo w celu zabezpieczenia ogrzewania
podłogowego.
• Zewnętrzny zawór sterujący i pompa(y) przed
rozdzielającym zasobnikiem buforowym sterowane są
przez regulator pompy ciepła i w tym celu podłączone
są do bloku zacisków X3.
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5

Pompa ciepła Logatherm WPL.. A, dwa obiegi grzewcze, basen, zasobnik buforowy i podgrzewacz
pojemnościowy c.w.u.
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Rys. 69 Schemat przykładu instalacji (spis skrótów  str. 67)
[2]
[5]

Położenie na źródle ciepła lub na ścianie
RSB: regulator basenu dostarczony przez użytkownika

Skrócony opis

Szczególne wskazówki projektowe

• Standardowa pompa ciepła powietrze-woda do
instalacji na zewnątrz, dwa obiegi grzewcze z
zewnętrznym podgrzewaczem pojemnościowym
ciepłej wody i równoległym zasobnikiem buforowym
oraz podgrzewaniem basenu przez zewnętrzny
wymiennik ciepła
• Regulator pompy ciepła Logamatic HMC20
• Płyta dodatkowa HMC20 Z do pomiaru ilości ciepła
i do przyłączenia basenu
• Standardowe pompy ciepła o mocy grzewczej do
25 kW są wyposażone w grzałkę el. prętową o
mocy 9 kW.
• Tryb monoenergetyczny
• Zaprojektowana dla dwóch obiegów grzewczych
• Do zakresu dostawy pompy ciepła należy czujnik
temperatury zewnętrznej.

Pompa ciepła
• Pompy ciepła powietrze-woda Logatherm
wykorzystują energię zawartą w powietrzu
zewnętrznym. Za pomocą wentylatora powietrze jest
zasysane i oddaje energię do czynnika chłodniczego w
wymienniku ciepła (parowniku). Temperatura
powietrza obniża się i na skutek tego tworzy się
wilgoć. Może to prowadzić do zamarznięcia
wymiennika ciepła. W razie potrzeby wymiennik
ciepła można odmrozić poprzez odwrócenie obiegu
grzewczego. W tym celu w instalacji pompy ciepła
wymagany jest zawsze zasobnik buforowy.
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Regulator pompy ciepła
• W pompach ciepła ustawionych na zewnątrz regulator
pompy ciepła musi być zamówiony osobno i
zainstalowany w pomieszczeniu zainstalowania.
• Płyta dodatkowa HMC20 Z musi być zamówiona
oddzielnie. Nakłada się ją na płytę regulatora pompy
ciepła.
• W celu podłączenia pompy ciepła ustawionej na
zewnątrz, oprócz napięcia zasilania pompy ciepła i
oddzielnego napięcia zasilania grzałki prętowej,
wymagany jest również elektryczny przewód
połączeniowy. Taki przewód połączeniowy dostępny
jest w długościach od 5 do 60 m i musi być
zamówiony oddzielnie.
• Licznik ciepła należy do zakresu dostawy płyty
dodatkowej HMC20 Z.
• Za pomocą regulatora pompy ciepła można
wprowadzić ustawienia wstępne funkcji dla układu
hydraulicznego.

USV
dwie pompy

do 25 kW
222
204

Tab. 30 Przegląd kodów dla ustawień wstępnych
Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u.
• Podgrzewacze pojemnościowe c.w.u. Logalux SH380
do 440 EW mają dopasowaną do mocy pomp ciepła
powierzchnię wymiennika i dostarczane są z
niezbędnym czujnikiem temperatury.
• Logalux SH380 EW może być zastosowany aż do
WPL25 kW.
• Logalux SH450 EW może być zastosowany aż do
WPL31 kW.
• W celu termicznej dezynfekcji ciepłej wody w
pompach ciepła aż do WPL25 używa się
zintegrowanej z pompą ciepła grzałki el. prętowej.
Tryb przygotowania ciepłej wody
• Jeżeli temperatura na czujniku temperatury ciepłej
wody (TBW) w podgrzewaczu pojemnościowym
c.w.u. jest mniejsza od ustawionej wartości
granicznej, zewnętrzny 3-drogowy zawór sterujący
przełącza na przygotowanie c.w.u. i uruchamia się
sprężarka. Przygotowanie c.w.u. trwa tak długo, aż
osiągnięta zostanie temperatura wyłączenia.
• Alternatywnie przygotowanie c.w.u. może odbywać
się nie przez zewnętrzny zawór sterujący (BUP), ale
przez oddzielną pompę ładującą zasobnik. Ze względu
na duże straty ciśnienia zalecamy w przypadku mocy
cieplnej od 25 kW zainstalować dwie pompy
obiegowe.

• Zewnętrzny zawór sterujący i pompa(y) przed
rozdzielającym zasobnikiem buforowym sterowane są
przez regulator pompy ciepła i w tym celu podłączone
są do bloku zacisków X3.
• Dalszy osprzęt dodatkowy, jak naczynie wzbiorcze i
grupa bezpieczeństwa, musi być zamówiony
oddzielnie.
Pompa obiegowa
• Pompy obiegowe (ZUP, BUP) przed równoległym
zasobnikiem buforowym muszą być regulowane w
sposób stały.
• Pompa cyrkulacyjna (ZIP) sterowana jest przez
regulator pompy ciepła i w tym celu podłączona jest
do bloku zacisków X3.
• Na rozdzielającym zasobniku buforowym powyżej
powrotu z obiegów grzewczych musi być
zamontowany czujnik temperatury powrotu
zewnętrznego (TRL/G). Powrót z obiegów grzewczych
powinien być przyłączony na najniższym króćcu
bufora.
• Wysokowydajne pompy muszą być podłączone za
pomocą dostarczonego przez użytkownika
przekaźnika do regulatora pompy ciepła Logamatic
HMC20 lub do płyty dodatkowej Logamatic HMC20 Z.
Basen
• Do sterowania ogrzewaniem basenu za pomocą
pompy ciepła potrzebna jest płyta dodatkowa HMC20
Z. Jeżeli zainstalowany ma być licznik ciepła, płyta
dodatkowa należy wówczas do zakresu dostawy.
• Basen podgrzewany jest za pomocą basenowego
wymiennika ciepła.
• W tym celu przed równoległym zasobnikiem
buforowym w zasilaniu zainstalowany jest dodatkowy
zawór sterujący (SUP). Zawór sterujący do basenu
przyłączony jest na bloku zacisków A6 płyty
dodatkowej.
• Przenoszona moc wymiennika ciepła basenu musi być
dopasowana do mocy grzewczej również przy + 30 °C
i maksymalnej temperaturze zasilania pompy ciepła.
• Zewnętrzny termostat w basenie zapewnia włączenie
zewnętrznej pompy basenu (PSB), instalacji filtrującej
i dodatkowej pompy obiegowej.
• Przed zewnętrznym regulatorem basenu (RSB) styk
beznapięciowy na płycie dodatkowej HMC20 Z musi
być doprowadzony do styku SWT. Zewnętrzny
regulator basenu załączy wówczas pompę obiegową
basenu (PSB).

Tryb grzania
• Ciepło do obiegów grzewczych pochodzi z zasobnika
buforowego. W celu rozdzielenia obiegu źródła ciepła
od obiegu odbiornika należy zawsze używać
równoległego zasobnika buforowego. Ciepło do
obiegu grzewczego 2 regulowane jest do ustawionej
temperatury za pomocą zaworu mieszającego (MK1).
Do sterowania zaworem mieszającym potrzebny jest
czujnik temperatury zasilania (TB1). Ogranicznik
temperatury podłogi (D) może być zainstalowany
dodatkowo w celu zabezpieczenia ogrzewania
podłogowego.
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5

5.2

WPL31 A

5.2.1

Pompa ciepła Logatherm WPL31 A, dwa obiegi grzewcze, zasobnik buforowy z grzałkami el. prętowymi i
podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. z grzejnikiem kołnierzowym
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Rys. 70 Schemat przykładu instalacji (spis skrótów  str. 67)
[2]
[5]

Położenie na źródle ciepła lub na ścianie
Położenie na regulatorze HMC20

Skrócony opis

Szczególne wskazówki projektowe

• Standardowa pompa ciepła powietrze-woda WPL31
do instalacji na zewnątrz, dwa obiegi grzewcze z
zewnętrznym podgrzewaczem pojemnościowym
ciepłej wody i równoległym zasobnikiem buforowym
• Regulator pompy ciepła Logamatic HMC20
• Płyta dodatkowa HMC20 Z do pomiaru ilości ciepła.
• Pompy ciepła WPL31 nie są wyposażone w grzałkę el.
prętową.
• Tryb monoenergetyczny
• Zaprojektowana dla dwóch obiegów grzewczych
• Do zakresu dostawy pompy ciepła należy czujnik
temperatury zewnętrznej.

Pompa ciepła
• Pompy ciepła powietrze-woda Logatherm
wykorzystują energię zawartą w powietrzu
zewnętrznym. Za pomocą wentylatora powietrze jest
zasysane i oddaje energię do czynnika chłodniczego w
wymienniku ciepła (parowniku). Temperatura
powietrza obniża się i na skutek tego tworzy się
wilgoć. Może to prowadzić do zamarznięcia
wymiennika ciepła. W razie potrzeby wymiennik
ciepła można odmrozić poprzez odwrócenie obiegu
grzewczego. W tym celu w instalacji pompy ciepła
wymagany jest zawsze zasobnik buforowy.
• Pompy ciepła WPL31 A nie mają wewnętrznej grzałki
el. prętowej.
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• W połączeniu z zasobnikiem buforowym PS500 EW
przykręcone mogą zostać trzy elektryczne grzałki
prętowe o mocy 6 lub 7,5 kW.
Regulator pompy ciepła
• W pompach ciepła ustawionych na zewnątrz regulator
pompy ciepła musi być zamówiony osobno i
zainstalowany w pomieszczeniu zainstalowania.
• Płyty dodatkowe HMC20 Z muszą być zamówione
oddzielnie. Są one nakładane na płytę odpowiedniego
regulatora pompy ciepła.
• W celu podłączenia pompy ciepła ustawionej na
zewnątrz, oprócz napięcia zasilania pompy ciepła i
oddzielnego napięcia zasilania grzałki el. prętowej,
wymagany jest również elektryczny przewód
połączeniowy. Taki przewód połączeniowy dostępny
jest w długościach od 5 do 60 m i musi być
zamówiony oddzielnie.
• Za pomocą regulatora pompy ciepła można
wprowadzić ustawienia wstępne funkcji dla układu
hydraulicznego. Zależnie od tego, czy dostępny jest
zawór sterujący (BUP) czy nie, z reguły istnieje wiele
możliwości ustawień.

USV
dwie pompy

do 31 kW
223
206

Tab. 31 Przegląd kodów dla ustawień wstępnych
Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u.
• WPL31 można łączyć tylko z Logalux SH440 EW.
• Do dezynfekcji termicznej ciepłej wody w
podgrzewaczu pojemnościowym c.w.u. potrzebna
jest dodatkowa grzałka el. prętowa z płytą
kołnierzową.
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Tryb przygotowania ciepłej wody
• Jeżeli temperatura na czujniku temperatury ciepłej
wody (TBW) w podgrzewaczu pojemnościowym
c.w.u. jest mniejsza od ustawionej wartości
granicznej, uruchamia się pompa ładująca zasobnik
(BUP) i sprężarka. Przygotowanie c.w.u. trwa tak
długo, aż osiągnięta zostanie temperatura wyłączenia.
• Przygotowanie c.w.u. powinno odbywać się nie przez
zewnętrzny zawór sterujący, ale przez oddzielną
pompę ładującą zasobnik. Ze względu na duże straty
ciśnienia zalecamy w przypadku mocy grzewczej od
25 kW zainstalować drugą pompę obiegową zamiast
zaworu sterującego.
Tryb grzania
• W celu rozdzielenia obiegu źródła ciepła od obiegu
odbiornika należy zawsze używać równoległego
zasobnika buforowego. Ciepło do obiegu grzewczego
2 regulowane jest do ustawionej temperatury za
pomocą zaworu mieszającego (MK1). Do sterowania
zaworem mieszającym potrzebny jest czujnik
temperatury zasilania (TB1). Ogranicznik temperatury
podłogi (D) może być zainstalowany dodatkowo w
celu zabezpieczenia ogrzewania podłogowego.
• Pompa ładująca zasobnik i pompa przed
rozdzielającym zasobnikiem buforowym sterowane są
przez regulator pompy ciepła i w tym celu podłączone
są do bloku zacisków X3.
• Dalszy osprzęt dodatkowy, jak naczynie wzbiorcze i
grupa bezpieczeństwa, musi być również zamówiony
oddzielnie.
Pompa obiegowa
• Pompa(y) obiegowa(e) przed rozdzielającym
zasobnikiem buforowym musi (muszą) być
regulowana(e) w sposób stały.
• Pompa cyrkulacyjna (ZIP) sterowana jest przez
regulator pompy ciepła i w tym celu podłączona jest
do bloku zacisków X3.
• Na rozdzielającym zasobniku buforowym powyżej
powrotu z obiegu grzewczego musi być zamontowany
czujnik temperatury powrotu zewnętrznego (TRL/G).
Powrót z obiegów grzewczych powinien być
przyłączony na najniższym króćcu bufora.
• Wysokowydajne pompy muszą być podłączone za
pomocą dostarczonego przez użytkownika
przekaźnika do regulatora pompy ciepła Logamatic
HMC20 lub do płyty dodatkowej Logamatic HMC20 Z.
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Dwie pompy ciepła Logatherm WPL31 A (kaskada), trzy obiegi grzewcze, stojący kocioł, układ obejściowy
bufora, zasobnik buforowy i podgrzewacz pojemnościowy c.w.u.
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Rys. 71 Schemat przykładu instalacji (spis skrótów  str. 67)
[1]
[2]
[6]

Położenie na źródle ciepła
Położenie na źródle ciepła lub na ścianie
Położenie na regulatorze

Skrócony opis

Szczególne wskazówki projektowe

• Dwie standardowe pompy ciepła powietrze-woda do
instalacji na zewnątrz o mocy 31 kW, układ
obejściowy bufora do podnoszenia temperatury
powrotu kotła, trzy obiegi grzewcze, z zewnętrznym
podgrzewaczem pojemnościowym ciepłej wody i
zasobnikiem buforowym
• Regulator pompy ciepła Logamatic HMC20
• Pompy ciepła WPL31 nie są wyposażone w grzałkę
prętową.
• Tryb biwalentny
• Do zakresu dostawy pompy ciepła należy czujnik
temperatury zewnętrznej.

Pompa ciepła
• Pompy ciepła powietrze-woda Logatherm
wykorzystują energię zawartą w powietrzu
zewnętrznym. Za pomocą wentylatora powietrze jest
zasysane i oddaje energię do czynnika chłodniczego w
wymienniku ciepła (parowniku). Temperatura
powietrza obniża się i na skutek tego tworzy się
wilgoć. Może to prowadzić do zamarznięcia
wymiennika ciepła. W razie potrzeby wymiennik
ciepła można odmrozić poprzez odwrócenie obiegu
grzewczego. W tym celu w instalacji pompy ciepła
wymagany jest zawsze zasobnik buforowy.
• Pompy ciepła WPL31 A nie mają wewnętrznej grzałki
el. prętowej.
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Regulator pompy ciepła
• Pompa ciepła jest wykorzystywana przez kocioł
priorytetowo jako odnawialne źródło energii i
zapewnia podstawowe zaopatrzenie w energię.
• W pompach ciepła ustawionych na zewnątrz regulator
pompy ciepła musi być zamówiony osobno i
zainstalowany w pomieszczeniu zainstalowania.
• W celu podłączenia pompy ciepła ustawionej na
zewnątrz, oprócz napięcia zasilania pompy ciepła i
oddzielnego napięcia zasilania grzałki prętowej,
wymagany jest również elektryczny przewód
połączeniowy. Taki przewód połączeniowy dostępny
jest w długościach od 5 do 60 m i musi być
zamówiony oddzielnie.
• W przypadku tego układu hydraulicznego za pomocą
regulatora pompy ciepła nie można wprowadzić
żadnych ustawień wstępnych funkcji dla układu
hydraulicznego.
• Licznik ciepła nie należy do zakresu dostawy i musi
zostać osobno zamówiony.
Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u.
• Podgrzewacze pojemnościowe c.w.u. Logalux ST/SU
dopasowane są do zapotrzebowania budynku na
ciepłą wodę. Do przygotowania c.w.u. i dezynfekcji
termicznej używany jest tylko kocioł.
• Czujnik temperatury zasobnika (FW) podłączany jest
do modułu funkcyjnego FM 441.
Tryb przygotowania ciepłej wody
• Jeżeli temperatura na czujniku temperatury ciepłej
wody (FW) w podgrzewaczu pojemnościowym c.w.u.
jest mniejsza od ustawionej wartości granicznej, za
pomocą modułu funkcyjnego FM 441 kocioł włącza
pompę ładującą zasobnik (PS). Przygotowanie c.w.u.
trwa tak długo, aż osiągnięta zostanie temperatura
wyłączenia.

• Należy upewnić się, że temperatury powrotu
przekazywane przez zasobnik buforowy są mniejsze
od maks. temperatury zasilania pompy ciepła.
• W zależności od potrzeb pompa ciepła załączana jest
za pomocą modułu funkcyjnego FM 444. W tym celu
pompa ciepła połączona jest za pomocą styku EVU ze
stykiem WE ON modułu funkcyjnego FM 444.
• Czujnik temperatury FPM w zasobniku buforowym
pozwala na pracę pompy ciepła. Jeżeli wartość
zadana instalacji jest większa od temperatury na
czujniku temperatury (FPM), pompa ciepła załączana
jest przez FM 444.
• Czujnik temperatury FPU wyłącza pompę ciepła.
Jeżeli wartość zadana instalacji jest mniejsza od
temperatury na czujniku temperatury (FPU), pompa
ciepła jest blokowana przez FM 444.
Pompa obiegowa
• Pompa obiegowa pomiędzy równoległym
zasobnikiem buforowym a pompą ciepła musi być
regulowana w sposób stały. Jest ona definiowana
jako dodatkowa pompa obiegowa i podłączona do
HMC20.
• Wysokowydajne pompy muszą być podłączone za
pomocą dostarczonego przez użytkownika
przekaźnika do regulatora pompy ciepła Logamatic
HMC20 lub do płyty dodatkowej Logamatic HMC20 Z.
• Pompy obiegów grzewczych są regulowane przez
kocioł. Ze względów energetycznych powinny to być
jednak wysokowydajne pompy.
• Pompa ładująca zasobnik (PS) podłączana jest na
FM 441.
• Pompa cyrkulacyjna (PZ) podłączana jest na FM 441.

Tryb grzania, pompa ciepła
• W przypadku instalacji układu obejściowego bufora z
pompą ciepła należy wcześniej wyjaśnić pewne
kwestie i stosować się do ustaleń. Pompa ciepła
powinna mieć co najmniej 10–20 % mocy grzewczej
kotła. Przy zbyt małym podziale mocy pompa ciepła
nie może zapewnić podwyższenia temperatury na
powrocie instalacji.
• Pompa ciepła służy jako główne źródło mocy. Z reguły
w trybie monoenergetycznym czas pracy pomp ciepła
wynosi ok. 1800 godzin w roku. Przy układzie
obejściowym bufora czas pracy może się wydłużyć do
ok. 4000 godzin na rok.
• Obiegi wysokotemperaturowe powinny być
podłączone do kotła z zasilaniem i powrotem.
W innym wypadku przekroczona może być górna
granica zastosowania pompy ciepła.
• Pompa ciepła podłączona jest tylko na zasobniku
buforowym. Może ona być zaprogramowana z krzywą
grzania lub stałą temperaturą na zasilaniu.
• Na rozdzielającym zasobniku buforowym powyżej
powrotu z obiegów grzewczych musi być
zamontowany czujnik temperatury powrotu
zewnętrznego (TRL/G). Powrót z obiegów grzewczych
powinien być przyłączony na najniższym króćcu
bufora.
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Kocioł grzewczy
• Kocioł zaopatruje instalację w ciepło jako kocioł
obciążenia szczytowego.
• Przygotowanie c.w.u. odbywa się wyłącznie za
pomocą kotła. Zaleca się podłączenie zasilania i
powrotu podgrzewacza pojemnościowego c.w.u.
bezpośrednio do kotła, aby wysokie temperatury
powrotu nie przekraczały granicy zastosowania
pompy ciepła.
• W przypadku zainstalowanej regulacji 4000
zamontowane mogą być moduły funkcyjne. Obieg
grzewczy może być sterowany bezpośrednio przez
płytę główną. FM 442 może sterować dalszymi
dwoma obiegami grzewczymi.
• Przygotowanie c.w.u. i sterowanie pompą ładującą
zasobnik odbywa się za pomocą modułu FM 441.
• Do FM 444 podłączane są czujniki temperatury FPO,
FPM i FPU. Czujnik temperatury FPO wyłącza kocioł.
Jeżeli wartość zadana instalacji jest większa od
wartości na FPO, załączony zostanie również kocioł.
Za pomocą FM 444 można wprowadzić czas
opóźnienia dla kotła. Czas opóźnienia pozwala na
pokrycie większej części zapotrzebowania na ciepło
przez pompę ciepła.
• W powrocie przed zasobnikiem buforowym
zainstalowany może być zawór sterujący (SWE).
Organ nastawczy kotła jest również podłączany na FM
444 i służy do obejścia zasobnika buforowego. Za
funkcję tę odpowiada czujnik temperatury (FAR)
przed zaworem sterującym.
• Jeżeli temperatura czujnika temperatury FAR jest
większa od temperatury czujnika FPO, zawór
sterujący przełącza się i powrót omija zasobnik
buforowy.
• Czujnik temperatury FWV jest czujnikiem odniesienia
zainstalowanym w zasilaniu pompy ciepła.
Podłączany jest na FM 444.
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Osprzęt dodatkowy

6.1

Osprzęt pomp ciepła do ustawienia na zewnątrz
Oznaczenie i opis

Nr artykułu

HMC20 – regulator pompy ciepła

7 738 600 196

•

Niezbędny do prawidłowego działania osprzęt dodatkowy pomp ciepła
ustawionych na zewnątrz

•

Montaż naścienny

•

Sterowany z wykorzystaniem warunków pogodowych regulator
ogrzewania do monowalentnego, monoenergetycznego i biwalentnego
trybu pracy

•

Obudowa regulatora – biała

•

W zakres dostawy wchodzi czujnik temperatury zewnętrznej i materiał
mocujący.

•

Wymiary: (D × S × W w mm) 490 x 138 x 350

•

Masa: 8,5 kg

INPA 1 ¼ " – pakiet instalacyjny ogrzewania do pomp ciepła powietrzewoda stojących na zewnątrz:
•

2 × ciśnieniowe węże grzewcze 1 ¼ "; długość 0,5 m

•

4 końcówki węża 1 ¼ " IG

•

4 opaski zaciskowe węża

•

Możliwość zastosowania do WPL14–25 A

•

Bez izolacji

7 738 600 218

INPA 1 ½ " – pakiet instalacyjny ogrzewania do pomp ciepła powietrzewoda stojących na zewnątrz:
•

2 × ciśnieniowe węże grzewcze 1 ½ "; długość 0,5 m

•

4 końcówki węża 1 ½ " IG

•

4 opaski zaciskowe węża

•

Możliwość zastosowania do WPL31 A

•

Bez izolacji

7 738 600 220

EVL5/10/20/30/40/50/60 – przewód sterujący i czujnikowy (połączenie
pomiędzy stojącą na zewnątrz pompą ciepła a regulatorem)
•

Kodowany wtyk, zabezpieczony przed zamianą

•

Przewód połączeniowy musi być położony w rurze ochronnej.

•

Długości:

5m

7 738 600 199

10 m 7 738 600 200
20 m 7 738 600 201
30 m 7 738 600 202
40 m 7 738 600 203
50 m 7 738 600 204
60 m 7 738 600 205

Tab. 32 Osprzęt pomp ciepła do ustawienia na zewnątrz
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6

Ogólny osprzęt dodatkowy
Oznaczenie i opis

Nr artykułu

EHSP60 – elektryczna grzałka prętowa z termostatem roboczym i termostatem 7 738 600 178
bezpieczeństwa
•

1 ½ " AG

•

Moc 6 kW

•

Napięcie przyłącza 3-N/PE 400 V, 50 Hz

•

Głębokość zanurzenia 500 mm

•

Do zasobnika buforowego i wielofunkcyjnego zasobnikowego podgrzewacza
c.w.u. KNW... EW

EHSP75 – elektryczna grzałka prętowa z termostatem roboczym i termostatem 7 738 600 179
bezpieczeństwa
•

1 ½ " AG

•

Moc 7,5 kW

•

Napięcie przyłącza 3-N/PE 400 V, 50 Hz

•

Głębokość zanurzenia 600 mm

•

Do zasobnika buforowego PS500 EW i wielofunkcyjnego zasobnikowego
podgrzewacza c.w.u. KNW... EW

EHSP90 – elektryczna grzałka prętowa z termostatem roboczym i termostatem 7 738 600 180
bezpieczeństwa
•

1 ½ " AG

•

Moc 9 kW

•

Napięcie przyłącza 3-N/PE 400 V, 50 Hz

•

Głębokość zanurzenia 700 mm

•

Do wielofunkcyjnego zasobnikowego podgrzewacza c.w.u. KNW... EW

EHSF45 – elektryczna grzałka prętowa z termostatem roboczym i termostatem 7 738 600 176
bezpieczeństwa
•

1 ½ " AG

•

Moc 4,5 kW

•

Napięcie przyłącza 3-N/PE 400 V, 50 Hz

•

Głębokość zanurzenia 450 mm

•

Z emaliowaną płytą kołnierza do podgrzewacza pojemnościowego c.w.u.

Podane przyporządkowanie do pomp stanowi tylko zalecenie. Należy sprawdzić stratę ciśnienia i strumień przepływu.
Wysokowydajne pompy podłączone są za pomocą przekaźnika rozdzielającego na regulatorze pompy ciepła HMC20 i płycie
dodatkowej HMC20 Z.
Grupa pompowa obiegu grzewczego do pompy ciepła –
stała pompa 32–60 w izolowanej, białej obudowie
•

Z termometrem w zaworze kulowym

•

Odstęp między stroną zasilania i powrotu 130 mm

•

Możliwość zastosowania WPL 14A

Grupa pompowa obiegu grzewczego do pompy ciepła –
stała pompa 32–80 w izolowanej, białej obudowie
•

Z termometrem w zaworze kulowym

•

Odstęp między stroną zasilania i powrotu 130 mm

•

Możliwość zastosowania WPL18–31 A

7 738 301 593

7 738 301 594

Tab. 33 Ogólny osprzęt dodatkowy
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Oznaczenie i opis

Nr artykułu

Grupa pompowa obiegu grzewczego do pompy ciepła –
wysokowydajna pompa 32–60 w izolowanej, białej obudowie
•

Z termometrem w zaworze kulowym

•

Odstęp między stroną zasilania i powrotu 130 mm

•

Możliwość zastosowania do WPL14–25

•

Wysokowydajne pompy muszą być podłączone za pomocą dostarczonego
przez użytkownika przekaźnika do regulatora pompy ciepła HMC20 lub do
płyty dodatkowej HMC20 Z.

Grupa pompowa obiegu grzewczego do pompy ciepła –
wysokowydajna pompa 32–60 (typ Magna) w izolowanej, białej obudowie
•

Z termometrem w zaworze kulowym

•

Odstęp między stroną zasilania i powrotu 130 mm

•

Możliwość zastosowania do WPL31

•

Wysokowydajne pompy muszą być podłączone za pomocą dostarczonego
przez użytkownika przekaźnika do regulatora pompy ciepła HMC20 lub do
płyty dodatkowej HMC20 Z.

Grupa pompowa obiegu grzewczego do pompy ciepła –
wysokowydajna pompa 32–60 z zaworem mieszającym w izolowanej, białej
obudowie
•

Z termometrem w zaworze kulowym

•

Odstęp między stroną zasilania i powrotu 130 mm

•

Możliwość zastosowania do WPL14–25

•

Wysokowydajne pompy muszą być podłączone za pomocą dostarczonego
przez użytkownika przekaźnika do regulatora pompy ciepła HMC20 lub do
płyty dodatkowej HMC20 Z.

Grupa pompowa obiegu grzewczego do pompy ciepła –
wysokowydajna pompa 32–60 z zaworem mieszającym (typ Magna) w
izolowanej, białej obudowie
•

Z termometrem w zaworze kulowym

•

Odstęp między stroną zasilania i powrotu: 130 mm

•

Możliwość zastosowania do WPL31

•

Pompę c.o. podłączyć za pomocą przekaźnika do płyty dodatkowej HMC20 Z.

WMZ 1" – licznik ciepła 1" zgodnie z EEWärmeG: Instalacja pomiarowa
strumienia przepływu z osprzętem montażowym
•

Razem z płytą dodatkową HMC20 Z

•

Możliwość zastosowania WPL12

WMZ 1 ¼ " – licznik ciepła 1 ¼ " zgodnie z EEWärmeG: Instalacja pomiarowa
strumienia przepływu z osprzętem montażowym
•

Razem z płytą dodatkową HMC20 Z

•

Możliwość zastosowania do WPL31

HMC20 Z – płyta dodatkowa HMC20 Z
posiadająca następujące funkcje:
•

7 738 301 588

7 738 301 590

7 738 301 591

7 738 600 197

7 738 600 198

7 738 600 152

Sterowanie dwoma kolejnymi obiegami grzewczymi ze zmieszaniem

•

Podgrzewanie basenu

•

Podłączenie zewnętrznych źródeł energii

•

Możliwość oddzielnych ustawień dla obiegu grzewczego ze zmieszaniem

•

Podłączenie dwóch dalszych zdalnych regulatorów pomieszczeń RFV

•

W kompaktowych pompach ciepła IK płyta jest już zainstalowana.

•

Wysokowydajne pompy muszą być podłączone za pomocą dostarczonego
przez użytkownika przekaźnika.

RFV – pokojowy regulator zdalny do Logamatic HMC20 i HMC20 Z
•

7 738 301 587

7 738 600 169

Do podwyższenia i obniżenia temperatury zadanej (powrót instalacji
grzewczej) o wielkość do 5 K

Tab. 33 Ogólny osprzęt dodatkowy

102

Logatherm WPL – 6 720 807 818 (2013/04)

Osprzęt dodatkowy

Oznaczenie i opis
TF – czujnik temperatury
•

Czujnik NTC z odlanym elementem czujnika

•

Kabel o długości 6 m

•

Możliwość zastosowania jako czujnika powrotu grzania, czujnika zasilania
obiegu grzewczego ze zmieszaniem lub jako czujnika temperatury do
przygotowania c.w.u. przez użytkownika

SFS – zestaw czujników solarnych składający się z 2 czujników solarnych
•

Zatwierdzenie temperatury

•

Z odlanym elementem czujnika

•

Kabel o długości 6 m

•

Możliwość zastosowania w każdym układzie regulacji różnicy temperatur w
połączeniu z regulatorem pompy ciepła HMC20

KKB5 – Kabel kaskadowy – kat. jakości 6
•

Kabel o długości 5 m

•

2 × Rj45

•

Folie i plecionka ekranowana

KKB10 – Kabel kaskadowy – kat. jakości 6
•

Kabel o długości 10 m

•

2 × Rj45

•

Folie i plecionka ekranowana

KKB20 – Kabel kaskadowy – kat. jakości 6
•

Kabel o długości 20 m

•

2 × Rj45

•

Folie i plecionka ekranowana

6

Nr artykułu
7 738 600 170

7 738 600 171

7 738 600 172

7 738 600 173

7 738 600 174

KSC8 – Przełącznik kaskadowy z 8 przyłączami
7 738 600 175
(potrzebny do systemu kaskadowego z więcej niż dwiema pompami ciepła o tej
samej liczbie sprężarek)
•

Pasmo transmisji 10–100 Mbit/s

•

Złacze Rj45

USV 1" – zawór sterujący do trybu grzania i przygotowania c.w.u.
•
•

Kabel o długości 3 m

•

Możliwość zastosowania do WPL12 A

USV 1 ¼ " – zawór sterujący do trybu grzania i przygotowania c.w.u.
•

Z siłownikiem

•

Kabel o długości 0,9 m

•

Możliwość zastosowania do WPL25 i do WPL12 IK w połączeniu z KNW... EW

USV 1 ½ " – zawór sterujący do trybu grzania i przygotowania c.w.u.
•

Z siłownikiem

•

8 × śrubunków

•

Bez kabla

•

Możliwość zastosowania do WPL31

RAH 1 ½ " – moduł rurowy do zamocowania grzałki el. prętowej 1 ½ " do
podgrzewania wody grzewczej
•

7 738 600 214

Z siłownikiem

7 738 600 215

7 738 600 216

7 738 600 213

Przyłącze modułu rurowego 1 ¼ "

Tab. 33 Ogólny osprzęt dodatkowy
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7.1

Normy i przepisy

•
Należy przestrzegać następujących wytycznych i
przepisów:
• DIN VDE 0730-1, wydanie: 1972-03
Przepisy dotyczące urządzeń z napędem elektrycznym
do użytku domowego i podobnych celów, część 1:
Przepisy ogólne
• DIN 4109
Izolacja akustyczna w budownictwie
• DIN V 4701-10, wydanie: 2003-08 (norma wstępna)
Ocena energetyczna instalacji ogrzewczych i
wentylacyjnych – część 10: Ogrzewanie,
podgrzewanie wody użytkowej, wentylacja
• DIN 8900-6, wydanie: 1987-12
Pompy ciepła. Gotowe do podłączenia pompy ciepła
z zasilaną elektrycznie sprężarką, procedura
pomiarowa dla zainstalowanych pomp woda-woda,
powietrze-woda i glikol-woda
• DIN 8901, wydanie: 2002-12
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła – ochrona
gruntu, wód gruntowych i powierzchniowych –
wymagania i kontrole dotyczące bezpieczeństwa oraz
ochrony środowiska
• DIN 8947, wydanie: 1986-01
Pompy ciepła Gotowe do podłączenia pompy ciepła –
podgrzewacze wody ze sprężarkami zasilanymi
elektrycznie – pojęcia, wymagania i kontrole
• DIN 8960, wydanie: 1998-11
Czynniki chłodnicze. Wymagania i oznaczenia
skrótowe
• DIN 32733, wydanie: 1989-01
Przełączające instalacje zabezpieczające
ograniczające ciśnienie w instalacjach chłodzących i
pompach ciepła – wymagania i kontrola
• DIN 33830-1, wydanie: 1988-06
Pompy ciepła Gotowe do podłączenia grzejnoabsorpcyjne pompy ciepła – pojęcia, wymagania,
kontrola, oznaczenie
• DIN 33830-2, wydanie: 1988-06
Pompy ciepła Gotowe do podłączenia grzejnoabsorpcyjne pompy ciepła – wymagania techniczne
dot. gazów, kontrola
• DIN 33830-3, wydanie: 1988-06
Pompy ciepła Gotowe do podłączenia grzejnoabsorpcyjne pompy ciepła – techniczne
bezpieczeństwo chłodzenia, kontrola
• DIN 33830-4, wydanie: 1988-06
Pompy ciepła Gotowe do podłączenia grzejnoabsorpcyjne pompy ciepła – kontrola wydajności i
działania
• DIN 45635-35, wydanie: 1986-04
Pomiary hałasu przy maszynach. Emisja dźwięku w
powietrzu, metoda pomiaru poziomu ciśnienia
akustycznego na powierzchni pomiarowej otaczającej
źródło hałasu; pompy ciepła z elektrycznie
napędzanymi sprężarkami
• PN-EN 14511-1, wydanie 2008-02
Uzdatniacz powietrza, zestawy chłodzenia cieczy i
pompy ciepła z elektrycznymi sprężarkami do
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ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń – część 1:
Pojęcia
PN-EN 14511-2, wydanie 2008-02
Uzdatniacz powietrza, zestawy chłodzenia cieczy i
pompy ciepła z elektrycznymi sprężarkami do
ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń – część 2:
Warunki kontroli
PN-EN 14511-3, wydanie 2008-02
Uzdatniacz powietrza, zestawy chłodzenia cieczy i
pompy ciepła z elektrycznymi sprężarkami do
ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń – część 3:
Procedura kontroli
PN-EN 14511-4, wydanie 2008-02
Uzdatniacz powietrza, zestawy chłodzenia cieczy i
pompy ciepła z elektrycznymi sprężarkami do
ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń - część 4:
Wymagania
PN-EN 378-1, wydanie 2000-09
Instalacje chłodzenia i pompy ciepła – techniczne
wymogi bezpieczeństwa i wymogi dotyczące
środowiska – część 1: Podstawowe wymagania,
klasyfikacje i kryteria wyboru;
wydanie niemieckie EN 378-1: 2000
PN-EN 378-2, wydanie 2000-09
Instalacje chłodzenia i pompy ciepła – techniczne
wymogi bezpieczeństwa i wymogi dotyczące
środowiska – część 2: Konstrukcja, produkcja,
kontrola, oznakowanie i dokumentacja;
wydanie niemieckie EN 378-2: 2000
PN-EN 378-3, wydanie 2000-09
Instalacje chłodzenia i pompy ciepła – techniczne
wymogi bezpieczeństwa i wymogi dotyczące
środowiska – część 3: Miejsce ustawienia i ochrona
osób;
wydanie niemieckie EN 378-3: 2000
PN-EN 378-4, wydanie 2000-09
Instalacje chłodzenia i pompy ciepła – techniczne
wymogi bezpieczeństwa i wymogi dotyczące
środowiska – część 4: Eksploatacja, utrzymanie,
naprawa i odzyskiwanie; wersja niemiecka EN 378-4:
2000
PN-EN 1736, wydanie 2000-04
Instalacje chłodzenia i pompy ciepła – elastyczne
elementy połączeń rurowych, pochłaniacze drgań i
kompensatory – wymagania, konstrukcja i montaż;
wersja niemiecka EN 1736: 2000
PN-EN 1861, wydanie 1998-07
Instalacje chłodzenia i pompy ciepła – schematy
technologiczne systemów, rurociągów i przyrządów –
wykonanie i symbole;
wersja niemiecka EN 1861: 1998
ÖNORM EN 12055, wydanie: 1998-04
Zestawy chłodzenia cieczy i pompy ciepła z
elektrycznymi sprężarkami – chłodzenie – definicje,
kontrola i wymagania
PN-EN 12178, wydanie: 2004-02
Instalacje chłodzenia i pompy ciepła – wskaźnik
poziomu cieczy – wymagania, kontrola i oznakowanie;
wersja niemieckaEN 12178: 2003
PN-EN 12263, wydanie: 1999-01
Instalacje chłodzenia i pompy ciepła –
zabezpieczające mechanizmy przełączające do
ograniczenia ciśnienia – wymagania, kontrola i
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oznakowanie;
wersja niemiecka EN 12263: 1998
PN-EN 12284, wydanie: 2004-01
Instalacje chłodzenia i pompy ciepła – zawory –
wymogi, kontrola i oznakowanie;
wersja niemiecka EN 12284: 2003
PN-EN 12828, wydanie: 2003-06
Instalacje chłodzenia i pompy ciepła – planowanie
instalacji podgrzewania ciepłej wody;
wersja niemiecka EN 12828: 2003
PN-EN 12831, wydanie: 2003-08
Instalacje ogrzewcze w budynkach – procedura
obliczania znamionowej mocy grzewczej
wersja niemiecka EN 12831: 2003
PN-EN 13136, wydanie: 2001-09
Instalacje chłodzenia i pompy ciepła – reduktory
ciśnienia i przynależne przewody – procedura
obliczeń;
wersja niemiecka EN 13136: 2001
PN-EN 60335-2-40, wydanie: 2004-03
Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych do użytku
domowego i podobnych celów – część 2-40:
Szczególne wymogi dla pomp ciepła zasilanych
elektrycznie, układy klimatyzacji i osuszacze
powietrza
DIN V 4759-2, wydanie: 1986-05 (norma wstępna)
Instalacje wytwarzania energii dla wielu typów
energii, podłączenie pomp ciepła ze sprężarkami
elektrycznymi do biwalentnych instalacjach
ogrzewczych
DIN VDE 0100, wydanie: 1973-05
Wykonanie instalacji wysokoprądowych z napięciami
znamionowymi do 1000 V
DIN VDE 0700
Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych do użytku
domowego i podobnych celów
DVGW Arkusz roboczy W101-1, wydanie: 1995-02
Wytyczne dla obszarów ochrony wody użytkowej;
Obszary ochrony wody gruntowej
DVGW Arkusz roboczy W111-1, wydanie: 1997-03
Planowanie, wykonanie i ocena prób pompy przy
udostępnianiu wody
ISO 13256-2, wydanie: 1998-08
Wodne pompy ciepła – kontrola i określenie mocy –
część 2: Pompy ciepła woda-woda i glikol-woda
TAB
Warunki techniczne podłączenia do sieci danego
dostawcy
TA Lärm
Instrukcja techniczna dot. ochrony przed hałasem
VDI 2035 Arkusz 1, wydanie: 2005-12
Unikanie szkód w instalacjach ogrzewczych ciepłej
wody, osadzanie się kamienia w instalacjach wody
użytkowej i instalacjach ogrzewczych ciepłej wody
VDI 2067 Arkusz 1, wydanie: 2000-09
Ekonomiczność instalacji technicznych w budynkach
– podstawy i rachunek kosztów
VDI 2067 Arkusz 4, wydanie: 1982-02
Rachunek kosztów instalacji cieplnych; zaopatrzenie
w ciepłą wodę
VDI 2067 Arkusz 6, wydanie: 1989-09
Rachunek kosztów instalacji cieplnych; pompy ciepła
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• VDI 2081 Arkusz 1, wydanie: 2001-07 i arkusz 2,
wydanie: 2003-10 (projekt)
Wytwarzanie dźwięków i ograniczenie hałasu w
powietrznych instalacjach technicznych pomieszczeń
• VDI 4640 Arkusz 1, wydanie: 2000-12
Termiczne wykorzystanie podłoża; definicje,
podstawy, pozwolenia, aspekty środowiskowe
• VDI 4640 Arkusz 2, wydanie: 2001-09
Termiczne wykorzystanie podłoża; ziemne instalacje
pomp ciepła
• VDI 4640 Arkusz 3, wydanie: 2001-06
Termiczne wykorzystanie podłoża; podziemne
zasobniki energii termicznej
• VDI 4640 Arkusz 4, wydanie: 2002-12 (projekt)
Termiczne wykorzystanie podłoża; bezpośrednie
wykorzystania
• VDI 4650 Arkusz 1, wydanie: 2003-01 (projekt)
Obliczanie parametrów pomp ciepła, uproszczone
metody obliczania rocznych współczynników nakładu
instalacji pomp ciepła, elektryczne pompy ciepła do
ogrzewania pomieszczeń
• Ustawa wspierająca przemysł obiegów zamkniętych
i zapewnienia przyjaznej dla środowiska utylizacji
odpadów, wydanie: 2004-01
• Rozporządzenie dotyczące oszczędności energii
EnEV, wydanie: 2009
Rozporządzenie dot. oszczędzającej energię izolacji
cieplnej i oszczędzających energię urządzeń
technicznych w budynkach
(szczegółowe informacje  od str. 20)
• Ustawa o odnawialnych źródłach energii cieplnej –
EEWärmeG, wydanie: 2009
Ustawa o wspieraniu odnawialnych źródeł energii do
celów ciepłowniczych (szczegółowe informacje  od
str. 23)
• Zasady techniczne do rozporządzenia o zbiornikach
ciśnieniowych – zbiorniki ciśnieniowe
• Krajowe przepisy budowlane
• Ustawa o gospodarce wodnej, wydanie: 2002-08
Ustawa regulująca gospodarkę wodną
• Austria: Dyrektywy ÖVGW G 1 i G 2 oraz regionalne
przepisy budowlane
• Szwajcaria: Dyrektywy SVGW i VKF, przepisy
obowiązujące w poszczególnych kantonach i inne
przepisy lokalne oraz część 2 dyrektywy o gazie
płynnym
• Polska: Przestrzegać wymagań zawartych w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75 Poz. 690 wraz z późniejszymi
zmianami).
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7.2

Wskazówki dot. bezpieczeństwa

7.2.1

Dane ogólne

zimnej wody do podgrzewacza do dostępnych ilości
wody ( Parametry techniczne, tab. 18, str. 50).

7.3

Ustawienie, instalacja

Wymagane usługi

• Buderus Ustawienie i uruchomienie pomp ciepła
powierzać tylko uprawnionym instalatorom.

Niezbędne prace podczas tworzenia instalacji
ogrzewczej z pompami ciepła dotyczą różnych
obszarów:

Sprawdzenie działania

• Określenie wielkości i montaż pompy ciepła oraz
instalacji ogrzewczej przez instalatora ogrzewania
• Przyłączenie do sieci elektrycznej przez elektryka

• Zalecenie dla klienta: Zawrzeć umowę na przeglądy
pompy ciepła z uprawnioną firmą specjalistyczną.
Przegląd powinien odbywać się regularnie w formie
kontroli działania.
Wskazówki dotyczące wody grzewczej
Jakość zastosowanej wody grzewczej musi odpowiadać
normie VDI 2035. Ponadto obowiązują następujące
wartości graniczne:
Parametr
Wartość pH
Zawartość tlenu (O2)
Zawartość dwutlenku węgla (CO2)
Zawartość jonów chloru (Cl-)
Zawartość jonów siarczanów (SO42-)

Dozwolona
wartość
>8
0,5 – 1 mg/l
< 1 mg/l
< 100 mg/l
< 100 mg/l

Tab. 34
W przypadku połączenia z kotłami grzewczymi, które
mają aluminiowy wymiennik ciepła, woda grzewcza
może być w pełni odsolona za pomocą wkładów ze
złożem mieszanym Buderus. Wartość pH waha się przy
odsoleniu przy 6,5. Przewodność przy pełnym odsoleniu
wynosi ≤ 10 μS/cm.

Instalator ogrzewania
Instalator ogrzewania jest w stosunku do inwestora
generalnym wykonawcą. Koordynuje on prace oraz
dokonuje odbioru prac wykonanych przez innych
specjalistów. W ten sposób właściciel ma tylko jednego
partnera we wszystkich sprawach dotyczących jego
instalacji.
Instalator ogrzewania projektuje instalację, określa
wielkość pompy ciepła, powierzchnie grzewcze,
rozdzielacze, pompy i połączenia rurowe, montuje i
sprawdza ogrzewanie. Uruchamia instalację i poucza
klienta o jej funkcjach. Poza tym w porozumieniu z
inwestorem dokonuje zgłoszenia pompy ciepła u
dostawcy energii i przekazuje odpowiednie informacje
do innych wykonawców
Elektryk
Elektryk układa odpowiednie przewody zasilania i
przewody sterujące, przygotowuje miejsca na liczniki dla
instalacji pomiarowych i przełączających, przygotowuje
wniosek o licznik, podłącza elektrycznie całą instalację i
przekazuje instalatorowi ogrzewania dane dotyczące
czasów blokady dostawcy energii.

Należy przestrzegać zaleceń zawartych w
rozdziale 3.8 „Przygotowanie wody i
właściwości“.
Zalecamy napełnienie instalacji ogrzewczej
w pełni odsoloną wodą. Podczas pracy z
małą ilością soli czynniki korozyjne zostaną
zminimalizowane.
7.2.2

Wskazówki dot. podgrzewacza
pojemnościowego c.w.u. do pomp ciepła

Zastosowanie
Podgrzewacze pojemnościowe Logalux SH380 EW i
SH440 EW należy stosować wyłącznie do przygotowania
ciepłej wody.
Wymiennik ciepła
W zależności od systemu temperatura zasilania pomp
ciepła jest niższa niż typowych systemów grzewczych
(gaz, olej opałowy) Aby to skompensować,
podgrzewacze pojemnościowe c.w.u. wyposażone są w
specjalne wymienniki ciepła o dużej powierzchni.
W przypadku twardości wody > 3° dH z czasem tworzy
się warstwa kamienia na powierzchniach wymiennika
ciepła, co może powodować spadek mocy.
Ograniczenie przepływu
W celu najlepszego wykorzystania pojemności
podgrzewacza i zapobieżenia przedwczesnemu
przemieszaniu zalecamy ograniczyć przepływ na wlocie

106

Logatherm WPL – 6 720 807 818 (2013/04)

Załącznik

7.4

7

Tabele przeliczeniowe

Jednostki energii
Jednostka

J

kWh

kcal

1J = 1Nm = 1Ws
1 kWh
1 kcal

1
3,6 × 106
4,187 × 103

2,778 × 10-7
1
1,163 × 10-3

2,39 × 10-4
860
1

Tab. 35 Tabela przeliczeniowa jednostek energii
Określona pojemność cieplna wody: 1,163 Wh/kg K = 4.187 J/kg K = 1 kcal/kg K
Jednostki mocy
Jednostka

kJ/h

W

kcal/h

1 kJ/h

1

0,2778

0,239

1W

3,6

1

0,86

1 kcal/h

4,187

1,163

1

Tab. 36 Tabela przeliczeniowa jednostek mocy

7.5

Znaki formalne

Wielkość
Masa
Gęstość

Symbol
M
ρ

Czas

t

Strumień przepływu
Przepływ masy
Siła

V
m
F

Ciśnienie

p

Ilość energii, pracy, ciepła

Jednostka
kg
kg/m3
s
h
m3/s
kg/s
N
N/m2
Pa; bar
J
kWh
J
W
kW
K
°C
dB(re 1pW)
dB(re 20μPa)
–
–

P; Q

Entalpia
Moc (grzewcza)
Strumień ciepła

H
P; Q

Temperatura

T

Moc akustyczna
Ciśnienie akustyczne
Sprawność techniczna
Współczynnik wydajności
Współczynnik efektywności
Określona pojemność ciepła

LWA
LPA
μ
ε (COP)
β
c

J/(kg × K)

Tab. 37 Znaki formalne

7.6

Zawartość energetyczna różnych paliw

Paliwo
Węgiel kamienny
Olej opałowy EL
Olej opałowy S
Gaz ziemny L
Gaz ziemny E
Gaz płynny (propan)
(p = 0,51 kg/l)

Wartość opałowa
Hi (Hu)
8,14 kWh/kg
10,08 kWh/l
10,61 kWh/l
8,87 kWh/mn3
10,42 kWh/mn3
12,90 kWh/kg
6,58 kWh/l

1)

Ciepło spalania2)
Hs (Ho)
8,41 kWh/kg
10,57 kWh/l
11,27 kWh/l
9,76 kWh/mn3
11,42 kWh/mn3
14,00 kWh/kg
7,14 kWh/l

Maks. emisja CO2 odniesiona do
Wartość opałowa
Ciepło spalania
0,35
0,339
0,312
0,298
0,29
0,273
0,200
0,182
0,200
0,182
0,240

0,22

Tab. 38 Zawartość energetyczna różnych paliw
1) Hi (wcześniej Hu)
Wartość opałowa Hi (zwana również dolną wartością opałową) jest ilością ciepła, która zostanie uwolniona przy pełnym spaleniu, kiedy
para wodna powstająca przy spalaniu ulotni się bez wykorzystania.
2) Ciepło spalania Hs (wcześniej Ho)
Ciepło spalania Hs (zwane również górną wartością opałową) jest ilością ciepła, która zostanie uwolniona przy pełnym spaleniu, kiedy
para powstała przy spaleniu zostanie skroplona i przez to wykorzystane będzie ciepło pary.
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Załącznik

Pompy ciepła – znak jakości

Znak jakości WPL14 A
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Znak jakości WPL18 A, WPL25 A i WPL31 A
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Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności
Wir
We
Firma

oświadcza z pełną odpowiedzialnością, że wytwarzane przez nią
produkty spełniają wymagania niżej wymienionych dyrektyw:

Dyrektywa

Norma

Uwaga

Zarząd

6 720 807 818-62.1TL

Rys. 74
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Stosunek A/V

Słowniczek
Sterowanie odszranianiem
Służy do usuwania szronu i lodu z parownika pomp ciepła
powietrze-woda, do którego odprowadzane jest ciepło.
Odbywa się to automatycznie za pomocą układu regulacji.
Odszranianie
Jeżeli temperatura zewnętrzna spada poniżej ok. + 5 °C,
woda zawarta w powietrzu zaczyna osadzać się na
parowniku pompy ciepła powietrze-woda, tworząc szron.
W ten sposób wykorzystane może być ciepło zawarte w
wodzie. W przypadku pomp ciepła powietrze-woda, które
używane są w temperaturach powietrza poniżej + 5 °C,
konieczna jest instalacja rozmrażająca. Pompy ciepła
Buderus posiadają system sterowania rozmrażaniem.
Prąd rozruchu

Jest to stosunek sumy wszystkich powierzchni
zewnętrznych (odpowiada powierzchni zewnętrznej
budynku) do ogrzewanej objętości budynku. Ważna
wielkość do określenia zapotrzebowania
energetycznego budynku. Im mniejszy stosunek A/V
(zwarta konstrukcja budynku), tym mniejsze
zapotrzebowanie na energię przy tej samej objętości.
Napięcie robocze
Napięcie potrzebne do pracy urządzenia podane w
woltach.
Temperatura biwalencji/punkt biwalentny
Temperatura zewnętrzna, od której w przypadku trybu
monoenergetycznego i biwalentnego załączane jest
drugie źródło ciepła, np. elektryczna grzałka prętowa lub
stary kocioł, w celu wspomagania pompy ciepła.

Prąd szczytowy potrzebny przy uruchomieniu
urządzenia, występujący tylko przez bardzo krótki czas.

COP (coefficient of performance)

Ograniczenie prądu rozruchu

Znak jakości D-A-CH

Jeżeli jest to konieczne, pompy ciepła Buderus wyposażone
są w rozruszniki do łagodnego rozruchu w celu ograniczenia
prądu rozruchu. W ten sposób zapobiega się nagłemu,
gwałtownemu uruchomieniu silnika elektrycznego i
zapewnia się bardzo dobrą elektroniczną regulację prądu i
napięcia podczas rozruchu silnika.

Międzynarodowy znak jakości pomp ciepła przyznawany
jest wyłącznie producentom, którzy są członkami
Bundesverband WärmePumpe (BWP) e. V. i stowarzyszeń
pomp ciepła w Austrii i Szwajcarii. Aby urządzenia
otrzymały znak jakości, muszą spełniać bardzo wysokie
standardy. Sprawdzane są przez niezależne centrum
kontroli. Kontrolowane są tylko te pompy ciepła, które są
produkowane seryjnie. Po trzech latach producent musi
złożyć wniosek o odnowienie znaku jakości.

Współczynnik efektywności
Współczynnik efektywności określa stosunek ciepła
użytkowego i doprowadzonej energii elektrycznej. Jeżeli
współczynnik efektywności rozpatrywany jest w
perspektywie roku, mówi się wówczas o rocznym
współczynniku efektywności (JAZ). Współczynnik
efektywności i moc grzewcza pompy ciepła zależą od
różnicy temperatur między odbiornikiem i źródłem
ciepła. Im wyższa temperatura źródła ciepła i im niższa
temperatura zasilania, tym większy współczynnik
efektywności i tym samym moc grzewcza. Im wyższy
współczynnik efektywności, tym mniejszy wkład energii
pierwotnej.
Osuszanie posadzki jastrychowej
Jedną z wielu zalet regulatora pomp ciepła Buderus
HMC20 jest program rozgrzania posadzki; czasy i
temperatury są ustawialne.
Ustawienie na zewnątrz
Dzięki pompom ciepła powietrze-woda ustawianym na
zewnątrz oszczędza się miejsce w domu. Potrzeba mniej
kanałów powietrznych i mniej otworów o dużej średnicy
w ścianie, a dzięki swobodnemu przepływowi powietrza
nie następuje mieszanie dopływu i odpływu. Poza tym
urządzenia są łatwiej dostępne.
Czujnik temperatury zewnętrznej
Podłączony jest on do regulatora pompy ciepła i
wykorzystywany jest do trybu grzania zależnego od
pogody.
Automatyczne rozpoznanie kierunku obrotów
Regulator pompy ciepła HMC20 Buderus wyposażony
jest w automatyczne rozpoznawanie kierunku obrotów
sprężarki.
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Patrz współczynnik wydajności

Funkcja dziennika danych
Regulator pompy ciepła HMC20 za pomocą funkcji
dziennika danych zapisuje wszystkie temperatury
osiągnięte w ciągu ostatnich 48 godzin. Za pomocą
komputera PC można je następnie ocenić.
Określanie wielkości
W przypadku pomp ciepła dokładne określenie wielkości
jest szczególnie ważne. Wybranie zbyt dużych urządzeń
jest często związane z nieproporcjonalnie dużymi
kosztami. Tylko prawidłowe określenie wielkości i sposób
działania dostosowany do potrzeb umożliwiają
prawidłowe z punktu widzenia energetycznego działanie
instalacji pompy ciepła i racjonalne wykorzystanie energii
Przyłącze elektryczne
Zużycie prądu instalacji pompy ciepła rozliczane jest w
Niemczech według taryfy dot. pomp ciepła do zasilania w
energię z sieci niskiego napięcia. Podstawą jest
rozporządzenie dotyczące taryf (BTOElt). Przyłącze
elektryczne musi być zgłoszone do odpowiedniego
dostawcy energii. Przyłączenie może być wykonywane
tylko przez uprawniony personel. Oprócz przepisów
odpowiedniego dostawcy energii należy koniecznie
przestrzegać VDE 0100.
Pompy ciepła o mocy przyłączeniowej (mocy
znamionowej) większej niż 1,4 kW wymagają zasilania
trójfazowego. Urządzenie należy podłączyć na stałe. Do
pompy ciepła należy zastosować oddzielny licznik. Liczbę
przełączeń należy ograniczyć do maksymalnie trzech na
godzinę (wymóg TAB) Podczas określania wielkości
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pompy ciepła należy uwzględnić okresy blokady dostawcy
energii elektrycznej.
Dogrzewacz elektryczny
Oprócz pompy ciepła istnieje drugie źródło ciepła, które
pomaga w ogrzewaniu budynku przy niskich
temperaturach zewnętrznych. Może być to elektryczna
grzałka prętowa lub stary kocioł grzewczy.
Elektryczna grzałka prętowa
Elektryczna grzałka prętowa z wyjątkiem WPL31 I/A jest
już zainstalowana wLogatherm WPL. Grzałka elektryczna
jest wykorzystywana w trybie monoenergetycznym do
wspierania pompy ciepła w czasie niewielu mroźnych
dni w roku. Dzięki sterowaniu pompą ciepła grzałka
elektryczna jest używana tylko tak długo, jak to jest
potrzebne. Podczas przygotowania c.w.u. grzałka
elektryczna służy do dodatkowego podgrzewania, aby ze
względów higienicznych w określonych odstępach czasu
woda była podgrzewana do temp. powyżej 60 °C.

Obieg grzewczy
Połączone ze sobą składniki instalacji ogrzewczej
(grzejnik, zawór mieszający, zasilanie i powrót)
odpowiedzialne za rozdział energii i połączone
hydraulicznie ze sobą.
Moc grzewcza
Moc grzewcza pompy ciepła zależy od temperatury wlotu
źródła ciepła (glikol/woda/powietrze) i temperatury
zasilania w systemie rozdziału ciepła. Opisuje ona
oddawaną przez pompę ciepła użytkową moc cieplną.
System grzewczy
W przypadku nowych obiektów budowlanych korzystne
są niskotemperaturowe systemy grzewcze. Przede
wszystkim do ogrzewania podłogowego i ściennego, ale
również dachowego wystarczają niskie temperatury
zasilania i powrotu. Są one odpowiednie szczególnie do
instalacji pomp ciepła, ponieważ ich maksymalna
temperatura zasilania wynosi ok. 55 °C.

Zawór rozprężny

Prąd grzejny

Część pompy ciepła pomiędzy skraplaczem i
parownikiem służąca do obniżenia ciśnienia skraplania
do odpowiedniego poziomu. Dodatkowo zawór
rozprężny reguluje ilość czynnika chłodniczego w
zależności od obciążenia parownika.

Wielu dostawców energii oferuje do instalacji
ogrzewczych z pompami ciepła korzystne taryfy
specjalne (prąd grzejny).

Pamięć flash
Pamięć flash jest pamięcią cyfrową (chip). Umożliwia
ona zachowanie danych w przypadku braku napięcia
zasilania. Zużycie energii podczas pracy jest bardzo
małe. Regulator pompy ciepła HMC20 wyposażony jest
w pamięć flash.
Ogrzewanie powierzchniowe
Są to położone pod podłogą (ogrzewanie podłogowe)
lub pod tynkiem (ogrzewanie ścienne) rury, przez które
przepływa ogrzana przez źródło ciepła woda.
Ogrzewanie podłogowe
Ogrzewania podłogowe z ciepłą wodą to idealne
systemy dla pomp ciepła, ponieważ pracują one z niską
temperaturą, oszczędzając energię. Cała podłoga służy
jako duża powierzchnia grzewcza. Dlatego w systemach
tych wystarcza niska temperatura wody grzewczej (ok.
30 °C). Ponieważ ciepło rozchodzi się od podłogi
równomiernie po pomieszczeniu, już w temperaturze
pomieszczenia wynoszącej 20 °C odczucie temperatury
jest takie samo jak w ogrzewanym tradycyjnie
pomieszczeniu w temp. 22 °C.
Obciążenie grzewcze budynku
To maksymalne zapotrzebowanie budynku na ciepło.
Może być ono obliczone według normy PN-EN 12831.
Nominalne zapotrzebowanie na ciepło wynika z
zapotrzebowania na ciepło transmisyjne (strata ciepła
przez otaczające powierzchnie) i zapotrzebowania na
ogrzanie napływającego powietrza zewnętrznego.
Wartość ta służy do określenia rozmiarów instalacji
ogrzewczej i rocznego zapotrzebowania na energię.
Obciążenie podstawowe
Jest to część zapotrzebowania energetycznego, która z
uwzględnieniem zmian dziennych i rocznych podlega
niewielkim wahaniom.
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Zapotrzebowanie na ciepło
Jest to dodatkowe do uzyskiwanego ciepła (solarnego i
wewnętrznego) zapotrzebowanie na ciepło, służące
utrzymaniu żądanej temperatury wewnętrznej budynku.
Wysokowydajne pompy mogą być podłączone do
regulatora pompy ciepła HMC20 bez zewnętrznych
przekaźników. W celu ochrony przed dużymi prądami
rozruchowymi wysokowydajne pompy, które podłączone
mają być do płyty dodatkowej HMC20 Z, muszą być
oddzielone za pomocą przekaźników.
Roczny współczynnik efektywności
Roczny współczynnik efektywności pompy ciepła określa
stosunek oddanego ciepła do pobranej energii elektrycznej
w ciągu roku. Roczny współczynnik efektywności odnosi się
do określonej instalacji z uwzględnieniem jej parametrów
(poziomu i różnic temperatur) i nie może być mylony ze
współczynnikiem wydajności. Średnie podwyższenie
temperatury o jeden stopień zmniejsza roczny współczynnik
efektywności o 2 do 2,5 %. Zużycie energii zwiększa się przy
tym również o 2 do 2,5 %.
Roczny wskaźnik nakładów
To parametr rocznego współczynnika efektywności.
Moc chłodzenia
Określa się tak strumień ciepła pobrany przez parownik
z pompy ciepła.
Sprężarka
Element pompy ciepła do mechanicznego przenoszenia i
sprężania gazów. W wyniku sprężania znacznie podnosi
się ciśnienie i temperatura czynnika roboczego i
czynnika chłodniczego.
Temperatura kondensacji
Temperatura, w której czynnik chłodniczy przechodzi ze
stanu gazowego w płynny
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Wanna kondensatu
Gromadzi skraplającą się w parowniku wodę.
Pobór mocy
To pobierana moc elektryczna. Podawana jest w kilowatach.
Współczynnik wydajności = COP (coefficient of
performance)
Współczynnik wydajności jest wartością chwilową.
Mierzony jest w znormalizowanych warunkach w
laboratorium według normy europejskiej EN 14511.
Współczynnik wydajności jest wartością kontrolną bez
napędu pomocniczego. Stanowi iloraz mocy cieplnej i
mocy sprężarki. Współczynnik wydajności jest zawsze >
1, ponieważ moc grzewcza jest zawsze większa od mocy
zasilania sprężarki. Współczynnik wydajności 4 oznacza,
że do dyspozycji jest moc cieplna 4-krotnie większa od
zużytej energii elektrycznej.
Manometr
Wskazuje ciśnienie w barach.
Wyłącznik ochronny silnika
Za pomocą bimetalowego wyłącznika silnik chroniony
jest przed przeciążeniem prądowym.
Niskotemperaturowe systemy grzewcze
Niskotemperaturowe systemy grzewcze
wykorzystywane przede wszystkim do ogrzewania
podłogowego, ściennego i sufitowego są odpowiednie
zwłaszcza do pracy razem z pompą ciepła.
Sprawność techniczna
Jest to iloraz wykorzystanej i pobranej w tym celu pracy
lub ciepła.
Sprężanie
Parametr wentylatorów promieniowych informujący o
dostępnym na zewnątrz „ciśnieniu powietrza (Pa)“,
który potrzebny jest do zaprojektowania sieci kanałów.
Zasobnik buforowy
Zasobnik do buforowania wody grzewczej w celu
zapewnienia minimalnego czasu pracy sprężarki. W
pompach ciepła powietrze-woda zwłaszcza przy
odtajaniu należy zapewnić co najmniej 10 minut czasu
pracy. Zasobniki buforowe podnoszą średni czas pracy
pomp ciepła i ograniczają taktowanie (częste włączanie
i wyłączanie). W instalacjach monoenergetycznych w
zasobnikach buforowych stosowane są częściowo
grzejniki zanurzone.
Wentylator promieniowy
Pompuje powietrze pod kątem 90° do osi napędowej
silnika.
Temperatura powrotu
Temperatura wody grzewczej, która płynie z powrotem z
grzejników do pompy ciepła.
Sprężarka
Ciche i niezawodne sprężarki używane są przede
wszystkim w małych i średnich instalacjach. Sprężarka
służy do sprężania gazów, np. czynnika chłodniczego lub
powietrza. Sprężarka składa się z dwóch przeplecionych
ze sobą spiral. Spirala okrężna porusza się w spirali
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nieruchomej. Spirale stykają się ze sobą. W obrębie
skrętów powstają przez to coraz mniejsze komory. W
komorach tych sprężany czynnik chłodniczy jest
umiejscowiony w środku. Stamtąd wydostaje się na boki.
Izolacja akustyczna
Obejmuje ona elementy mające na celu obniżenie
poziomu ciśnienia akustycznego pompy ciepła, np.
tłumiąca obudowa, pokrywa sprężarki itd. Pompy ciepła
Buderus posiadają specjalną izolację dźwiękową i należą
do najcichszych urządzeń oferowanych na rynku.
Poziom ciśnienia akustycznego
Mierzony w dB(A). Fizyczna wielkość pomiarowa
głośności w zależności od odległości od źródła dźwięku.
Poziom mocy akustycznej
Ta fizyczna wielkość pomiarowa głośności mierzona jest
w zależności od odległości od źródła dźwięku w dB(A).
Obieg wtórny
W ten sposób określany jest obieg wody pomiędzy
zasobnikiem buforowym a odbiornikiem.
Złącze szeregowe
Oddzielne przyłącze danych (np. do zdalnej kontroli)
Zawory bezpieczeństwa
Zabezpieczają urządzenia ciśnieniowe, takie jak
sprężarki, zbiorniki ciśnieniowe, przewody rurowe itd.,
przed zniszczeniem na skutek zbyt dużego ciśnienia.
Czasy blokady
Zgodnie z prawem dostawcy energii mogą przez 2
godziny, ale nie dłużej niż przez 6 godzin w ciągu doby,
przerwać pracę pomp ciepła. Przy tym czas pracy
pomiędzy dwiema przerwami nie może być krótszy niż
miniony czas przerwy. Czasy blokady należy uwzględnić
przy określaniu wielkości pomp ciepła.
Kontroler przepływu
Kontroluje przepływ wody i powietrza. W razie potrzeby
wyłącza instalację.
Punkt rosy
Temperatura przy 100 % wilgotności powietrza. Poniżej
tego punktu para wodna skrapla się w postaci
kondensatu i osadza się na elementach.
Różnica temperatur
Różnica temperatur pomiędzy temperaturą wlotu i
wylotu nośnika ciepła w pompie ciepła, czyli różnica
pomiędzy temperaturą zasilania i powrotu.
Zawór termostatyczny
Przez większe lub mniejsze zamknięcie strumienia wody
grzewczej zawór termostatyczny dopasowuje ciepło
oddawane przez grzejnik w zależności od
zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniu.
Odchylenia od żądanej temperatury pomieszczenia
mogą być spowodowane przez obce źródła ciepła jak
oświetlenie lub promieniowanie słoneczne. Jeżeli na
skutek promieniowania słonecznego pomieszczenie
nagrzewa się powyżej żądanej temperatury, zawór
termostatyczny automatycznie zmniejszy strumień
przepływu. Odwrotnie, zawór otwiera się samoczynnie,
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kiedy temperatura w pomieszczeniu, np. na skutek
wietrzenia, jest niższa od wymaganej. W ten sposób
większa ilość wody grzewczej może przepływać przez
grzejnik i temperatura w pomieszczeniu podnosi się
znowu do żądanej wielkości.
Transmisyjne straty ciepła
Straty ciepła na skutek wydostawania się ciepła na zewnątrz
ogrzewanych pomieszczeń przez ściany, okna itd.
Zawór odwracający
W celu odtajania parownika pompy ciepła zmienia się
kierunek przepływu czynnika chłodniczego za pomocą
zaworu odwracającego. W wyniku tego podczas
odtajania parownik staje się skraplaczem.
Temperatura parowania
Jest to temperatura czynnika chłodniczego przy wejściu
do parownika.
Parownik
Wymiennik ciepła pompy ciepła, w którym poprzez
parowanie czynnika roboczego źródła ciepła (powietrze,
ziemia, woda gruntowa) w niskiej temperaturze i przy
niskim ciśnieniu pobrane będzie ciepło.
Sprężarka (kompresor)
Składniki pompy ciepła do mechanicznego przenoszenia
i sprężania gazów. W wyniku sprężania znacznie wzrasta
ciśnienie i temperatura czynnika roboczego lub czynnika
chłodniczego.
Skraplacz
Wymiennik ciepła pompy ciepła, w którym przez skroplenie
czynnika roboczego ciepło oddawane jest do odbiornika.
W pełni hermetyczne
W odniesieniu do sprężarki oznacza kompletnie
zamkniętą i hermetycznie zespawaną konstrukcję, która
w razie awarii nie może być naprawiona i musi zostać
wymieniona.
Strumień przepływu
Ilość wody podawana w m3/h; służy do określenia mocy
urządzenia.
Zapotrzebowanie na ciepło
Jest to maksymalna ilość ciepła potrzebnego do
utrzymania żądanej temperatury pomieszczenia lub wody.
Zapotrzebowanie na ciepło (ogrzewanie pomieszczenia):
zgodnie z EN 12831 zapotrzebowanie na ogrzewanie
pomieszczeń itp., które należy zmierzyć.
Zapotrzebowanie na ciepło (ciepła woda):
potrzebna ilość energii lub mocy do podgrzania określonej
ilości wody użytkowej do mycia, kąpania, kuchni itd.
Regulator pompy ciepła
Umożliwia on uzyskanie najniższych kosztów
eksploatacji, żądanych temperatur i czasów związanych
z grzaniem i podgrzewaniem c.w.u. Regulator pompy
ciepła posiada duży podświetlony wyświetlacz LCD do
wizualizacji parametrów pompy ciepła, sterowanego
czasowo podwyższenia i obniżenia krzywych grzania,
funkcji czasowych przygotowania c.w.u. przez pompę
ciepła z możliwością dodatkowego dogrzewania za
pomocą elektrycznej grzałki prętowej. Wygodne menu ze
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zintegrowanym systemem diagnostycznym ułatwia
obsługę i dokonywanie ustawień.
Regulator pompy ciepła HMC20
Regulator pompy ciepła HMC20 przejmuje sterowanie
całą instalacją pompy ciepła, przygotowaniem c.w.u. i
systemem grzania. Liczne elementy diagnostyczne
umożliwiają łatwe przedstawienie instalacji na
wyświetlaczu graficznym lub przy użyciu złącza
diagnostycznego na podłączonym komputerze PC.
Posiada on w pełni graficzny wyświetlacz i Jog-Dial
(funkcja obracania i przyciskania)
Instalacja źródła ciepła
Instalacja źródła ciepła jest instalacją do pobierania
ciepła ze źródła ciepła (np. sondy ciepła ziemi) i
transportu nośnika ciepła pomiędzy źródłem ciepła i
zimną stroną pompy ciepła włącznie ze wszystkimi
instalacjami dodatkowymi. W pompach ciepła
powietrze-woda kompletna instalacja źródła ciepła
zintegrowana jest z urządzeniem. W domu
jednorodzinnym składa się ona m.in. z sieci połączeń
rurowych do rozdziału ciepła konwektorów lub
ogrzewania podłogowego.
Czynnik grzewczy
Nośnik płynny lub gazowy, który używany jest do
transportu ciepła. Może to być np. powietrze lub woda.
Przygotowanie c.w.u.
Przygotowanie c.w.u. za pomocą pompy ciepła; jeżeli
dom ogrzewany jest za pomocą pompy ciepła, może ona
również służyć do przygotowania c.w.u. w wyniku
przełączenia układu regulacji. Przygotowanie c.w.u. jest
priorytetowe względem ogrzewania, tzn. jeżeli
przygotowywana będzie ciepła woda, pompa ciepła nie
będzie ogrzewać. Nie ma to jednak istotnego wpływu na
temperaturę pomieszczenia. Podgrzewanie c.w.u. za
pomocą pompy ciepła. Istnieją specjalne pompy ciepła,
które pobierają ciepło z pomieszczenia i podgrzewają
wodę użytkową. Dodatkowo używane może być ciepło
innych urządzeń, np. zamrażarki. Zaletą takiej pompy
ciepła jest to, że powietrze w pomieszczeniu zostanie
osuszone i ochłodzone, przez to piwnica będzie bardziej
sucha i zimniejsza. Pobór energii przez te urządzenia jest
bardzo mały.
Podgrzewacz c.w.u.
Do podgrzewania wody Buderus oferuje różne
podgrzewacze. Są one dopasowane do różnych
poziomów mocy poszczególnych pomp ciepła. Zbiorniki
z izolacją termiczną mają pojemności od 300 do 500
litrów.
Sprawność techniczna
Jest to stosunek energii uzyskanej przy przemianie do
energii wykorzystanej. Sprawność techniczna jest
zawsze mniejsza od 1, ponieważ w praktyce zawsze
występują straty, np. przez ciepło odlotowe.
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