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1.1

Pompy ciepła solanka-woda Buderus

Pompy ciepła solanka-woda Buderus
Właściwości i cechy szczególne

Niemcy są jednym z czołowych narodów, jeśli chodzi
o ochronę klimatu. Spełnione zostały zobowiązania wynikające z protokołu z Kioto.
Nie jest to jednak powód, aby spocząć na laurach, ponieważ średnioterminowe cele klimatyczne nie zostały jeszcze
bynajmniej osiągnięte. Zatem również wybór ogrzewania zdecydowanie przyczynia się do osiągnięcia tych celów. Analizy branżowe zakładają, że stosowanie pompy ciepła będzie
przynosiło korzyści w długim okresie.
Szczególnie w zakresie modernizacji pompa ciepła solanka-woda będzie wyznaczać trendy dzięki elastycznym możliwościom ustawienia i coraz wydajniejszym urządzeniom.

Wielość wariantów
Korzystać można według upodobania z różnych źródeł,
takich jak sondy geotermalne, kolektory powierzchniowe
lub kosze.
Również wodę gruntową można za pomocą wymiennika
ciepła wykorzystać jako źródło. Warunkiem jest analiza
wody.
Sprawdzona jakość
Pompy ciepła solanka-woda Buderus spełniają wymagania
Znaku Jakości EHPA i zapewniają korzystne współczynniki
sezonowej wydajności.

Kojąco bezpieczna
Pompy ciepła solanka-woda Buderus spełniają wymagania jakościowe firmy Bosch w odniesieniu do najlepszej
funkcjonalności i żywotności.
Urządzenia podlegają kontroli i testom w zakładzie produkcyjnym.
Ogólna infolinia czynna całą dobę.
Bezpieczeństwo znanej marki: części zamienne i serwis
dostępne przez kolejne 15 lat
Ekologiczna w wysokim stopniu
Pompa ciepła zużywa podczas pracy ok. 75% odnawialnej
energii grzewczej, przy wykorzystaniu do 100% „zielonego
prądu“ (energia wiatru, wody, słoneczna).
Brak emisji podczas pracy.
Bardzo dobra ocena wg niemieckiego rozporządzenia
o oszczędności energii (EnEV).
Całkowicie niezależna i przyszłościowa
Niezależna od oleju i gazu
Niezależna od kształtowania się cen oleju i gazu
Ograniczenie emisji CO2
Wyjątkowo ekonomiczna
Koszty eksploatacyjne niższe nawet o 50% w porównaniu
do pomp olejowych lub gazowych.
Nie wymaga intensywnej konserwacji, trwała technika
z zamkniętymi obiegami.
Bardzo niskie koszty bieżące; brak kosztów związanych
np. z konserwacją palnika, wymianą filtrów i usługami
kominiarskimi.
Brak konieczności inwestycji w kotłownię i komin.
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Rys. 1

Znak Jakości EHPA dla pomp ciepła

Pompy ciepła solanka-woda Buderus

1.2

Przegląd produktów

1.2.1

Wielkości mocy i warianty wyposażenia

Do wyboru jest 6 wielkości mocy. W przypadku B0/W35 (temperatura solanki 0°C, temperatura na wypływie wody grzewczej 35°C) dane mocy wyglądają następująco:
Logatherm WPS 6 K-1 i WPS 6-1 (5,8 kW)
Logatherm WPS 8 K-1 i WPS 8-1 (7,6 kW)
Logatherm WPS 10 K-1 i WPS 10-1 (10,4 kW)
Logatherm WPS 13-1 (13,3 kW)
Logatherm WPS 17-1 (17 kW)
Logatherm WSW196i-12 T/TS (12 kW)

Logatherm

Pompy ciepła Logatherm WPS/WSW są dostępne w następujących wariantach wyposażenia:
WPS .. K-1: z wbudowanym pojemnościowym podgrzewaczem wody o pojemności 185 l
WPS ..-1: do instalacji z umieszczonymi obok pojemnościowymi podgrzewaczami wody
WSW196i-12 T: z wbudowanym pojemnościowym podgrzewaczem wody o pojemności 190 l
WSW196i-12 TS: z wbudowanym pojemnościowym podgrzewaczem wody o pojemności 185 l i solarnym wymiennikiem ciepła
Efektywność energetyczna przy temp. 55°C

A
A
A
A

WPS 6 K-1

WPS 8 K-1

WPS 10 K-1

WSW196i-12 T/TS

Tab. 1

1

Efektywność energetyczna WPS 6 K-1 – WPS 10 K-1 i WSW196i-12 T/TS

Logatherm

Efektywność energetyczna przy temp. 55°C

Efektywność energetyczna przy temp. 35°C

WPS 6-1

WPS 8-1

WPS 10-1

WPS 13-1

WPS 17-1

Tab. 2

1.3

Efektywność energetyczna WPS 6 K-1 – WPS 10 K-1 i WSW196i-12 T/TS

Możliwości zastosowania

Pompy ciepła solanka-woda Buderus serii WPS .. K-1,
WSW196i-12 T/TS i WPS ..-1 służą do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody w domach jedno-, dwui wielorodzinnych.
W razie potrzeby można je połączyć z termiczną instalacją
solarną lub dodatkowymi generatorami ciepła (tryb
dwusystemowy). W ten sposób do instalacji grzewczej można
np. podłączyć kocioł na paliwo stałe lub konwencjonalny
gazowy/olejowy przyrząd grzejny.
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Sposób działania pomp ciepła

Pompa ciepła umożliwia wykorzystanie ciepła z otoczenia (gruntu, powietrza lub wody gruntowej) do ogrzewania
budynku i przygotowania c.w.u.
Sposób działania
Sposób działania 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 grzewczej.
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”).
Pompa ciepła wykorzystuje (podobnie jak lodówka) naturalny
kierunek przepływu od ciepłego do zimnego w zamkniętym
obiegu czynnika chłodniczego przez parownik, sprężarkę,
skraplacz i zawór rozprężny. Pompa ciepła „pompuje” przy
tym ciepło z otoczenia na wyższy poziom temperatury, który
można wykorzystać do ogrzewania.
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) i niskie ciśnienie. Ciepło prze-

75 %

+2 °C

1

pływa 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
wartość niezbędną dla instalacji grzewczej do ogrzewania
budynku 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 (źródła ciepła) oraz pozyskane z energii napędowej sprężarki do chłodniejszej instalacji
grzewczej (odbiornika 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.
Zawór rozprężny (4) redukuje ciśnienie czynnika chłodniczego do wartości początkowej, zanim popłynie on z powrotem
do parownika i znów pobierze ciepło z otoczenia.

100 %

25 %

–2 °C

+27 °C

2

0 °C (2,8 bar)

3

+35 °C

88 °C (23,5 bar)

–4,5 °C (2,8 bar)

4

Rys. 2

Obieg czynnika chłodniczego w instalacji pompy ciepła (z czynnikiem chłodniczym R407c)

[1]
[2]
[3]
[4]

Parownik
Sprężarka
Skraplacz
Zawór rozprężny
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2.2	Współczynnik efektywności i współczynnik
sezonowej wydajności
2.2.1

Współczynnik efektywności

Współczynnik efektywności , w skrócie 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 efektywności określa stosunek użytecznej
mocy cieplnej do pobranej elektrycznej
mocy napędowej
+
T
T
Δ
T
0
+
T
T
Δ
T
0
+
T
T
Δ
=
x
0,5
x
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T
sprężarki.
0
= 0,5
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x ------------------0,5 x
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T ciepła może osiąT–T
T 00
ΔT
Współczynnik efektywności,
jaki pompa
gnąć, zależny jest od różnicy temperatur między źródłem ciepła a odbiornikiem ciepła.
W odniesieniu do nowoczesnych urządzeń obowiązuje następujący wzór do obliczania współczynnika efektywności , na
podstawie różnicy temperatur:
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Wzór 1 Wzór do obliczania
Δ T + T efektywności
T współczynnika
= 0,5 x ------------------------00,5 x ------------------ε =temperatury
na podstawie
T–T
ΔT
0

T		
T0

Temperatura bezwzględna odbiornika ciepła w K
Temperatura bezwzględna źródła ciepła w K

Do obliczenia na podstawie stosunku mocy grzewczej
QN
do poboru mocy elektrycznej
stosuje
się następujący wzór:
Q
ε = COP
N= ----------

ε=

COP = ---------- P el
P el

ε=

QN
COP = --------P el

Wzór 2 Wzór do obliczania współczynnika efektywności
na podstawie poboru mocy elektrycznej
Pel
Qn

Pobór mocy elektrycznej w kW
Oddana moc użyteczna w kW

2.2.2	Przykład obliczenia współczynnika efektywności na podstawie różnicy temperatur
Należy określić współczynnik efektywności (COP) pompy
ciepła do ogrzewania podłogowego o temperaturze zasilania
35°C i ogrzewania grzejnikowego o temperaturze 50°C przy
temperaturze źródła ciepła wynoszącej 0°C.

Sole-Wasser-Wärmepumpe
–6
720 820
777 (2017/01)
Sole-Wasser-Wärmepumpe
Sole-Wasser-Wärmepumpe –
–6
6 720
720 820
820 777
777 (2017/01)
(2017/01)
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2.2.3	Porównanie współczynników efektywności
różnych pomp ciepła wg EN 14511
EN 14511 jest obowiązującą obecnie normą obliczania
współczynnika efektywności. W celu orientacyjnego porównania różnych pomp ciepła, w normie EN 14511 podano warunki obowiązujące przy wyznaczaniu współczynnika
efektywności, np. rodzaj źródła ciepła i temperatura jego
nośnika ciepła.

Solanka1)/
Woda 2)
[°C]

Woda1)/
Woda 2)
[°C]

Powietrze1)/
Woda 2)
[°C]

B0/W35

W10/W35

A7/W35

B0/W45

W10/W45

A2/W35

B5/W45

W15/W45

A –7/W35

Tab. 3

1)
2)

Porównanie pomp ciepła wg EN 14511

Źródło ciepła i temperatura nośnika ciepła
Odbiornik ciepła i temperatura na wylocie z urządzenia
(zasilanie instalacji grzewczej)

A		
B
W

Air (ang.: powietrze)
Brine (ang.: solanka)
Water (ang.: woda)

Współczynnik efektywności wg EN 14511, oprócz poboru
mocy sprężarki, uwzględnia również moc napędową agregatów pomocniczych, proporcjonalną moc pompy solankowej
bądź pompy wodnej lub w przypadku pomp ciepła powietrze-woda proporcjonalną moc wentylatora.
Znaczne różnice pod względem współczynnika efektywności wynikają również z podziału na urządzenia z wbudowaną
pompą i urządzenia bez wbudowanej pompy. Z tego względu
celowe jest tylko bezpośrednie porównywanie pomp ciepła
o tym samym typie konstrukcji.

Wytyczne VDI 4650 opisują procedurę umożliwiającą przeliczenie współczynników efektywności uzyskanych w wyniku
pomiarów na stanowiskach badawczych na współczynnik
sezonowej wydajności odnoszący się do rzeczywistej eksploatacji w konkretnych warunkach.
W ten sposób możliwe jest orientacyjne obliczenie współczynnika sezonowej wydajności. Uwzględniany jest 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 współczynnika sezonowej wydajności:

β
Wzór 3	Wzór do obliczania współczynnika sezonowej wydajności
β
		

Współczynnik sezonowej wydajności
	Ilość ciepła w kWh oddana przez instalację pompy
wp
ciepła w ciągu roku
Wel	Energia elektryczna w kWh pobrana przez instalację
pompy ciepła w ciągu roku
2.2.5

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 (generatora) ciepła eg określa
ilość energii nieodnawialnej, jakiej dana instalacja potrzebuje, aby spełniać swoje zadanie. Współczynnik nakładu źródła
Wciepła
1
el
ciepła – w odniesieniu
– jest wartością ode g do pompy
---β
wrotną współczynnika sezonowej wydajności:

eg
Współczynniki efektywności pomp ciepła
Buderus (e, COP) odnoszą się do obiegu
czynnika chłodniczego (bez proporcjonalnej
mocy pompy) oraz dodatkowo do metody
obliczeń wg normy EN 14511 dla urządzeń
z wbudowaną pompą.
2.2.4	Współczynnik sezonowej wydajności
Ponieważ współczynnik efektywności odzwierciedla jedynie
stan chwilowy w ściśle określonych warunkach, dla uzupełnienia podaje się współczynnik wydajności. Zazwyczaj podaje się go w postaci współczynnika sezonowej wydajności ß
(ang. seasonal performance factor) i wyraża on stosunek całkowitej ilości ciepła użytkowego oddawanego przez instalację
pomy ciepła w ciągu roku do energii elektrycznej pobranej
przez instalację w tym samym okresie.
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1
---β

W el

Wzór 4	Wzór do obliczania współczynnika sezonowej wydajności
		
Współczynnik sezonowej wydajności
eg 	Współczynnik nakładu źródła ciepła dla pompy ciepła
	Ilość ciepła w kWh oddana przez instalację pompy
wp
ciepła w ciągu roku
Wel	Energia elektryczna w kWh pobrana przez instalację
pompy ciepła w ciągu roku
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2.3

Tryby pracy pomp ciepła

W zależności od źródła ciepła dla pompy ciepła i od tego, jak
zaplanowana jest instalacja grzewcza budynku i co w zakresie techniki grzewczej jest już dostępne w budynku, pompy
ciepła mogą pracować w różnych trybach pracy.
2.3.1

Jednosystemowy tryb pracy

Pompa ciepła pokrywa łączne obciążenie grzewcze do ogrzewania budynku i przygotowania c.w.u. Najlepszymi źródłami
ciepła dla pracy jednosystemowej są ziemia i woda gruntowa,
ponieważ dostarczają one wystarczającą ilość ciepła niezależnie od temperatury zewnętrznej, czyli również przy niskich
temperaturach. Dla pomp ciepła solanka-woda Buderus zaleca jednosystemowy tryb pracy.
2.3.2

Monoenergetyczny tryb pracy

W celu wspomagania poborów szczytowych instalacje w monoenergetycznym trybie pracy zawierają dogrzewacz elektryczny, który może pomagać w ogrzewaniu budynku i na ile
to możliwe również w przygotowaniu c.w.u. W tym przypadku dogrzewacz może również wziąć na siebie tymczasowe
podgrzewanie ciepłej wody w celu ochrony przed bakteriami
Legionelli.
Instalacja pompy ciepła z wbudowanym dogrzewaczem elektrycznym może zostać zaprojektowana jako nieco mniejsza,
dzięki czemu jej zakup będzie tańszy. Ważne jest jednak
dokładne zaprojektowanie, tak aby dogrzewacz zużywał jak
najmniej energii elektrycznej. Obniżenie kosztów wiercenia
mniejszej pompy ciepła nie jest z reguły możliwe, ponieważ
w monoenergetycznym trybie pracy roczna liczba godzin
pracy pompy ciepła zwiększa się w porównaniu do jednosystemowego trybu pracy. Musi to zostać uwzględnione przy
projektowaniu źródła ciepła.
2.3.3

Dwusystemowy równoległy tryb pracy

Instalacje w dwusystemowym równoległym trybie pracy posiadają zarówno pompę ciepła, jak i inny generator ciepła.
Obok pompy ciepła użytkowany jest przy tym przeważnie
olejowy lub gazowy kocioł grzewczy. Pompa ciepła służy
przy tym do zasilania podstawowego. Jeżeli temperatura
zewnętrzna spadnie poniżej określonej wartości granicznej,
np. 0°C, włączany jest drugi generator ciepła.
W dwusystemowym równoległym trybie pracy może się
zwiększyć czas pracy pompy ciepła. W tym przypadku należy
również dostosować źródło ciepła (odwiert pod sondę, kolektor powierzchniowy) do wyższego wymogu. Z połączeniami
obejścia bufora czas pracy może wzrosnąć do nawet 4000 h.
2.3.4

2

temperaturach kocioł grzewczy bierze na siebie całkowite
wytwarzanie ciepła.
2.4

Źródła ciepła

Pompy ciepła są tak interesujące w porównaniu do konwencjonalnych instalacji grzewczych dlatego, że wykorzystują
do ogrzewania ciepło ze środowiska, które jest dostępne bezpłatnie.
Jeżeli pompa ciepła zostanie zainstalowana, jednocześnie
pozyskiwane jest również odpowiednie źródło ciepła. Inwestycja w pozyskanie źródła ciepła odpowiada jakby zakupowi
„materiału grzewczego" na zapas. Ziemia i woda gruntowa
szczególnie dobrze nadają się jako źródła ciepła. To, jakie
źródło ciepła ma być wykorzystywane do budynku, zależy
jednak od indywidualnych czynników i musi zostać rozstrzygnięte dla poszczególnego przypadku.
2.4.1

Ciepło z ziemi

W ziemi wykorzystać można 2 różne źródła ciepła: ciepło
z warstwy podpowierzchniowej i ciepło geotermiczne.
Kolektory geotermiczne wykorzystują ciepło z warstwy podpowierzchniowej.
Są one układane poziomo na głębokości od 1,20 m do 1,50 m
i pochłaniają ciepło słoneczne zgromadzone w górnych warstwach ziemi.
Sondy geotermalne wykorzystują zaś ciepło geotermiczne
płynące z wnętrza ziemi na powierzchnię. Są one instalowane pionowo w otworze wiertniczym na głębokości od 100 m
do 150 m.
Ponieważ temperatura z obu źródeł ciepła jest stosunkowo
wysoka i równomierna przez wszystkie pory roku, instalacja
pompy ciepła może w obu przypadkach pracować z wysoką sprawnością, tzn. z wysokim współczynnikiem sezonowej
wydajności.
Praca w obiegu zamkniętym zapewnia ponadto za każdym
razem, że instalacje pomp ciepła są bardzo niezawodne i nie
wymagają większej konserwacji.
Sondy geotermalne są od kilku lat szeroko rozpowszechnione
ze względu na bardzo prosty montaż i niewielkie zapotrzebowanie powierzchni.

Dwusystemowy alternatywny tryb pracy

Również instalacje dwusystemowe alternatywne zawierają
obok pompy ciepła drugi generator ciepła. Inaczej niż w dwusystemowym równoległym trybie pracy pompa ciepła i drugi
generator ciepła nie pracują jednak tutaj nigdy jednocześnie.
Powyżej określonej temperatury zewnętrznej, czyli np. powyżej 3°C, pracuje wyłącznie pompa ciepła. Przy niższych
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Podstawy

Kolektory geotermiczne

Sondy geotermalne

ca. 1,5
ca. 100

6 720 619 235-04.1il

6 720 619 235-03.1il

Rys. 4

Kolektory geotermiczne (wymiary w m)

Rys. 5

Sondy geotermalne (wymiary w m)

Zalety:
Niskie koszty – kolektory geotermiczne mogą być układane przez samego inwestora.
Efektywność – wysokie współczynniki sezonowej wydajności pompy ciepła
Niezawodność i brak konieczności większej konserwacji
dzięki zamkniętemu systemowi

Zalety:
Efektywność – wysokie współczynniki sezonowej wydajności pompy ciepła
Niezawodność i brak konieczności większej konserwacji
dzięki zamkniętemu systemowi
Oszczędność miejsca
Możliwość chłodzenia za pomocą sond

Wady:
Muszą zostać dokładnie ułożone, aby nie powstawały „poduszki powietrzne"
Wymagają dużej powierzchni (w przybliżeniu podwójnej
powierzchni, która ma być ogrzewana)
Brak możliwości zabudowy
Brak możliwości chłodzenia

Wady:
Z reguły wyższe koszty inwestycyjne niż w przypadku kolektorów geotermicznych
Instalacja nie jest możliwa na każdym obszarze
Konieczność uzyskania zezwolenia urzędowego
Dodatkowe zapotrzebowanie na energię np. dla pompy
tłoczącej

Kolektory geotermiczne są z reguły używane w domach jedno- i dwurodzinnych. Są one układane poziomo na głębokości do 1,5 m w niezabudowanej części działki. Od głębokości
2 m zmniejsza się strumień cieplny z powierzchni. Strumień
cieplny z głębszych warstw ziemi jest jednak jeszcze zbyt
mały. Doprowadzanie ciepła odbywa się poprzez promieniowanie słoneczne i głównie poprzez wodę deszczową. Pobieranie ciepła odbywa się z reguły rurami z tworzyw sztucznych,
które są układane w kilku obiegach i podłączane do jednego
rozdzielacza. Długość poszczególnych obiegów zależy od
mocy pobieranej z ziemi, wielkości działki i wysokości tłoczenia pompy solankowej. Rozdzielacz powinien w dostępny sposób znajdować się w szybie lub w szybie świetlnym
w najwyższym punkcie kolektora, aby można było przeprowadzać konserwacje i odpowietrzać instalację. Oblodzenie
rur, przede wszystkim w obszarze rozdzielacza, nie ma negatywnego wpływu na działanie instalacji. Zaleca się, by nie
sadzić nad kolektorem roślin głęboko ukorzeniających się.
Wszystkie rury w budynku muszą zostać wyposażone w odpowiednią izolację odporną na dyfuzję pary.
Przestrzegać przy tym rozdziału 4 „Konfiguracja pomp ciepła".

Sondy geotermalne są używane tylko w domach jedno- i wielorodzinnych. Składają się one z rury, stopy i rozdzielacza.
Z reguły używane są podwójne sondy U, które gwarantują
większy pobór ciepła. W tym celu kilka otworów jest wierconych w ziemi przez certyfikowane przedsiębiorstwo wiertnicze, w zależności od zapotrzebowania na ciepło, właściwej
pojemności cieplnej ziemi i czasu pracy pompy ciepła. Strumień cieplny pochodzi z głębszych warstw ziemi. Na wiercenie do głębokości 100 m musi być udzielone zezwolenie przez
Urząd Gospodarki Wodnej. Od głębokości 100 m wymagane
jest zezwolenie Wyższego Urzędu Górniczego. Przestrzegać
przy tym rozdziału 4 „Konfiguracja pomp ciepła".
Nie zaleca się suszenia jastrychu pompami ciepła. Potrzebny
jest do tego dodatkowy nakład energii, do którego źródła ciepła nie są przystosowane. Zalecamy nagrzewanie jastrychu
specjalnymi suszarkami.
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2.4.2

Ciepło z wody gruntowej

2

Czy jakość wody jest wystarczająca? Analiza wody daje
informacje o składzie wody gruntowej i wzajemnym oddziaływaniu z użytym materiałami.
Następnie w Urzędzie Gospodarki Wodnej należy złożyć
wniosek o udzielenie zezwolenia. Buderus używa przykręcanych wymienników ciepła ze stali nierdzewnej do przenoszenia ciepła. Wymienniki ciepła ze stali nierdzewnej
charakteryzują się dobrymi właściwościami korozyjnymi
i są nieszkodliwe wobec niemal wszystkich składników.
ca. 10

Przestrzegać przy tym rozdziału 4 „Konfiguracja pomp ciepła".
2.5

6 720 619 235-05.1il

Rys. 6

Studnia wody gruntowej (wymiary w m)

Zalety:
Niskie koszty
Efektywność – wysokie współczynniki sezonowej wydajności pompy ciepła
Oszczędność miejsca
Wady:
Potrzeba większej konserwacji, ponieważ z reguły używana jest studnia „bezciśnieniowa"
Wymóg analizy wody
Konieczność uzyskania zezwolenia urzędowego
Dodatkowe zapotrzebowanie na energię np. dla pompy
tłoczącej
Wodę gruntową można wykorzystać jako źródło ciepła, pobierając ją ze studni i odprowadzając z powrotem do warstwy prowadzącej wodę gruntową po „poborze ciepła". Jest
to bardzo efektywne energetycznie i umożliwia osiągnięcie
wysokich współczynników efektywności pompy ciepła, ponieważ temperatura wody jest niemal stała przez wszystkie
pory roku.
Jeżeli woda gruntowa ma być wykorzystana jako źródło ciepła, należy jednak dokładnie przeanalizować dodatkowe zapotrzebowanie na energię, w szczególności do pracy pompy
tłoczącej. Jeżeli instalacja jest niewielka lub studnia bardzo
głęboka, energia potrzebna dla pompy tłoczącej wpływa niekorzystnie na współczynnik sezonowej wydajności. Oznacza
to, że właściwie bardzo korzystne wykorzystanie wody nie
liczy się w takich przypadkach jako źródło ciepła.

Podgrzewacz buforowy

Duży zbiornik wody grzewczej może jako tzw. podgrzewacz
buforowy zostać podłączony równolegle jako zwrotnica hydrauliczna między generatorem ciepła a odbiornikiem i „buforować" ciepło.
Podgrzewacz buforowy zapewnia, by wytwarzanie i odbieranie ciepła były oddzielone od siebie czasowo, jak również hydraulicznie, i umożliwia w ten sposób optymalne wyrównanie
między wytwarzaniem ciepła i odbieraniem go.
Dla instalacji grzewczej z pompą ciepła oznacza to, że pompa
ciepła nawet przy zamkniętych obiegach grzewczych (odbiorniki nie pobierają ciepła) może pozostać włączona przez pewien czas i „produkować ciepło", co znacznie wydłuża czas
jej użytkowania i tym samym żywotność.
Ważne jest używanie podgrzewacza buforowego z dobrą izolacją ciepła, aby efektywnie wykorzystywać korzyści z magazynowania ciepła i nie tracić zbyt dużo ciepła wskutek braku
izolacji.
Prędkość strumienia wody grzewczej wpływającej z obiegów
grzewczych oraz z pompy ciepła do podgrzewacza buforowego powinna być konstrukcyjnie ograniczona do minimum
(blacha uderzeniowa, duże króćce itp.), aby zagwarantować
uwarstwienie temperatury w podgrzewaczu.

Następujące warunki powinny być spełnione na wstępie:
Czy dostępna jest wystarczająca ilość wody gruntowej?
Informacji może udzielić Urząd Gospodarki Wodnej,
geolodzy lub miejscowe przedsiębiorstwa wiertnicze.
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Opis techniczny

Opis techniczny
Pompy ciepła

Seria kompaktowa z wbudowanym pojemnościowym
podgrzewaczem wody ze stali nierdzewnej (WPS .. K-1
i WSW196i-12 T/TS)

 seria standardowa z zewnętrznym pojemnościowym podgrzewaczem wody (WPS ..-1)
Pompy ciepła Buderus mają wiele zalet
Bezpieczeństwo dzięki jakości:
Bardzo duża funkcjonalność i długa żywotność
Pompy ciepła Buderus odpowiadają wszystkim wymaganiom jakościowym firmy Bosch.
Są one poddawane kompleksowym badaniom i testom
jakości w zakładzie.
Bezpieczeństwo dzięki serwisowi:

Części zamienne będą dostępne nawet jeszcze po
15 latach dzięki zabezpieczeniu znanej marki
Odpowiedzi na pytania można otrzymać dzwoniąc na naszą działającą całą dobę infolinię.
Ogrzewanie przyjazne dla środowiska:
Ok. 75% energii grzewczej jest odnawialne.
Jeżeli do pracy pompy ciepła wykorzystywany jest „zielony prąd", czyli energia wiatrowa, wodna lub słoneczna,
może to być nawet do 100%.
Instalacja grzewcza jest bezemisyjna.
W rozporządzeniu w sprawie oszczędzania energii (EnEV)
pompy ciepła ocenione są bardzo dobrze.
Pompy ciepła Buderus spełniają wymagania Federalnego
Urzędu ds. Gospodarki i Kontroli Eksportu (BAFA) i są
objęte wsparciem przez program zachęt rynkowych.
Pompy ciepła Buderus WPS 6-1 – WPS 17-1
i WSW196i-12 T/TS spełniają wszystkie kryteria
Znaku Jakości EHPA (European Quality Label
for Heat Pumps).
Niezależność i przyszłościowe rozwiązania:
Nie są potrzebne paliwa, takie jak olej czy gaz.
Dzięki temu kształtowanie się cen oleju i gazu odgrywa
tylko pośrednią rolę.
Czynniki środowiskowe, takie jak słońce lub wiatr, nie odgrywają żadnej roli, ponieważ ciepło ziemi jest niezawodnie dostępne przez 365 dni w roku.
Wysoka ekonomiczność:
Koszty eksploatacji są o nawet 50% niższe w porównaniu
do oleju lub gazu.
Bieżące koszty dodatkowe, które powstają w przypadku
ogrzewania konwencjonalnego (np. konserwacja palnika, wymiana filtrów, usługi kominiarskie), nie występują
w przypadku instalacji pompy ciepła.
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Technika pracuje z obiegami zamkniętymi. W związku
z tym jest ona trwała i nie wymaga większej konserwacji. Regularnej konserwacji poddaje się jedynie podzespoły instalacji
grzewczej, np. naczynie wzbiorcze lub zawór bezpieczeństwa.
Wbudowane pompy o wysokiej wydajności dostosowują
się do oporu w systemie rozdzielczym, zmniejszają pobór
prądu przez pompy i zwiększają współczynnik sezonowej
wydajności.
Pompy ciepła można umieścić w dowolnym
pomieszczeniu. Nie potrzebują one ani
specjalnej kotłowni ani komina.

Funkcja
System solankowy (obieg czynnika chłodniczego):
Pompa solankowa (-> rys. 7 i rys. 8, poz. 7, str. 13) pompuje solankę do parownika pompy ciepła (poz. 8). Tutaj
solanka przekazuje ciepło do obiegu czynnika chłodniczego i płynie z powrotem do źródła ciepła.
Spadek ciśnienia w systemie solankowym zależy od temperatury i stosunku mieszaniny wody z glikolem monoetylenowym. Im niższa temperatura i im wyższa zawartość
glikolu monoetylenowego w solance, tym większy spadek
ciśnienia. Przy obliczaniu spadku ciśnienia należy zatem
uwzględnić stężenie glikolu monoetylenowego.
Obieg grzewczy:
Pompa solankowa (poz. 7) pompuje wodę grzewczą do
skraplacza (poz. 12). Tutaj woda grzewcza wchłania ciepło z obiegu czynnika chłodniczego. Dołączony dogrzewacz elektryczny (poz. 14) w razie potrzeby jeszcze bardziej podgrzewa wodę grzewczą. Ciepła woda grzewcza
płynie teraz przez zawór 3-drogowy (poz. 16) do instalacji
grzewczej lub do pojemnościowego podgrzewacza wody
(w przypadku WPS .. K-1 i WSW196i-12 T/TS wewn.,
w przypadku WPS ..-1 zewn.).
Obieg chłodzenia (obieg czynnika chłodniczego):
Ciekły czynnik chłodniczy przynależnego obiegu płynie do
parownika (poz. 8). Tutaj czynnik chłodniczy wchłania ciepło z systemu solankowego, aż całkowicie wyparuje. Czynnik chłodniczy jest teraz w stanie gazowym i jest sprężany
w sprężarce (poz. 9) do wyższego ciśnienia, nagrzewając się
przy tym bardziej. W tym stanie czynnik chłodniczy dostaje się do skraplacza (poz. 12). Tutaj przekazuje on ciepło do
obiegu grzewczego i przechodzi z powrotem w stan ciekły.
Ciekły czynnik chłodniczy płynie ze skraplacza przez filtr suchy i wziernik (poz. 11) do zaworu rozprężnego (poz. 10). Tutaj
czynnik chłodniczy jest rozprężany do ciśnienia początkowego
i może wtedy popłynąć z powrotem do parownika.
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Budowa

15

20

1
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13
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6
12
7
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9
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6 720 807 610-03.1I

6 720 807 610-02.1I

Rys. 7

Budowa pompy ciepła Logatherm WPS 6 K-1 – WPS 10 K-1

[1] Tabliczka znamionowa
[2] Panel sterowania
[3] Ochrona silnika z resetem sprężarki
[4] Bezpieczniki samoczynne
[5] Skrzynka rozdzielcza
[6] P
 rzycisk Reset do ochrony przed przegrzaniem
dogrzewacza elektrycznego
[7] Pompa solankowa
[8] Parownik (zakryty na rysunku)
[9] Sprężarka z izolacją
[10] Zawór rozprężny

Rys. 8

Budowa pompy ciepła Logatherm WPS 6-1 – WPS 17-1

[11] Skraplacz
[12] Pompa grzewcza pierwotna
[13] Dogrzewacz elektryczny
[14] Filtr do systemu grzewczego
[15] Zawór 3-drogowy
[16] Dwuściankowy pojemnościowy podgrzewacz wody
[17] Kurek spustowy pod pojemnościowym podgrzewaczem
wody
[18] Czujnik faz
[19] Przycisk Reset do ochrony przed przegrzaniem dogrzewacza elektrycznego WPS 6-1 – WPS 10-1 (zakryty)
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Budowa

7

6
3

4

5

8

2

13 9

1

12

11
Rys. 9

10

6 720 813 687-39.2I

Budowa pompy ciepła Logatherm WSW196i-12 T/TS[1]

[1]
Pojemnościowy podgrzewacz wody
[2]
Skrzynka rozdzielcza
[3]
Moduł IP
[4]
Tabliczka znamionowa (na pokrywie)
[5] 	Filtr suchy (zainstalowanie podczas ewentualnych
prac serwisowych przy obiegu czynnika chłodniczego)
[6]
Elektroniczny zawór rozprężny
[7]
Płytowy wymiennik ciepła
[8]
Inwerter
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[9]
Sprężarka
[10] Pompa solankowa
[11] Pompa grzewcza
[12]	Dogrzewacz elektryczny z przyciskiem usuwania
usterek do resetowania ochrony przed przegrzaniem
[13] Ręczny zawór odpowietrzający

Opis techniczny

3

3.2	Pompy ciepła Logatherm WPS 6 K-1, WPS 8
K-1 i WPS 10 K-1
Wymiary i minimalne odstępy

Do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania c.w.u.
w domach jednorodzinnych używane są pompy ciepła serii
Logatherm WPS 6/8/10 K-1.
Posiadają one wbudowany pojemnościowy podgrzewacz
wody o pojemności 185 l oraz dogrzewacz elektryczny
o mocy 9 kW.

20

3.2.2

81 119 100 173

Zakres dostawy
Pompa ciepła Logatherm WPS 6/8/10 K-1
Czujnik temperatury zasilania E11.T1
Czujnik temperatury zewnętrznej E10.T2
Filtr (gwint wewnętrzny R 6) systemu grzewczego
Zawór odpowietrzający
Nóżki regulacyjne
Dokumentacja techniczna

67

46
52

600

1
6

2
3
4

5

800

Zalety
Wbudowany pojemnościowy podgrzewacz wody ze stali
nierdzewnej o pojemności 185 l
Wbudowana pompa solankowa o wysokiej wydajności
Wbudowana pompa grzewcza o wysokiej wydajności
Wbudowany dogrzewacz elektryczny o mocy 9 kW
Zawór przełączny 3-drogowy
Kompaktowy, niezajmujący dużo miejsca i szlachetny
design
Przyjazne dla użytkownika menu tekstowe
Cicha praca
Wysokie współczynniki efektywności
Temperatura zasilania do 62°C
Elektroniczny ogranicznik prądu rozruchowego
(oprócz WPS 6 K-1)
Zintegrowane rejestrowanie ilości ciepła przez menedżera
ilości ciepła

645

7

190

Przegląd wyposażenia

211

3.2.1

6 720 807 610-03.1I

Rys. 10

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

 ymiary pomp ciepła Logatherm WPS 6 K-1 – WPS 10
W
K-1 (podane w mm)

System solankowy wł.
System solankowy wył.
Dopływ zimnej wody
Przyłącza elektryczne
Zasilanie ogrzewania
Odpływ ciepłej wody
Powrót ogrzewania
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≥100

1800

≥100

≥300

3

6 720 614 366-29.2I

Rys. 11

 inimalne odstępy pomp ciepła Logatherm WPS 6 K-1
M
– WPS 10 K-1 (podane w mm)
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3.2.3

3

Dane techniczne
Jednostka

WPS 6K-1

WPS 8 K-1

WPS 10 K-1

Moc cieplna (B0/W35)1)

kW

5,8

7,6

10,4

Moc cieplna (B0/W45)1)

-

5,6

7,3

10,0

COP (B0/W35)1)

-

4,4

4,55

4,8

Tryb solanka-woda

COP (B0/W45)

1)

Moc chłodnicza (B0/W35)

kW

3,4

3,6

3,7

m3/h

4,5

6

8,2

m3/h

1,40

1,87

2,52

kPa

45

80

80

bar

4

4

4

System solankowy
Przepływ nominalny (AT = 3 K)2)
Dopuszczalny zewnętrzny spadek ciśnienia

2)

Maks. ciśnienie
Objętość (wewn.)

l

5

5

5

Temperatura robocza

°C

-5 – +20

-5 – +20

-5 – +20

Przyłącze (Cu)

mm

28

28

28

Sprężarka
Typ

-

Copeland fixed scroll Copeland fixed scroll Copeland fixed scroll

Waga czynnika chłodniczego R 410A3)

kg

1,55

1,95

2,2

Maks. ciśnienie

bar

42

42

42

m3/h

0,72

0,94

1,30

Min./maks. temperatura zasilania

°C

20/62

20/62

20/62

Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze

bar

3,0

3,0

3,0

Ogrzewanie
Przepływ nominalny (AT = 7 K)

Objętość wody grzewczej wraz z płaszczem wody grzewczej w podgrzewaczu

l

47

47

47

mm

22

22

22

kW

5,8/14,8

7,6/16,6

10,4/19,4

Objętość użyteczna ciepłej wody

l

185

185

185

Liczba NL

-

1,0

1,1

1,6

Min./maks. dopuszczalne ciśnienie robocze

bar

210

210

210

Przyłącze (stal nierdzewna)

mm

22

22

22

Przyłącze elektryczne

-

400 V 3 N~50 Hz

400 V 3 N~50 Hz

400 V 3 N~50 Hz

Bezpiecznik, inercyjny; przy dogrzewaczu elektrycznym 3/6/9 kW

A

10/16/20

16/16/20

16/20/25

Przyłącze (Cu)
Ciepła woda
Maks. moc bez/z dogrzewaczem elektrycznym (9 kW)

Parametry przyłączy elektrycznych

Pobór mocy znamionowej sprężarki (B0/W35)

kW

1,32

1,63

2,19

Maks. natężenie prądu z ogranicznikiem prądu rozruchowego4)

A

27,0

27,5

29,5

cos φ
B0/W35
B0/W45

-

0,72
0,78

0,73
0,79

0,76
0,86

Stopień ochrony

IP

X1

Informacje ogólne
Dopuszczalne temperatury otoczenia

°C

10 – 35

10– 35

10 – 35

Poziom ciśnienia akustycznego5)

dBA

31

32

32

Poziom mocy akustycznej

dBA

46

47

47

mm

600 x 645 x 1800

600 x 645 x 1800

600 x 645 x 1800

kg

208

221

230

6)

Wymiary (szerokość x długość x wysokość)
Masa (bez opakowania)

Tab. 4

Dane techniczne

Z pompą wewnętrzną zgodnie z EN 14511
2)
Z glikolem etylenowym
3)
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego, GWP100 = 2088
1)

 PS 6 K-1: maks. natężenie prądu bez ogranicznika prądu
W
rozruchowego
5)
Zgodnie z EN 11203
6)
Zgodnie z EN 3743-1
4)
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Pompa ciepła Logatherm

Jednostka

WPS 6K-1

WPS 8 K-1

WPS 10 K-1

-

Para 25/1-7

Para 25/1-11

Para 30/1-12

mm

180

180

180

-

Para 25/1-7

Para 25/1-7

Para 25/1-7

mm

130

130

130

Solanka (czynnik chłodniczy)
Pompa solankowa Wilo
Długość montażowa
Ogrzewanie
Pompa grzewcza Wilo
Długość montażowa

Tab. 5

Pompy solankowe i grzewcze pomp ciepła Logatherm WPS 6 K-1 – WPS 10 K-1
Natężenie przepływu
solanki1) Nominalne

Wysokość
tłoczenia A

Różnica temperatur A

[m3/h]

[m]

[K]

WPS 6K-1

1,4

4,5

3,0

WPS 8 K-1

1,87

8,0

3,0

WPS 10 K-1

2,52

8,0

3,0

Pompa ciepła Logatherm

Tab. 6
1)

Wysokość tłoczenia po stronie solanki i różnica temperatur w zależności od natężenia przepływu solanki

Glikol monoetylenowy 30%
Natężenie przepływu
wody grzewczej

Pompa ciepła Logatherm

Wysokość
tłoczenia

Różnica temperatur

Nominalne

Min.

A

A

[m3/h]

[m3/h]

[m]

[K]

WPS 6K-1

0,7

0,50

5,0

5,0

WPS 8 K-1

0,94

0,68

4,8

5,0

WPS 10 K-1

1,3

0,94

3,5

5,0

Tab. 7

Wysokość tłoczenia po stronie ogrzewania i różnica temperatur w zależności od natężenia przepływu wody grzewczej

[A] Punkt znamionowy pracy przy nominalnym natężeniu przepływu wody grzewczej

3.2.4

Dane o zużyciu energii

Logatherm

Jednostka

WPS 6K-1

WPS 8 K-1

WPS 10 K-1

-

A++

A++

A++

Znamionowa moc cieplna w standardowych warunkach klimatycznych

kW

6

8

11

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
w standardowych warunkach klimatycznych1)

%

125

131

136

dB (A)

46

47

47

Klasa efektywności energetycznej w trybie przygotowania c.w.u.

-

A

A

A

Efektywność energetyczna w trybie przygotowania c.w.u.
w standardowych warunkach klimatycznych

%

99

98

96

Profil obciążeń

-

L

L

L

Dyrektywy UE w sprawie efektywności energetycznej
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń1)
1)

Poziom mocy akustycznej na zewnątrz

Tab. 8
1)

Dane o zużyciu energii przez WPS 6 K-1 – WPS 10 K-1

Przy temperaturze zasilania 55°C
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3.2.5

3

Informacje dotyczące czynnika chłodniczego

To urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane jako czynnik chłodniczy. Urządzenie jest hermetycznie zamknięte. Poniższe informacje dotyczące czynnika chłodniczego są zgodne z wymogami rozporządzenia UE nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.

Rodzaj czynnika
chłodniczego

Potencjał tworzenia efektu
cieplarnianego (GWP)

Ilość oryginalna

Ekwiwalent CO2 ilości
oryginalnej

[kgCO2 eq]

[kg]

[t]

WPS 6 K-1

R410A

2088

1,55

3,236

WPS 8 K-1

R410A

2088

1,95

4,072

WPS 10 K-1

R410A

2088

2,20

4,594

Tab. 9

3.2.6

Krzywe charakterystyczne pompy

Pompa solankowa WPS 6 K-1
H[kPa]
80

Pompa solankowa WPS 10 K-1

H[m]
8
7

60

6

50

5

40

4

30

3

20

2

10

1

0

0

-c

∆p

70

H[m]
14

H[kPa]
140
120

12

100

10

80

8

60

6

40

4

20

2

0

0

∆p

-c

m

.

ax

m

ax

0
0

1
0.2

2
0.4

3
0.6

0.8

4
1.0

Q[m³/h]
1,2

Q[l/s]

6 720 641 855-35. 1I

0

2

0

0.5

4

6

1

.

8

1.5

2

10

Q[m³/h]
3 Q[l/s]

2.5

6 720 641 855-37. 1I

Rys. 12

Krzywa charakterystyczna pompy solankowej WPS 6 K-1

Pompa solankowa WPS 8 K-1

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

p
[kPa]

H
[m]

70

0

0

1
0.2

2
0.4

3
0.6

Krzywa charakterystyczna pompy solankowej WPS 10 K-1

Pompa grzewcza WPS 6 K-1 – WPS 8 K-1

H[kPa] H[m]
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Rys. 14

0.8

4
1.0

5

Q[m³/h]
1,2

8
7

60

6

50

5

40

4

30

3

20

2

10

1

0

0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2

Q[l/s]

0.0

6 720 641 855-36. 1I

Rys. 13

Krzywa charakterystyczna pompy solankowej WPS 8 K-1

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Q [m³/h]
Q [l/s]

6 720 808 775-08.1il

Rys. 15

 rzywa charakterystyczna pompy grzewczej WPS 6
K
K-1 – WPS 8 K-1
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3.2.8

Pompa grzewcza WPS 10 K-1

Wykresy mocy

WPS 6K-1
H[kPa]
80

H[m]
8

70

7 A

60

6

50

5

B

ABCDEFGH-

U = 10V (4450 rpm)
U = 9V (3990 rpm)
U = 8V (3520 rpm)
U = 7V (3060 rpm)
U = 6V (2590 rpm)
U = 5V (2200 rpm)
U = 4V (1660 rpm)
U = 3V (1200 rpm)

3.0

3.5

C

40

4

30

3

20

2

10

1 G

D
E

0

F
H

0

0
0

0.5

1.0
0.2

1.5
0.4

2.0

2.5
0.6

4.0

Q[m³/h]

Q[l/s]
1.0

0.8

P [kW]
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-10

P [kW]
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-5

Krzywa charakterystyczna pompy grzewczej WPS 10 K-1

Legenda do rys. 12, 13, 14, 15 i 16:
H 	Wysokość tłoczenia (bez środka przeciw zamarzaniu)
V = Q Strumień objętości
3.2.7

Pomieszczenie ustawienia

Pompy ciepła solanka-woda Logatherm WPS .. K-1 i WPS
..-1 należą do najcichszych pomp ciepła na rynku. Jako że
pompy ciepła powodują jednak określony poziom hałasu, powinny być instalowane wyłącznie tam, gdzie poziom ten nie
będzie odbierany jako zbyt wysoki. Niekorzystne byłoby np.
zainstalowanie ich w pobliżu sypialni.
Wymiary montażowe (rys. 11, str. 16)

Odstęp między ścianą a tylną stroną pompy ciepła:
min. 20 mm
Ustawienie na cokole, nie bezpośrednio na jastrychu

Temperatura otoczenia w pomieszczeniu ustawienia:
0°C – 45°C
Wyrównanie w poziomie pompy ciepła w pomieszczeniu
ustawienia za pomocą załączonych nóżek regulacyjnych
Przewidzieć odpływ dla zaworu bezpieczeństwa

22 l Logatherm WLW196i..AR - 6 720 820 768 (2017/11)

0

5

10

15

6 720 802 250-16.1il

6 720 641 855-39. 1I

Rys. 16

1
2
3

Rys. 17

20
TS [°C]

Wykres mocy WPS 6 K-1

COP
8

COP
8

7

7

6

6

5

5

5

4

4

6

3

3

2

2

1

1

0
-10

0
-5

4

0

5

10

15

6 720 802 250-17.1il

Rys. 18

20
TS [°C]

Współczynnik efektywności WPS 6 K-1

Legenda do rys. 17, 18:
COP Współczynnik efektywności
P		
Moc
Ts
Temperatura wlotu solanki
1
Moc cieplna przy temperaturze zasilania 35°C
2
Moc cieplna przy temperaturze zasilania 45°C
3
Moc cieplna przy temperaturze zasilania 55°C
4 	Współczynnik efektywności przy temperaturze
zasilania 35°C
5 	Współczynnik efektywności przy temperaturze
zasilania 45°C
6 	Współczynnik efektywności przy temperaturze
zasilania 55°C

Opis techniczny

WPS 8 K-1
P [kW]
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-10

P [kW]
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-5

WPS 10 K-1

1
2
3

0

5

10

15

6 720 617 715-109.1il

Rys. 19

20
TS [°C]

P [kW]
18

P [kW]
18

16

16

14

14

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

-10

0
-5

COP
8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

0
-10

0
-5

7

7

6

6

5

5

4

4

3

4
5
6

0

5

10

15

6 720 617 715-110.1il

Rys. 20

20
TS [°C]

Współczynnik efektywności WPS 8 K-1

0

5

10

15

0

-10

4

5
6

0
-5
-5

0

5

10

15

6 720 617 715-112.1il

Rys. 22

20
TS [°C]

Wykres mocy WPS 10 K-1

COP
8

COP
8

1
2
3

6 720 617 715-111.1il

Rys. 21

Wykres mocy WPS 8 K-1

COP
8

3

20
TS [°C]

Współczynnik efektywności WPS 10 K-1

Legenda do rys. 19, 20, 21, 22:
COP Współczynnik efektywności
P		
Moc
Ts
Temperatura wlotu solanki
1
Moc cieplna przy temperaturze zasilania 35°C
2
Moc cieplna przy temperaturze zasilania 45°C
3
Moc cieplna przy temperaturze zasilania 55°C
4 	Współczynnik efektywności przy temperaturze
zasilania 35°C
5 	Współczynnik efektywności przy temperaturze
zasilania 45°C
6 	Współczynnik efektywności przy temperaturze
zasilania 55°C
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3.3

Pompa ciepła Logatherm WSW196i-12 T/TS

3.3.1

Przegląd wyposażenia

Do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania c.w.u. w domach jedno- i dwurodzinnych, w przypadku nowych budynków i modernizacji używane są pompy ciepła solanka-woda
Premium WSW196i-12 T/TS.
Posiadają one wbudowany pojemnościowy podgrzewacz
wody oraz dogrzewacz elektryczny.
3.3.2

Zalety
Bardzo wysoka efektywność dzięki technologii inwertera
Kompaktowa i niezajmująca dużo miejsca konstrukcja
z wbudowanym pojemnościowym podgrzewaczem wody
Inteligentne urządzenie obsługowe HMC300 ze zintegrowanym monitorowaniem solanki
Łatwość i wygoda obsługi dzięki zintegrowanemu złączu
internetowemu

Wymiary, przyłącza i minimalne odstępy

452

300

223

288

320

353

397

125

268

58 50

193

29

168

55

650

114

62

10

57
107
123
173
600
Rys. 23

Wymiary przyłączy, rzut z góry (podane w mm)
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1

2

3

14

230V
/
400V

230V
/
400V

230V
/
400V

3

13
12
11
10

4
5
6
7

230V
/
400V

8
9

6 720 820 059-13.1I

Rys. 24

Wymiary przyłączy, rzut z góry (podane w mm)

[1]	Powrót do systemu solarnego/odprowadzania ciepła
zewnętrznego (tylko w przypadku typów produktów
połączonych z instalacją solarną/ciepłem zewnętrznym)
[2]	Zasilanie systemu solarnego/odprowadzania ciepła
zewnętrznego (tylko w przypadku typów produktów
połączonych z instalacją solarną/ciepłem zewnętrznym)
[3]
System solankowy wył.
[4]
Odpowietrznik
[5]	Przyłącze zewnętrznego pojemnościowego podgrzewacza wody (osprzęt)

[6]
System solankowy wł.
[7]
Przyłącza elektryczne
[8]
Dopływ zimnej wody
[9]
Odpływ ciepłej wody
[10] Powrót z instalacji grzewczej
[11] Przyłącza elektryczne
[12]	Przyłącze elektryczne zewnętrznego pojemnościowego podgrzewacza wody (osprzęt)
[13] Przyłącza elektryczne
[14] Zasilanie do instalacji grzewczej
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≥ 5*

≥ 125

≥5

600

1800

650

≥5

≥ 600

6 720 820 059-20.1I

Rys. 25

Wymiary i zalecane minimalne odstępy pompy ciepła WSW196i-12 T/TS, rzut z przodu i z góry (podane w mm)

*	Aby zagwarantować możliwość dostępu podczas prac serwisowych, odstęp od ściany po lewej stronie powinien wynosić
co najmniej 300 mm.
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3.3.3

3

Zakres dostawy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6 720 820 305-02.2I

Rys. 26

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Zakres dostawy WSW196i-12 T/TS

Pompa ciepła
Czujnik temperatury zasilania T0
Kabel przedłużający do czujnika temperatury zasilania
Nóżki regulacyjne
Dokumenty techniczne
Filtr do systemu grzewczego

[7]
Czujnik temperatury zewnętrznej
[8]
Filtr do źródła ciepła
[9]
Zawór bezpieczeństwa (system solankowy)
[10]	Zestaw przyłączeniowy (zaciski przyłączeniowe
do modułu instalacyjnego)
[11] Rura obejściowa [12] 2 x łącznik typu T
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3.3.4

Dane techniczne
Jednostka

WSW196i-12 T

WSW196i-12 TS

Moc cieplna
Zakres mocy

kW

3 – 12

Moc grzewcza (B0/W35)

kW

11,8

Moc chłodnicza

kW

8,6

Klasa energetyczna ogrzewania (WP w połączeniu z regulatorem)

-

A+++

Klasa energetyczna (WP bez regulatora)

-

A++

SCOP w przypadku instalacji wysokotemperaturowych (+55°C), standardowy klimat

-

4,0 P-Design 10 kW

SCOP w przypadku instalacji niskotemperaturowych (+35°C), standardowy klimat

-

5,3 P-Design 11 kW

kW

5,6

Parametry mocy wg EN 14825

Parametry mocy wg EN 14511
Moc grzewcza przy 55% (B0/W35)
COP przy 55% (B0/W35)
Moc grzewcza przy 55% (B0/W45)
COP przy 55% (B0/W45)
Moc grzewcza przy 55% (B0/W55)
COP przy 55% (B0/W55)

-

4,6

kW

5,2

-

3,6

kW

4,8

-

2,8

Ciepła woda
Klasa energetyczna (przygotowanie c.w.u.)

-

Pojemność pojemnościowego podgrzewacza wody

l

Będąca do dyspozycji objętość ciepłej wody +40°C

A
190

184

l

280

bar

210

mm
(stal
nierdzewna)

Ø 22

-

Pompa niskoenergetyczna, klasa A

3

m /h

2,16

Wysokość tłoczenia (ogrzewanie podłogowe)

m

6

Znamionowe natężenie przepływu (grzejnik)

m /h

1,8

Min./maks. dopuszczalne ciśnienie robocze
Przyłącze
System solankowy
Pompa solankowa (Wilo Stratos Para 25/1-11 180 PWM)
Znamionowe natężenie przepływu (ogrzewanie podłogowe)

Wysokość tłoczenia (grzejnik)
Min./maks. ciśnienie
Przyłącze

3

m

8

bar

2/4

mm (Cu)

Ø 28

-

Pompa niskoenergetyczna, klasa A

m3/h

1,33

System grzewczy
Wewnętrzna pompa wody grzewczej (Grundfos UPM2 25-75 130 PWM)
Znamionowe natężenie przepływu (ogrzewanie podłogowe)
Wysokość tłoczenia (ogrzewanie podłogowe)

m

4,9

Znamionowe natężenie przepływu (grzejnik)

m3/h

1,08

m

6,2

Wysokość tłoczenia (grzejnik)
Min./maks. ciśnienie

bar

13

Maks. temperatura zasilania przy B 0°C

°C

63

mm (Cu)

Ø 28

-

Podwójny tłok mimośrodowy

kg

2,39

Przyłącze
Obieg czynnika chłodniczego
Typ sprężarki
Waga czynnika chłodniczego R410A1)
CO2(e)

ton

4,99

Wartość wyłączająca HP, ustawiana na presostacie

bar

43,2

Tab. 10

Dane techniczne
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Jednostka

WSW196i-12 T

3

WSW196i-12 TS

Dane elektryczne
Napięcie znamionowe

-

400 V 3 N~50 Hz

Prąd rozruchowy

A

<2

Cos cp

-

> 0,95

Maks. robocze natężenie prądu sprężarki

A

7,5

Maks. robocze natężenie prądu łącznie z dogrzewaczem elektrycznym (9 kW)

A

25

Bezpiecznik, inercyjny; przy dogrzewaczu elektrycznym 3/6/9 kW

A

16/20/25

Bezpiecznik sprężarki, inercyjny

A

10

Bezpiecznik dogrzewacza elektrycznego (9 kW)

A

13

Stopień ochrony

IP

X1

Poziom mocy akustycznej w normalnych warunkach eksploatacji i przy obciążeniu 60%
w temp. 55°C

dB(A)

43

Zakres mocy akustycznej min.-maks./55°C

dB(A)

38 – 49

Wymiary (szerokość x długość x wysokość)

mm

600 x 650 x 1800

Ciepła woda

Waga bez opakowania

Tab. 11

3.3.5

kg

237

242

Dane techniczne

Dane o zużyciu energii

Logatherm

Jednostka

WSW196i-12 T/TS

Dyrektywy UE w sprawie efektywności energetycznej
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń1)

-

A++

Znamionowa moc cieplna w standardowych warunkach klimatycznych

kW

10

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
w standardowych warunkach klimatycznych1)

%

160

dB (A)

49

Klasa efektywności energetycznej w trybie przygotowania c.w.u.

-

A

Efektywność energetyczna w trybie przygotowania c.w.u.
w standardowych warunkach klimatycznych

%

892)

Profil obciążeń

-

L

1)

Poziom mocy akustycznej na zewnątrz

Tab. 12
1)
2)

Dane o zużyciu energii przez WSW196i-12 T/TS

Przy temperaturze zasilania 55°C
 skutek podłączenia 2 kolektorów płaskich SKN4.0 s do solarnego wymiennika ciepła pompy WSW196i-12 TS i wskutek zainstalowania
W
stacji solarnej Logasol KS0110 efektywność energetyczna w trybie przygotowania c.w.u. wzrasta do 192%.

3.3.6
Informacje dotyczące czynnika chłodniczego
To urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane jako czynnik chłodniczy. Urządzenie jest hermetycznie zamknięte.
Poniższe informacje dotyczące czynnika chłodniczego są zgodne z wymogami rozporządzenia UE nr 517/2014 w sprawie
fluorowanych gazów cieplarnianych.

WSW196i-12

Rodzaj czynnika chłodniczego

Potencjał tworzenia
efektu cieplarnianego
(GWP) [kgCO2 eq]

Ilość oryginalna [kg]

Ekwiwalent CO2 ilości oryginalnej [t]

R410A

2088

2,39

4,990

Tab. 13
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3.3.7	Krzywe charakterystyczne pompy i wysokości
tłoczenia

Pompa grzewcza WSW196i-12 T/TS (w zakresie dostawy)
H [m]

Pompa solankowa WSW196i-12 T/TS
H [m]

H [kPa]

10

100

8

80

6

60

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

4

40

2

20

0

1

0
0

0,4

0,2

0

2

3

4

5

0,8 1,0

1,2

1,4 V [l/s]

8

12

16

V [lgpm]

Pe [W]

6 720 820 777-13.1T

Rys. 28

Pe [W]

H
V		
Pe

80

9

10

m
m
8
m
7
m
6
m
5
m
4
m

120

40
0
0

1

2

3

4

5

V [m³/h]
6 720 819 073-02.1T

Rys. 27

H
V		
Pe

Krzywa charakterystyczna pompy solankowej
WSW196i-12 T/TS

Wysokość tłoczenia
Strumień objętości
Pobór mocy
Wysokości tłoczenia systemu solankowego i
grzewczego – tab. 10, str. 26.
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V [l/s]

70
60
50
40
30
20
10
0
0,0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 V [m³/h]

0
V [m³/h]

0,6

4

H [kPa]

80
8
70
7
60
6
50
5
40
4
30
3
20
2
10
1
0
0
0,0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 V [m³/h]

3.3.8

 rzywa charakterystyczna pompy grzewczej WSK
W196i-12 T/TS (w zakresie dostawy)

Wysokość tłoczenia
Strumień objętości
Pobór mocy

Pomieszczenie ustawienia

Pompy ciepła solanka-woda Logatherm WSW196i-12 T
i WSW196i-12 TS należą do najcichszych pomp ciepła na rynku. Jako że pompy ciepła powodują jednak określony poziom
hałasu, powinny być instalowane wyłącznie tam, gdzie poziom ten nie będzie odbierany jako zbyt wysoki. Niekorzystne
byłoby np. zainstalowanie jej w pobliżu sypialni.
Wymiary montażowe (→ rys. 25, str. 26)

Odstęp między ścianą a tylną stroną pompy ciepła:
min. 20 mm
Ustawienie na cokole, nie bezpośrednio na jastrychu

Temperatura otoczenia w pomieszczeniu ustawienia:
0°C – 45°C
Wyrównanie w poziomie pompy ciepła w pomieszczeniu
ustawienia za pomocą załączonych nóżek regulacyjnych
Przewidzieć odpływ dla zaworu bezpieczeństwa

Opis techniczny

3.3.9

Wykresy mocy

P [kW]
18

COP
7
6

2

16
14
12
10
8
6
4
2
0
-10

1

3

Rys. 29

2
1

5
4

3

3
2
1

-5

0

5

10

15

20
TS [°C]

0
-10

6720819073-06.1T

[1]
[2]
[3]
P
Ts

3

Wykres mocy pompy WSW196i-12 T/TS

Moc grzewcza przy temperaturze zasilania 35°C
Moc grzewcza przy temperaturze zasilania 45°C
Moc grzewcza przy temperaturze zasilania 55°C
Moc
Temperatura wlotu solanki

-5

0

5

10

15

20
TS [°C]

6 720 819 073-07.1T

Rys. 30

[1]
[2]
[3]
COP
Ts

Współczynnik efektywności pompy WSW196i-12 T/TS

Moc grzewcza przy temperaturze zasilania 35°C
Moc grzewcza przy temperaturze zasilania 45°C
Moc grzewcza przy temperaturze zasilania 55°C
Współczynnik efektywności
Temperatura wlotu solanki
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3.4	Pompy ciepła Logatherm WPS 6-1, WPS 8-1,
WPS 10-1, WPS 13-1 i WPS 17-1

Wymiary i minimalne odstępy

Do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania c.w.u. w domach jedno- i dwurodzinnych używane są pompy ciepła
serii Logatherm WPS 6/8/10/13/17-1.
Posiadają one wbudowany dogrzewacz elektryczny o mocy 9
kW oraz sterowany silnikiem zawór przełączający 3-drogowy.

20

Przegląd wyposażenia

600
189

1
E

4

7

D

5

B

3

800

Zalety
Wbudowana pompa solankowa o wysokiej wydajności
Wbudowana pompa grzewcza o wysokiej wydajności
Wbudowany dogrzewacz elektryczny o mocy 9 kW
Zawór przełączający 3-drogowy
Przygotowane do podłączenia pojemnościowego
podgrzewacza wody
Przyjazne dla użytkownika menu tekstowe
Cicha praca
Szlachetne wzornictwo
Wysokie współczynniki efektywności
Elektroniczny ogranicznik prądu rozruchowego
(oprócz WPS 6-1)
Zintegrowane rejestrowanie ilości ciepła przez menedżera
ilości ciepła

6 720 647 043-33.1I

Rys. 31

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
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A

C

6
F

2

645

Zakres dostawy
Pompa ciepła WPS 6/8/10/13/17-1
Czujnik temperatury zasilania E11.T1
Czujnik temperatury zewnętrznej E10.T2
Filtr (gwint wewnętrzny R6) systemu grzewczego
Zawór odpowietrzający
Nóżki regulacyjne
Dokumentacja techniczna

213

48

105

168 88

3.4.1

3.4.2

47

3

 ymiary pomp ciepła Logatherm WPS 6-1 – WPS 17-1
W
(podane w mm)

Przyłącza elektryczne
System solankowy wył.
System solankowy wł.
Powrót podgrzewacza
Zasilanie podgrzewacza
Powrót ogrzewania
Zasilanie ogrzewania

3

≥100

1520

≥100

≥400

Opis techniczny

6 720 647 770-7.1I

Rys. 32

 inimalne odstępy pomp ciepła Logatherm WPS 6-1
M
– WPS 17-1 (podane w mm)
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3.4.3

Dane techniczne
Jednostka

WPS 6-1

WPS 8-1

WPS 10-1

WPS 13-1

Moc cieplna (B0/W35)1)

kW

5,8

Moc cieplna (B0/W45)1)

kW

5,6

-

4,4

4,55

WPS 17-1

7,6

10,4

13,3

17,0

7,3

10,0

12,8

16,1

4,8

4,56

4,7

Tryb solanka-woda

COP (B0/W35)1)
COP (B0/W45)1)
Moc chłodnicza (B0/W35)

-

3,4

3,6

3,8

3,8

3,6

kW

4,5

6

8,2

10,5

13,4

m3/h

1,40

1,87

2,52

3,24

4,07

kPa

45

80

80

90

85

bar

4

4

4

4

4

System solankowy
Przepływ nominalny (AT = 3 K)2)
Dopuszczalny zewnętrzny spadek ciśnienia

2)

Maks. ciśnienie
Objętość (wewn.)

l

5

5

5

5

5

Temperatura robocza

°C

-5 – +20

-5 – +20

-5 – +20

-5 – +20

-5 – +20

Przyłącze (Cu)

mm

28

28

35

35

35

-

Copeland fixed
scroll

Copeland fixed
scroll

Copeland fixed
scroll

Copeland fixed
scroll

Copeland fixed
scroll

Waga czynnika chłodniczego R 410A3)

kg

1,55

1,95

2,4

2,65

2,80

Maks. ciśnienie

bar

42

42

42

42

42

m3/h

0,72

0,94

1,30

1,66

2,09

Min./maks. temperatura zasilania

°C

20/62

20/62

20/62

20/62

20/62

Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze

bar

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Sprężarka
Typ

Ogrzewanie
Przepływ nominalny (AT = 7 K)

Objętość ciepłej wody

l

7

7

7

7

7

mm

22

22

22

28

28

Przyłącze elektryczne

-

400 V
3 N~50 Hz

400 V
3 N~50 Hz

400 V
3 N~50 Hz

400 V
3 N~50 Hz

400 V
3 N~50 Hz

Bezpiecznik, inercyjny; przy dogrzewaczu
elektrycznym 3/6/9 kW

A

10/16/20

16/16/20

16/20/25

16/25/25

20/25/32

Pobór mocy znamionowej sprężarki (B0/
W35)

kW

1,32

1,62

2,18

2,8

3,63

Maks. natężenie prądu z ogranicznikiem
prądu rozruchowego4)

A

27,0

27,5

29,5

28,5

29,50

cos φ
B0/W35
B0/W45

-

0,72
0,78

0,73
0,79

0,76
0,86

0,68
0,83

0,79
0,83

Stopień ochrony

IP

X1

X1

X1

X1

X1

Przyłącze (Cu)
Parametry przyłączy elektrycznych

Informacje ogólne
Dopuszczalne temperatury otoczenia

°C

10 – 35

10– 35

10 – 35

10 – 35

10 – 35

Poziom ciśnienia akustycznego5)

dBA

31

31

32

34

32

Poziom mocy akustycznej

dBA

46

46

47

49

47

mm

600 x 645 x
1520

600 x 645 x
1520

600 x 645 x
1520

600 x 645 x
1520

600 x 645 x
1520

kg

144

157

167

185

192

6)

Wymiary (szerokość x długość x wysokość)
Masa (bez opakowania)

Tab. 14

Dane techniczne

Z pompą wewnętrzną zgodnie z EN 14511
Z glikolem etylenowym
3)
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego, GWP100 = 2088
4)
WPS 6-1: maks. natężenie prądu bez ogranicznika prądu rozruchowego
5)
Zgodnie z EN 11203
6)
Zgodnie z EN 3743-1
1)
2)
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Pompa ciepła Logatherm

3

Jednostka

WPS 6-1

WPS 8-1

WPS 10-1

WPS 13-1

WPS 17-1

-

Para 25/1-7

Para 25/1-11

Para 30/1-12

Para 30/1-12

Para 30/1-12

mm

180

180

180

180

180

-

Para 25/1-7

Para 25/1-7

Para 25/1-7

Para 25/1-7

Para 25/1-11

mm

130

130

130

180

180

Solanka (czynnik chłodniczy)
Pompa solankowa Wilo
Długość montażowa
Ogrzewanie
Pompa grzewcza Wilo
Długość montażowa

Tab. 15

Pompy solankowe i grzewcze pomp ciepła Logatherm WPS 6-1 – WPS 17-1

Pompa ciepła Logatherm

Natężenie przepływu
solanki1) Nominalne

Wysokość tłoczenia

Różnica temperatur

2)

[m3/h]

[m]

[K]

WPS 6-1

1,4

4,5

3,0

WPS 8-1

1,87

8,0

3,0

WPS 10-1

2,52

9,1

3,0

WPS 13-1

3,24

9,0

3,0

WPS 17-1

4,07

8,5

3,0

Tab. 16

Wysokość tłoczenia po stronie solanki i różnica temperatur w zależności od natężenia przepływu solanki

1)

Glikol monoetylenowy 30%

2)

Punkt znamionowy pracy przy nominalnym natężeniu przepływu solanki
Natężenie przepływu
wody grzewczej

Pompa ciepła Logatherm

Wysokość tłoczenia

Różnica temperatur

A

A

Nominalne

Min.

3

[m /h]

3

[m /h]

[m]

[K]

WPS 6-1

0,75

0,50

5,0

5,0

WPS 8-1

0,94

0,68

4,8

5,0

WPS 10-1

1,3

0,94

5,0

5,0

WPS 13-1

1,66

1,2

4,2

5,0

WPS 17-1

2,1

1,48

6,0

5,0

Tab. 17

Wysokość tłoczenia po stronie ogrzewania i różnica temperatur w zależności od natężenia przepływu wody grzewczej

[A] Punkt znamionowy pracy przy nominalnym natężeniu przepływu wody grzewczej
[B] Punkt znamionowy pracy przy maksymalnym natężeniu przepływu wody grzewczej

3.4.4

Dane o zużyciu energii

Logatherm

Jednostka

WPS 6-1

WPS 8-1

WPS 10-1

WPS 13-1

WPS 17-1

Dyrektywy UE w sprawie efektywności energetycznej
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń1)

-

A++

A++

A++

A++

A++

Znamionowa moc cieplna w standardowych warunkach klimatycznych1)

kW

6

8

11

13

18

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
w standardowych warunkach klimatycznych1)

%

125

131

136

133

130

dB (A)

46

47

47

48

47

Poziom mocy akustycznej na zewnątrz

Tab. 18
1)

Dane o zużyciu energii przez WPS 6-1 – WPS 17-1

Przy temperaturze zasilania 55°C

Logatherm WLW196i..AR - 6 720 820 768 (2017/11) l 35

3

Opis techniczny

3.4.5

Informacje dotyczące czynnika chłodniczego

To urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane jako czynnik chłodniczy. Urządzenie jest hermetycznie zamknięte. Poniższe
informacje dotyczące czynnika chłodniczego są zgodne z wymogami rozporządzenia UE nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów
cieplarnianych.

Rodzaj czynnika chłodniczego

Potencjał tworzenia
efektu cieplarnianego
(GWP) [kgCO2 eq]

Ilość oryginalna [kg]

Ekwiwalent CO2 ilości oryginalnej [t]

WPS 6-1

R410A

2088

1,55

3,236

WPS 8-1

R410A

2088

1,95

4,072

WPS 10-1

R410A

2088

2,40

5,011

WPS 13-1

R410A

2088

2,65

5,533

WPS 17-1

R410A

2088

2,80

5,846

Tab. 19

3.4.6

Pomieszczenie ustawienia

Pompy ciepła solanka-woda Logatherm WPS 6-1 – WPS 17-1
należą do najcichszych pomp ciepła na rynku. Jako że pompy
ciepła powodują jednak określony poziom hałasu, powinny być
instalowane wyłącznie tam, gdzie poziom ten nie będzie odbierany jako zbyt wysoki. Niekorzystne byłoby np. zainstalowanie ich
w pobliżu sypialni.
Wymiary montażowe (→rys. 32, str. 33)
3.4.7


Odstęp między ścianą a tylną stroną pompy ciepła:
min. 20 mm

Temperatura otoczenia w pomieszczeniu ustawienia:
0°C – 45°C
Wyrównanie w poziomie pompy ciepła w pomieszczeniu
ustawienia za pomocą załączonych nóżek regulacyjnych
Przewidzieć odpływ dla zaworu bezpieczeństwa

Wykresy mocy

WPS 6-1
P [kW]
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-10

P [kW]
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-5

1
2
3

0

5

6 720 802 250-16.1il

Rys. 33

10

15

20
TS [°C]
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Legenda do rys. 33 ... Rys. 42:
COP Współczynnik efektywności
P		
Moc
TS
Temperatura wlotu solanki
1
Moc cieplna przy temperaturze zasilania 35°C
2
Moc cieplna przy temperaturze zasilania 45°C
3
Moc cieplna przy temperaturze zasilania 55°C
4 	Współczynnik efektywności przy temperaturze
zasilania 35°C
5 	Współczynnik efektywności przy temperaturze
zasilania 45°C
6 	Współczynnik efektywności przy temperaturze
zasilania 55°C
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4.1	Rozporządzenie w sprawie oszczędzania energii
(EnEV)
4.1.1	EnEV 2014 – istotne zmiany względem EnEV 2009
Rozporządzenie EnEV 2014 obowiązuje od dnia 1.5.2014 r.
Jego celem jest obniżenie zużycia energii w budynkach. Ze
względów ekonomicznych plany rządu Niemiec dotyczące
neutralności klimatycznej istniejących budynków mają zostać
zrealizowane do 2050 r.
Wymagania energetyczne względem nowych budynków
zwiększono od 1.1.2016 r. o 25% dopuszczalnego rocznego
zapotrzebowania na energię pierwotną. Obowiązujące obecnie
wymagania względem istniejących budynków nie są poddawane dodatkowym zaostrzeniom.
Nabywca lub najemca nieruchomości musi uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej.
Nowe budynki:
– Górną granicę dopuszczalnego rocznego zapotrzebowania
na energię pierwotną obniża się średnio o 30%.
– Prąd uzyskiwany z energii odnawialnych można wliczyć do
zapotrzebowania budynku na energię końcową (maksymalnie do wartości obliczonego zapotrzebowania budynku na
prąd). Warunkiem jest to, że zapotrzebowanie na prąd musi
powstawać w bezpośrednim powiązaniu przestrzennym
z budynkiem, zaś prąd musi być zużywany przede wszystkim w samym budynku.
– Wymagania energetyczne dotyczące izolacji termicznej
przegród zewnętrznych budynku zwiększają się średnio
o 15%.
Modernizacja starych budynków: w przypadku większych
zmian konstrukcyjnych w przegrodach 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 (roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną i izolacja termiczna przegród zewnętrznych budynku).
Stan istniejący: zaostrzenie wymagań dla izolacji stropów
najwyższych kondygnacji (poddaszy), po których nie chodzą ludzie. Dodatkowo do końca 2011 r. stropy najwyższych kondygnacji, po których chodzą ludzie, muszą być
izolowane termicznie. W obu przypadkach wystarczy izolacja dachu.

Ładowane w nocy energią elektryczną akumulacyjne
instalacje grzewcze starsze niż 30 lat należy wycofać
z eksploatacji i zastąpić wydajniejszymi źródłami ogrzewania. Dotyczy to budynków mieszkalnych składających się
przynajmniej z 6 jednostek mieszkaniowych oraz budynków
niemieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej
500 m2. Obowiązek wycofania z eksploatacji wprowadzany
jest stopniowo (od 1 stycznia 2020 r.).

Wyjątki:
– budynki spełniające wymagania rozporządzenia w sprawie
izolacji cieplnej budynków w wersji z 1995 r. lub
– nieopłacalność wymiany lub
– istnienie wymogu stosowania elektrycznych systemów akumulacyjnych przedstawionego w przepisach (np. planach
zagospodarowania przestrzennego).
Instalacje klimatyzacyjne powodujące zmiany wilgotności
powietrza w pomieszczeniu muszą być dodatkowo wyposażone w urządzenia do automatycznej regulacji nawilżania
i osuszania.
Środki realizacji:
–W
 ykonywanie niektórych kontroli powierza się kominiarzowi.
– Wprowadza się świadectwa wykonania określonych prac
w istniejących budynkach (deklaracje wykonawcy).
– Wprowadza się jednolite przepisy w zakresie kar pieniężnych.
– Naruszenie określonych wymagań rozporządzenia EnEV
dotyczących nowego i starego budownictwa oraz podawanie fałszywych informacji w świadectwach charakterystyki
energetycznej stanowi wykroczenie.
4.1.2

Streszczenie rozporządzenia EnEV 2009

W ramach rozporządzenia EnEV architekci, projektanci
i inwestorzy, zaangażowani w dany projekt budowlany, mogą
wybrać rozwiązanie optymalne z energetycznego punktu widzenia, które może łączyć w sobie najnowsze osiągnięcia
w dziedzinie izolacji termicznych i wysokowydajne instalacje.
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 zwraca się
w dłuższej perspektywie.
Zwłaszcza pompy ciepła, instalacje solarne do przygotowywania c.w.u oraz instalacje wentylacyjne z układami odzyskiwania
ciepła uważane są za szczególnie opłacalne z punktu widzenia
ogólnej wydajności energetycznej. Potwierdzają to aktualne
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 dotyczących zapotrzebowania budynków
na energię. Ujęto w nim całkowite zużycie energii w nowym
budynku oraz instalacje ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody.
Uwzględniono też przygotowanie ciepłej wody w sposób centralny i zdecentralizowany oraz przy użyciu energii słonecznej.
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W obliczeniach zapotrzebowania na pierwotną energię
grzewczą uwzględniono również straty powstające przy
przetwarzaniu energii w obrębie budynku, zużycie pomocniczej energii elektrycznej oraz zastosowanie odnawialnych
źródeł energii (pompa ciepła i instalacje solarne) do przygotowywania wody grzewczej i c w.u.
Zidentyfikowano możliwości kompensacji: wysoki standard
izolacji i mało wydajne instalacje grzewcze są konfrontowane z oszczędnymi instalacjami i wyższym zapotrzebowaniem na ciepło grzewcze.
Uwzględniono badanie szczelności budynków i wykrywanie
mostków cieplnych.
Nowe świadectwo charakterystyki energetycznej (paszport
energetyczny) sprzyja zwiększeniu przejrzystości dla najemców, właścicieli oraz rynku nieruchomości.
Przede wszystkim do przestarzałych urządzeń grzewczych
odnoszą się wymagania warunkowe względem istniejących
budynków i obowiązków ich dodatkowego wyposażania.
Tę samą wartość przypisuje się izolacji cieplnej i instalacjom. Technologia urządzeń i wyposażenie techniczne budynku są równoprawne. Wskutek tego w przyszłości można będzie wykorzystać istniejący potencjał optymalizacyjny
w obszarze zużycia energii w nowych budynkach.
Znaczenie dla architektów, projektantów, firm budowlanych, producentów gotowych domów i rzemieślników
Rozporządzenie EnEV wpływa na rozwój sektora nowego budownictwa poprzez następujące istotne czynniki:
Szczelność budynku zyskuje większe znaczenie. Stosownie
do tego mechaniczne instalacje wentylacyjne będą w przyszłości stałym elementem nowych budynków.
Można oczekiwać zwiększenia popytu na instalacje o wysokiej efektywności energetycznej, takie jak grzewcze pompy
ciepła czy instalacje solarne, ponieważ w ocenie dokonywanej zgodnie z rozporządzeniem EnEV przewidziano wyrównanie niskonakładowej i gorzej izolowanej cieplnie bryły budynku przez bardziej kosztowne instalacje. Dodatkowo bank KfW
udziela na korzystnych warunkach pożyczek na domy o zapotrzebowaniu na energię pierwotną mniejszym niż 60 kWh/
(m2 x rok) i na domy o zapotrzebowaniu na energię pierwotną
mniejszym niż 40 kWh/(m2 x rok), co sprawia, że inwestycja
w instalacje o wysokiej efektywności energetycznej staje się
atrakcyjna finansowo.
Współczynnik energii pierwotnej pomp ciepła dla energii elektrycznej wynosi obecnie 1,8.
Ponieważ obecnie technologię instalacji należy określić już na
etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę, zacieśni
się współpraca między architektami, inżynierami budowlanymi, projektantami, firmami budowlanymi, instalatorami
i producentami urządzeń. Poprzez wczesną decyzję o zastosowaniu określonej technologii budynku możliwe będzie zintegrowane planowanie budynku oraz jego technologii.
Świadectwo charakterystyki energetycznej
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie oszczędzania energii
świadectwa charakterystyki energetycznej będą w przyszłości
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wystawiane dla nowych budynków, jak również dla istniejących
obiektów w przypadku istotnej przebudowy budynku.
W rozporządzeniu EnEV wprowadzono rozróżnienie między
świadectwem charakterystyki energetycznej i świadectwem zapotrzebowania na ciepło.
Świadectwo charakterystyki energetycznej dotyczy nowych
budynków oraz zmian i rozbudowy istniejących budynków, które
cechują się normalnymi temperaturami pomieszczeń.
Świadectwo zapotrzebowania na ciepło dotyczy budynków
o niskich temperaturach pomieszczeń.
W świadectwie charakterystyki energetycznej zestawiane są wyniki obliczeń dotyczących następujących parametrów nowych
budynków:
Straty ciepła transmisyjnego
Współczynniki nakładu instalacji grzewczej, przygotowania
c.w.u. i wentylacji
Zapotrzebowanie na energię według nośników energii
Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną.
Wystawienie świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z rozporządzeniem EnEV wymaga uprzedniego określenia
rocznego zapotrzebowania na ciepło grzewcze wg normy DIN V
4108-6. Zapotrzebowanie to oraz zapotrzebowanie na energię
niezbędną do przygotowania ciepłej wody, które można obliczyć
sposobem ryczałtowym, mnożone są następnie przez
„współczynnik nakładu instalacji". Należy go obliczyć zgodnie
z DIN V 4701-10.
Zapotrzebowanie na energię pierwotną jako kryterium
Rozporządzenie EnEV ogranicza właściwą stratę ciepła transmisyjnego budynku. Bezspornie bardziej rygorystycznym wymogiem jest ograniczenie ilości energii pierwotnej przeznaczonej na
ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody i ew. wentylację.
Energia pierwotna jest wielkością odniesienia dla wartości granicznych, które należy utrzymać, stąd uwzględnione muszą być
również następujące aspekty:
Straty energii powstające podczas pozyskiwania, wzbogacania, transportu, przetwarzania i stosowania nośnika energii.
Pomocnicze źródła energii potrzebnej do zasilania napędu
elektrycznego pomp instalacji grzewczych.
Pompy ciepła pobierają z otoczenia największą część potrzebnego ciepła grzewczego. Temperatura zostaje podniesiona do
poziomu wymaganego przez instalację grzewczą przy wykorzystaniu niewielkiej ilości energii wysokiej jakości (zazwyczaj prądu). Jeżeli współczynnik sezonowej wydajności pompy ciepła
jest większy niż 2,8 uzyskuje się znaczną oszczędność energii
pierwotnej w porównaniu do bardzo wydajnej energetycznie
techniki kondensacyjnej.
Współczynnik nakładu ep
Współczynnik nakładu instalacji ep jest głównym wynikiem
obliczenia według normy DIN V 4701-10. Określa on stosunek energii pierwotnej pobranej przez instalację do oddanego przez nią ciepła użytego do ogrzewania, wentylacji
i przygotowania c.w.u.
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p

= Q p /( Q h + Q tw )

Wzór 5 Obliczanie współczynnika nakładu instalacji
ep
Współczynnik nakładu instalacji
Qh
Zapotrzebowanie na ciepło grzewcze
Qp
Zapotrzebowanie na energię pierwotną
Qtw
Zapotrzebowanie na ciepło wody pitnej
Z ekonomicznego punktu widzenia współczynnik nakładu instalacji należy dobrać tak, aby był jak najniższy.
Zapotrzebowanie na energię pierwotną
Zapotrzebowanie na energię pierwotną oblicza się metodą bilansu. W przypadku budynków mieszkalnych o udziale powierzchni
okien do 30% stosuje się uproszczoną metodę bilansu okresów
grzewczych lub metodę szczegółowego bilansu miesięcznego
według DIN V 4108-6 w połączeniu z DIN 4701-10.
W przypadku wszystkich innych typów budynków należy wykonywać obliczenia metodą bilansu miesięcznego.
Rozporządzenie EnEV definiuje wzór na maksymalnie dopuszczalne zapotrzebowanie na energię pierwotną. Opiera się on na
stosunku A/V: całkowitej powierzchni wymiany ciepła A odniesionej do ogrzewanej objętości brutto budynku V (wymiarów
zewnętrznych).

Q p = e p x (Q h + Q tw)
Wzór 6 Obliczanie zapotrzebowania na energię pierwotną
ep
Współczynnik nakładu instalacji
Qh
Zapotrzebowanie na ciepło grzewcze
Qp
Zapotrzebowanie na energię pierwotną
Qtw
Zapotrzebowanie na ciepło wody pitnej
W przypadku domu jednorodzinnego z centralnym systemem
przygotowania c.w.u. oraz powierzchnią użytkową AN = 200 m2
i A/V = 0,8 wartość Qp,zul wyniosłaby 119,84 kWh/(m2 x rok).
Wartości tej nie można przekroczyć i stanowi punkt odniesienia
dla architekta lub projektanta.
Możliwość kompensacji między budynkiem a instalacją
Rozporządzenie EnEV daje możliwość kompensacji między wydajnością instalacji i izolacją cieplną budynku. W związku z tym
ze względu na udoskonalone instalacje można zrezygnować ze
środków izolacyjnych, o ile byłyby one bardzo kosztowne bądź
wpływałyby negatywnie na ogólny wygląd budynku. Architekt
i inwestor mogą zatem połączyć kwestie estetyczne, kreatywność i aspekty finansowe, aby uzyskać optymalne rozwiązanie.
Wymagania rozporządzenia EnEV należy spełnić przez stosowanie wydajnych instalacji, takich jak pompy ciepła lub domowe
instalacje wentylacyjne z systemami odzysku ciepła, przy czym
należy uwzględniać wyłącznie maksymalnie dopuszczalne zapotrzebowanie na ciepło transmisyjne.
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Wymagania w zakresie istniejących budynków
Rozporządzenie w sprawie oszczędzania energii zawiera wymagania dotyczące istniejących budynków.
Wymagania warunkowe: obowiązują z reguły wtedy, gdy
dana część zostanie zmieniona bez względu na okoliczności,
np. przez wymianę w przypadku naturalnego zużycia, przez
wyeliminowanie wad i uszkodzeń bądź podniesienie estetyki.
Wymagania dotyczące części: jak dotychczas obowiązują
tu minimalne ograniczenia. Wymagania dotyczące części obowiązują tylko wtedy, gdy przynajmniej ponad 20% jednakowo
zorientowanej powierzchni danej części ulegnie zmianie.
Metoda bilansu w istniejącym budynku (reguła 40%): jako
alternatywę wobec wymagań dotyczących części wprowadzono tzw. regulację 40% celem zapewnienia większej elastyczności przy modernizacji. Jeśli w danym budynku roczne
zapotrzebowanie na energię pierwotną, które odnosi się do
nowego budynku o porównywalnych parametrach, zostanie
przekroczone łącznie o wartość mniejszą niż 40%, poszczególne nowo zamontowane lub zmienione części mogą z nadwyżką spełniać ww. wymagania. Tak jak przy nowych budynkach należy w tych przypadkach dokładnie udokumentować
zapotrzebowanie na energię.
Obowiązek doposażenia: rozporządzenie EnEV przewiduje również obowiązek doposażenia istniejących budynków.
Obowiązek doposażenia należy spełnić niezależnie od czynności i tak wykonywanych przy istniejących częściach lub
instalacjach. Pompy ciepła stanowią praktyczne rozwiązanie
dla starych budynków, które dobrze spełnia cele oszczędzania energii, określone przez rozporządzenie EnEV oraz
rząd Niemiec. Nakład na budowę jest przy tym stosunkowo
mały, a urządzenia są łatwe do zainstalowania. Modernizacja
instalacji ogrzewczej jest wspierana przez bank KfW. Oferowany przez KfW program rewitalizacji budynków na rzecz
ograniczenia emisji 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. montażu pompy ciepła.
Rozporządzenie EnEV w odniesieniu do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Ustawodawca ustala wartości graniczne dla straty ciepła transmisyjnego i rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
Obliczenia dotyczące budynków mieszkalnych przeprowadza się
zgodnie z normą DIN 4108-6 poprzez ustalenie współczynnika nakładu instalacji zgodnie z DIN 4701-10 lub z DIN 18599 dla oceny
energetycznej budynków.
Również dla budynków niemieszkalnych norma DIN 18599 jest
obowiązującą podstawą do obliczeń. Wartości maksymalne ustala
się tutaj poprzez roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną.
W odróżnieniu od obliczeń dotyczących budynków mieszkalnych,
budynki niemieszkalne są dzielone na strefy o różnych profilach wykorzystania. Uwzględnia się również wpływ oświetlenia, wentylacji
i chłodzenia.
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4.2	Dyrektywa UE w sprawie efektywności
energetycznej
We wrześniu 2015 r. weszła w życie dyrektywa UE w sprawie ekoprojektu, dotycząca produktów wykorzystujących energię i innych
produktów związanych z energią (ErP).
W dyrektywie zapisano wymagania w zakresie:
efektywności energetycznej
poziomu mocy akustycznej (w przypadku pomp ciepła
obowiązuje dodatkowo poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej)
ochrony cieplnej (dotyczy podgrzewaczy)
Dyrektywa znajduje zastosowanie w szczególności do następujących produktów:

kotłów i urządzeń grzewczych na paliwa kopalne i pomp
ciepła o mocy do 400 kW
modułów kogeneracyjnych o mocy elektrycznej do 50 kW
pojemnościowych podgrzewaczy c.w.u. i podgrzewaczy
buforowych o pojemności do 2000 l
Ponadto produkty i systemy o mocy do 70 kW muszą być oznakowane etykietą efektywności energetycznej. Dzięki temu konsumenci na podstawie różnych kolorów i liter mogą natychmiast
rozpoznać efektywność energetyczną wyrobów.
System jako całość pozwala często uzyskać wyższą efektywność
energetyczną, poprzez na przykład zastosowanie wariantów układu regulacji lub rozszerzenie systemu o odnawialne źródła energii.

Minimalne wymagania
dotyczą między innymi efektywności energetycznej
zgodnie z dyrektywą o produktach związanych
z energią (ErP)

Oznaczenie
etykietą efektywności energetycznej zgodnie
z ustawą dotyczącą znakowania produktów
zużywających energię (EnVKG)

Generatory ciepła (gazowe,
olejowe, elektryczne)

0 ... 400 kW

0 ... 70 kW

Pompy ciepła

0 ... 400 kW

0 ... 70 kW

Agregaty kogeneracyjne

0 ... 400 kW
< 50 kWel

0 ... 70 kW
< 50 kWel

–

0 ... 70 kW

< 2.000 Litrów

< 500 Litrów

strumień objętości powietrza < 1000 m3/h

strumień objętości powietrza < 1000 m3/h

Pakiety systemowe
Podgrzewacze
Urządzenia do wentylacji
mieszkań
Wniosek

Od 26 września 2015 r. obowiązuje zakaz
wprowadzania do obrotu kotłów
niskotemperaturowych o mocy do 400 kW.*
* Wyjątek stanowią urządzenia typu B11 w zbiorczej instalacji

Firmy branżowe mają obowiązek dostarczyć
odbiorcom swoich produktów etykiety systemowe.*
* Firma Buderus zapewnia etykietę produktu
6 720 817 675-17.2T

Rys. 43

Przegląd zakresu zastosowania dyrektywy UE w sprawie efektywności energetycznej

Podstawą klasyfikacji urządzenia jest efektywność energetyczna generatora ciepła. Generatory ciepła dzielą się na
różne klasy efektywności energetycznej. Podział na klasy
efektywności energetycznej zależy od tak zwanej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania

c.w.u. Definicja efektywności energetycznej podgrzewania
c.w.u. wiąże się z pojęciem profilu obciążeń.
W katalogach firmy Buderus i innej dokumentacji efektywność energetyczną oznacza się symbolem.

6 720 818 376-57.1T

Rys. 44

Przykład oznaczenia efektywności energetycznej urządzenia grzewczego lub grzewczego agregatu kogeneracyjnego

Generatory ciepła (olejowe, gazowe, pompy ciepła, moduły kogeneracyjne) przyporządkowuje się do określonych
klas efektywności energetycznej na podstawie tak zwanej
sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania
pomieszczeń Hs. Klasę efektywności energetycznej podgrzewaczy określa się na podstawie współczynnika straty
ciepła.
Na etykiecie systemowej dodatkowo oznacza się efektywność energetyczną całego systemu.
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Efektywność energetyczną rozwiązań systemowych można poprawić, wprowadzając następujące rozwiązania
i elementy:
warianty regulacji
instalacje solarne do przygotowania c.w.u. i/lub wspomagania ogrzewania
systemy kaskadowe

Konfiguracja pomp ciepła

Etykieta systemowa jest wypadkową efektywności energetycznej generatora ciepła, na którą wpływa cały system.
Za prawidłowe oznaczenie systemu odpowiada dystrybutor, czyli z reguły instalator systemu.
Etykiety systemowe i karty danych technicznych pakietów
Logaplus i systemów Logasys z części 2 katalogu są dostępne na stronie:
https://www.erp-calculator.com/buderus/pl/
W części 2 katalogu odpowiednio oznaczono wszystkie pakiety.
Wszystkie dane produktów niezbędne podczas opracowywania etykiet systemowych przedstawiono w katalogu
i w dokumentacji projektowej produktów, dołączonych do karty danych technicznych (→ tabele „Dane o zużyciu energii“).

4

Oprogramowanie Logasoft ułatwia opracowanie niezbędnych informacji:
etykiety produktu i systemu
kart danych technicznych
etykiety systemowej poszczególnych pakietów

A
A++

XL

6 720 817 675-19.1T
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Przykład oznaczenia efektywności energetycznej systemu
Systemdatenblatt zum Energieverbrauch
Logasys
SL204
GB212-15, RC300,SL300/5,2XSKS5.0-S,KS0110 SM100/2
7739600899
Die folgenden Systemdaten entsprechen den Anforderungen der EU-Verordnungen 811/2013, 812/2013, 813/2013 und 814/2013 zur Ergänzung
der Richtlinie 2010/30/EU.
Die auf diesem Datenblatt angegebene Energieeffizienz für den Produktverbund weicht möglicherweise von der Energieeffizienz nach dessen Einbau
in ein Gebäude ab, denn diese wird von weiteren Faktoren wie dem Wärmeverlust im Verteilungssystem und der Dimensionierung der Produkte im
Verhältnis zu Größe und Eigenschaften des Gebäudes beeinflusst.
Angaben zur Berechnung der Raumheizungs-Energieeffizienz

Ι

I Wert der Raumheizungs-Energieeffizienz des Vorzugsheizgeräts
II Faktor zur Gewichtung der Wärmeleistung der Vorzugs- und Zusatzheizgeräte einer Verbundanlage

93

1,91 –
0,75 –

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz des Heizkessels

Arkelnummer

Logamax plus

GB032-24 KI V2

%
–

III Wert des mathematischen Ausdrucks 294/(11 · Prated)
IV Wert des mathematischen Ausdrucks 115/(11 · Prated)
I

=

0,1

= ± 3

%

= + 4

%

= + 5

%

= – 6

%

Temperaturregler (Vom Datenblatt des Temperaturreglers)

%

1 93
+ 2 4,0

%

Klasse: I = 1 %, II = 2 %, III = 1,5 %, IV = 2 %, V = 3 %, VI = 4 %, VII = 3,5 %, VIII = 5 %

LOGAMAX PLUS GB032-24 KI V26720845080 (2015/07)

Zusatzheizkessel (Vom Datenblatt des Heizkessels)

– I)

(

x

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (in %)
Solarer Beitrag

+ IV x

(III x

) x 0,9 x (

/100) x

(Vom Datenblatt der Solareinrichtung)

A
A

+
+
+
+
2015

Kollektorgröße (in m2)
Tankvolumen (in m3)
Kollektorwirkungsgrad (in %)

XL

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Tankeinstufung: A+ = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81
Zusatzwärmepumpe (Vom Datenblatt der Wärmepumpe)

0,5 x 4

– I)

x

0,5

x 5

II

(Kleineren Wert auswählen)

A

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage

%

7 97

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse der Verbundanlage
G < 30 %, F ≥ 30 %, E ≥ 34 %, D ≥ 36 %, C ≥ 75 %, B ≥ 82 %, A ≥ 90 %, A+ ≥ 98 %, A++ ≥ 125 %, A+++ ≥ 150 %
Einbau von Heizkessel und Zusatzwärmepumpe mit Niedertemperatur-Wärmestrahlern (35 °C)?
(Vom Datenblatt der Wärmepumpe)

7 97

Bosch Thermotechnik GmbH - Sophienstraße 30-32 - D-35576 Wetzlar/Germany

+ (50 x

II)

%

=

6720846227 (2015/06)

Systemdatenblatt zum Energieverbrauch
Logasys
SL204
GB212-15, RC300,SL300/5,2XSKS5.0-S,KS0110 SM100/2
7739600899

XL

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Angaben zur Berechnung der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz
I

Wert der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz des Kombiheizgeräts in Prozent

80

II Wert des mathematischen Ausdrucks (220 · Qref)/Qnonsol
III Wert des mathematischen Ausdrucks (Qaux · 2,5)/(220 · Qref)

A

%

1,74 –
2,83 –

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz des Kombiheizgeräts
Angegebenes Lastprofil

I

=

1 80

%

XL

Solarer Beitrag (Vom Datenblatt der Solareinrichtung)

(1,1 x I – 10 %) x II – III – I = + 2 52,5 %
8

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima

3 133 %

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima
Lastprofil M:

G < 27 %, F ≥ 27 %, E ≥ 30 %, D ≥ 33 %, C ≥ 36 %, B ≥ 39 %, A ≥ 65 %, A ≥ 100 %, A++ ≥ 130 %, A+++ ≥ 163 %

Lastprofil L:

G < 27 %, F ≥ 27 %, E ≥ 30 %, D ≥ 34 %, C ≥ 37 %, B ≥ 50 %, A ≥ 75 %, A+ ≥ 115 %, A++ ≥ 150 %, A+++ ≥ 188 %

Lastprofil XL:

G < 27 %, F ≥ 27 %, E ≥ 30 %, D ≥ 35 %, C ≥ 38 %, B ≥ 55 %, A ≥ 80 %, A+ ≥ 123 %, A++ ≥ 160 %, A+++ ≥ 200 %

Lastprofil XXL:

G < 28 %, F ≥ 28 %, E ≥ 32 %, D ≥ 36 %, C ≥ 40 %, B ≥ 60 %, A ≥ 85 %, A+ ≥ 131 %, A++ ≥ 170 %, A+++ ≥ 213 %

+

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz
– bei kälterem Klima:

3 133 – 0,2 x 2 52, =
58

122 %

– bei wärmerem Klima:

3 133 + 0,4 x 2 52, =
58

154 %

811/2013

Bosch Thermotechnik GmbH - Sophienstraße 30-32 - D-35576 Wetzlar/Germany

Rys. 46

(

ODER

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (in %)
Solarer Beitrag UND Zusatzwärmepumpe

6720846227 (2015/06)

6 720 817 675-20 .1T

Przykład etykiety systemowej i karty danych technicznych systemu
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4.3

Pompy ciepła w przypadku nowych budynków

4.3.1	Określanie obciążenia grzewczego
(zapotrzebowanie na ciepło w czasie)
Właściwe obciążenie grzewcze qH oblicza się zgodnie
z normami krajowymi, w Niemczech zgodnie z DIN EN 12831.
Obciążenie grzewcze w W może zostać obliczone
(zazwyczaj przez projektanta instalacji grzewczej)
w przybliżeniu:

Q H = A x qH
Wzór 7
A		
QH
qH

Wzór do obliczania obciążenia grzewczego
Ogrzewana powierzchnia mieszkalna w m2
Obciążenie grzewcze w W
Właściwe obciążenie grzewcze w W/m2

Rodzaj izolacji budynku

Właściwe obciążenie grzewcze
qH [W/m2]

Izolacja wg EnEV 2002

40 – 60

Izolacja wg EnEV 2009

35 – 40

Dom efektywny energetycznie 70
wg KfW

20 – 35

Dom efektywny energetycznie 40
wg KfW

15 – 20

Dom pasywny

10

Tab. 20

4.3.2

Właściwe obciążenie grzewcze

Określanie temperatury zasilania

Temperaturę zasilania należy ustawić na jak najniższą przy
konfiguracji systemu rozdziału ciepła w instalacji pompy ciepła.
Zmniejszona o jeden stopień temperatura zasilania oszczędza ok. 2,5% prądu podczas pracy pompy ciepła. W związku z tym duże powierzchnie grzewcze o niskiej temperaturze
zasilania, jak np. ogrzewanie podłogowe, doskonale nadają
się do pracy z pompą ciepła.
Pompa grzewcza obiegu wtórnego (pompa obiegu grzewczego) powinna mieć wystarczające wymiary, aby krzywą
grzewczą w regulatorze pompy ciepła można było ustawić
z jak najmniejszymi temperaturami zasilania w zależności od
temperatury zewnętrznej.
Użycie pomp ciepła w systemie jednorurowym nie jest zalecane z uwagi na duże opory.
Kompensacja hydrauliczna całego systemu grzewczego jest
stanowczo zalecana, ponieważ dzięki niej wymagana temperatura zasilania może zostać obniżona o 5°C – 10°C.
4.3.3 Określanie zapotrzebowania na energię do
przygotowania c.w.u.
Projektowa moc cieplna do przygotowania c.w.u. zwykle
wynosi 0,2 kW na osobę. Jest to oparte na założeniu, że
jedna osoba zużywa dziennie maksymalnie 80 – 100 l wody
o temperaturze 45°C.
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Należy wziąć pod uwagę maksymalną zakładaną liczbę
osób. W wyliczeniach należy też uwzględnić możliwość zużywania dużej ilości ciepłej wody (np. podczas korzystania
z jacuzzi) przez mieszkańców.
Jeżeli ciepła woda nie ma być podgrzewana pompą ciepła
w punkcie obliczeniowym (czyli np. w środku zimy), zapotrzebowania na energię do przygotowania c.w.u. nie trzeba
dodawać do obciążenia grzewczego instalacji grzewczej.
Przewody cyrkulacyjne
Przewody cyrkulacyjne mogą znacznie zwiększyć obciążenie grzewcze potrzebne do przygotowania c.w.u. po stronie instalacji w zależności od długości przewodów i jakości
izolacji. Należy to odpowiednio uwzględnić przy planowaniu
zapotrzebowania energetycznego.
Strata ciepła przy rozdziale ciepłej wody zależy od powierzchni użytkowej oraz rodzaju i położenia stosowanej
cyrkulacji.
Jeżeli powierzchnia użytkowa wynosi między 100 m2
a 150 m2 i rozdział odbywa się wewnątrz osłony termicznej,
powierzchniowe straty ciepła zgodnie z rozporządzeniem
w sprawie oszczędzania energii (EnEV) wynoszą:
Z cyrkulacją: 9,8 kWh/m2 rocznie
Bez cyrkulacji: 4,2 kWh/m2 rocznie
Jeżeli przewody są tak długie, że cyrkulacja jest niezbędna, zaleca się użycie pompy cyrkulacyjnej, która włącza się
w razie potrzeby za pomocą czujnika przepływu.
Podczas dezynfekcji termicznej pompa cyrkulacyjna sterowana jest przez regulator.
Rozporządzenie EnEV wymaga w § 12 (4),
aby pompy cyrkulacyjne w instalacjach c.w.u.
posiadały samoczynne urządzenia służące do
włączania i wyłączania.
4.3.4	Suszenie budynku w pierwszych sezonach
grzewczych
W etapie budowy domu (budynek masywny) duże ilości
wody są wprowadzane do bryły budynku np. poprzez zaprawę, tynk, gips i tapety. Deszcz może zwiększyć dodatkowo
wilgoć. Ponieważ wilgoć ta paruje powoli, budynek powinien
zostać osuszony za pomocą specjalnych osuszaczy budowlanych.
Wilgoć w budynku zwiększa obciążenie grzewcze w pierwszych dwóch sezonach grzewczych. Jeżeli moce cieplne pompy ciepła są niewystarczające i budynek musi być
suszony jesienią lub zimą, należy zainstalować dodatkowy
dogrzewacz elektryczny, który dostarcza potrzebne dodatkowo ciepło grzewcze. Ma to znaczenie przede wszystkim
w przypadku pomp ciepła solanka-woda. Dogrzewacz elektryczny powinien w pierwszym sezonie grzewczym włączać
się w zależności od temperatury zasilania solanki (ok. 0°C)
lub od temperatury granicznej (0°C – 5°C).
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W wyniku dłuższych okresów pracy sprężarki
może w przypadku pomp ciepła solanka-woda
dojść do zbyt silnego ochłodzenia źródła
ciepła i wyłączenia przez to pompy ciepła ze
względów bezpieczeństwa.

Pompy ciepła solanka-woda nie są odpowiednie
do ogrzewania jastrychu, ponieważ z uwagi na
wysokie zapotrzebowanie na energię niezbędną
do suszenia instalacja sondy może ulec
uszkodzeniu.
4.4

Pompy ciepła do modernizacji budynków

Przykład:
Do ogrzewania domu w ostatnich 10 latach zużyto łącznie
30 000 litrów oleju opałowego. Jak duże jest obciążenie
grzewcze?
Uśrednione zużycie oleju opałowego na rok wynosi:

Zużycie [l]
30 000 litrów
Zużycie [l/a] = ---------------------------------------------- = -----------------------------------------Okres [a]
10 lat
Zużycie [l]
30 000 litrów
Zużycie [l]
Zużycie [l/a] = ---------------------------------------------= -----------------------------------------30 000 litrówZużycie [l/a] = ---------------------------------------------=
-----------------------------------------Okres
10 lat
Zużycie[a]
[l]
30 000
litrów
Okres
[a]
10 lat
Zużycie
[l] następująco:
Obciążenie
grzewcze
się tutaj
Zużycie
[l/a] =oblicza
= --------------------------------------------------------------------------------------30 000 litrówZużycie [l/a] = ---------------------------------------------= -----------------------------------------Okres [a]
10 lat
Okres [a]
10 lat
= 3000 l/a
=
=
=
=

4.4.1	Określanie obciążenia grzewczego według
ogrzewanej powierzchni mieszkalnej
Kotły grzewcze w istniejących budynkach są na ogół przewymiarowane. W związku z tym nie można się nimi posłużyć
jako kryterium konfiguracji instalacji pompy ciepła, ponieważ
moce instalacji pompy ciepła zostałyby wtedy skonfigurowane zbyt wysoko. Obciążenie grzewcze budynku musi zatem zostać obliczone na nowo zgodnie z normami krajowymi (np. DIN EN 12831).
Obciążenie grzewcze może zostać obliczone (zazwyczaj
przez projektanta instalacji grzewczej) również w przybliżeniu na podstawie dotychczasowego zużycia energii, ogrzewanej powierzchni mieszkalnej oraz właściwego obciążenia
grzewczego.
Należy uwzględnić przy tym aktualny stan instalacji. W przypadku domów jedno- i dwurodzinnych wybudowanych między 1980 a 1994 należy liczyć się z właściwym obciążeniem
grzewczym wynoszącym ok. 80 W/m2. Właściwe obciążenie grzewcze domów wybudowanych przed 1980 r. wynosi
między 100 W/m2 a 120 W/m2, ponieważ w tym czasie nie
montowano jeszcze dodatkowych izolacji cieplnych.

4.4.2	Określanie obciążenia grzewczego według
zużycia oleju

Zużycie [l/a]
Q [kW] = ----------------------------------------------------250 l/a kW

3000
3000
3000
3000

l/a
l/a
l/a
l/a

Wówczas wartości wskazane właściwego zapotrzebowania
3000 l/a = 12 kW
na ciepłoQwynoszą:
[kW] = -------------------------------------

Q [kW]
Q [kW]
Q [kW]
Q [kW]

250 l/a kW
3000 l/a
= ------------------------------------3000 l/a = ------------------------------------250 l/a kW3000
l/al/a
kW
= 250
------------------------------------3000 l/a = ------------------------------------250 l/a kW250 l/a kW

=
=
=
=

12
12
12
12

kW
kW
kW
kW

4.4.3	Określanie obciążenia grzewczego
według
3
Zużycie [m /a]
zużycia
gazu
Q [kW] = --------------------------------------------------------------3

Q [kW]
Q [kW]
Q [kW]
Q [kW]

=
=
=
=

250 m /a kW 3
Zużycie [m3 /a]
Zużycie [m /a]-------------------------------------------------------------3
3
-------------------------------------------------------------Zużycie
3 /a]
kW
250
m 3 /a[m
Zużycie
[m
250 m /a kW/a]-------------------------------------------------------------3
-------------------------------------------------------------250 m 3 /a kW 250 m /a kW

Wzór 9	
W zór do obliczania obciążenia grzewczego
(zużycie gazu)
Q
Obciążenie grzewcze

QN = B a x η / b VH

albo
Obliczone w przybliżeniu obciążenie grzewcze
może znacznie odbiegać od obliczonego
zgodnie z normą, jeżeli mieszkańcy domu
mają specyficzne nawyki podczas ogrzewania
pomieszczeń lub zużywania ciepłej wody.

4

QN
QN
QN
QN

=
=
=
=

Ba x
Ba x
Ba x
Ba x

η
η
η
η

/
/
/
/

b VH
b VH
b VH
b VH

Wzór 10 W
 zór do obliczania obciążenia grzewczego
(zużycie gazu)
Ba
Zużycie gazu w kW w ciągu roku
bVH
Godziny pełnego obciążenia (przykład 1800 h/a)
		
Stopień wykorzystania rocznego ( = 0,8)
QN
Obciążenie grzewcze w kW

Wzór 8 Wzór do obliczania obciążenia grzewczego (zużycie
oleju)
Q

Obciążenie grzewcze
Aby wyrównać wpływ wyjątkowo zimnych lub
ciepłych lat, należy ustalić zużycie paliwa na
przestrzeni wielu lat.
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4.4.4

Określanie temperatury zasilania

Ponieważ do przygotowania c.w.u. potrzebne są wysokie
temperatury, większość instalacji z olejowymi lub gazowymi
kotłami grzewczymi, regulowanych termostatem kotła,
wytwarza ciepło o temperaturze 70 – 75°C. Przegrzaniu
budynku zapobiega się za pomocą dołączonych
układów regulacyjnych, jak np. zaworów mieszających
i termostatycznych.
Jeżeli w późniejszym czasie zainstalowana ma zostać pompa
ciepła, niezbędne jest określenie potrzebnej w rzeczywistości
temperatury zasilania i powrotu. Tylko tak można podjąć
właściwe działania modernizacyjne.
Istnieją na to 2 metody:
Jeżeli obliczenie obciążenia grzewczego i obciążenie
grzewcze są znane dla każdego pomieszczenia, moc w zależności od temperatury zasilania i powrotu można odczytać z tabel mocy grzewczej grzejników (→ tab. 21, str. 46)

Maksymalna temperatura zasilania zależy wówczas
od pomieszczenia wymagającego najwyższej temperatury.
Jeżeli obciążenie grzewcze nie jest znane, można je ustalić doświadczalnie. W tym celu w sezonie grzewczym
otwiera się całkowicie zawory termostatyczne, a następnie tak długo obniża się temperaturę zasilania i powrotu,
aż osiągnięta zostanie temperatura pomieszczenia ok.
20°C – 22°C. Ustawiona teraz temperatura zasilania oraz
aktualna temperatura zewnętrzna są wpisywane na wykresie (→ rys. 47). Na podstawie tego można ustalić potrzebny w rzeczywistości poziom temperatury.
Należy również przestrzegać wskazówek
dotyczących określania temperatury zasilania
podanych na str. 44.

Jednostka
Odlewane promienniki ciepła
Wysokość montażowa

mm

980

580

430

280

Głębokość montażowa

mm

70

160

220

110

160

220

160

220

250

Tm = 50°C

W

45

83

106

37

51

66

38

50

37

Tm = 60°C

W

67

120

153

54

74

97

55

71

55

Tm = 70°C

W

90

162

206

74

99

129

75

96

74

Tm = 80°C

W

111

204

260

92

126

162

93

122

92

160

220

110

160

220

160

220

250

64

84

30

41

52

30

41

32

Moc cieplna na element, przy średniej
temperaturze wody Tm

Stalowe promienniki ciepła
Wysokość montażowa

mm

Głębokość montażowa

mm

1000
110

600

450

300

Moc cieplna na element, przy średniej temperaturze wody Tm
Tm = 50°C

W

Tm = 60°C

W

71

95

120

42

58

75

44

58

45

Tm = 70°C

W

96

127

162

56

77

102

59

77

61

Tm = 80°C

W

122

157

204

73

99

128

74

99

77

Tab. 21

50

Moc cieplna elementów promienników ciepła (przy temperaturze pomieszczenia Ti = 20°C wg DIN 4703)
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TV (°C)
80
75
70

2

65
60
55
50
45

1
TA = –2,5 °C, TV = 45 °C

40
35
30
25
20
25,0 22,5 20,0 17,5 15,0 12,5 10,0

7,5

5,0

6 720 803 662-48.1il

Rys. 47

2,5

0

–2,5 –5,0 –7,5 –10,0 –12,5 –15,0 –17,5 –20,0
TA (°C)

Wykres do ustalania potrzebnej temperatury roboczej

[1] Nadaje się do pracy pompy ciepła (Tv < 65°C)
[2] Działania modernizacyjne wymagane (Tv > 65°C)
TA Temperatura zewnętrzna
TV Temperatura zasilania

4.4.5	Działania modernizacyjne potrzebne
do energooszczędnej pracy pompy ciepła
Poniżej znajdują się propozycje działań modernizacyjnych
w zależności od wymaganych temperatur zasilania.
Maks. temperatura zasilania 62°C we wszystkich pomieszczeniach
Jeżeli wymagane temperatury zasilania są niższe niż 62°C,
można użyć każdej pompy ciepła Logatherm. Nie są potrzebne dalsze działania.
Temperatura zasilania powyżej 62°C w niektórych pomieszczeniach
Jeżeli temperatura zasilania tylko w niektórych pomieszczeniach jest wyższa niż 62°C, korzystne byłoby obniżenie
temperatury zasilania wymaganej dla tych pomieszczeń poniżej 62°C, aby mimo to można było używać pompy ciepła
Logatherm. Można to osiągnąć dzięki wymianie grzejników
w odpowiednich pomieszczeniach.
Temperatura zasilania powyżej 62°C w prawie wszystkich pomieszczeniach
Jeżeli wymagana temperatura zasilania w prawie wszystkich pomieszczeniach jest wyższa niż 62°C, należy wymienić wszystkie odpowiednie grzejniki, tak aby wszystkim

pomieszczeniom wystarczała temperatura zasilania poniżej
62°C i mogła być używana pompa ciepła Logatherm.
Korzyści ze zmniejszenia obciążenia grzewczego
Obciążenie grzewcze można bardziej zmniejszyć różnymi
działaniami, np. przez wymianę okien, zredukowanie strat
wentylacyjnych lub izolację stropów kondygnacji, więźb dachowych i elewacji.
W przypadku modernizacji ogrzewania wraz z montażem
pompy ciepła działania te przynoszą różne korzyści:

Przy zmniejszonym obciążeniu grzewczym używana
pompa ciepła i wymagana instalacja sondy mogą być
mniejsze i pracować ekonomiczniej.
Spada roczne zapotrzebowanie na energię grzewczą,
które musi zostać pokryte przez pompę ciepła.
Spadają wymagane temperatury zasilania i rośnie współczynnik sezonowej wydajności.
Wskutek lepszej izolacji cieplnej zwiększają się średnie
temperatury powierzchni ścian, podłóg i stropów. Dzięki
temu w pomieszczeniach zapewniony jest komfort użytkowy również przy niższej temperaturze powietrza.
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Przykład możliwych oszczędności kosztów energii dzięki działaniom modernizacyjnym
Dom mieszkalny ma obciążenie grzewcze 20 kW i roczne
zapotrzebowanie na energię grzewczą 40000 kWh. Do tej
pory ogrzewano ciepłą wodą, temperatura zasilania wynosi 75°C, temperatura powrotu 60°C.
Po modernizacji:
Późniejsza izolacja cieplna obniża obciążenie grzewcze
o 25% do 15 kW.
Roczne zapotrzebowanie na energię grzewczą spada odpowiednio do 30 000 kWh.
Przeciętną temperaturę zasilania można dzięki temu
zmniejszyć o ok. 10 K do 62°C.
Te temperatury zasilania mogą zostać zapewnione przez
pompę ciepła Logatherm.
Zużycie energii spada wskutek tego jeszcze o 20 – 25%.
Łącznie można zatem zaoszczędzić ok. 44% kosztów
energii.
W przypadku instalacji pomp ciepła:
Zmniejszona o jeden stopień temperatura
zasilania oszczędza ok. 2,5% prądu podczas
pracy pompy ciepła.
4.5	Dodatkowe zapotrzebowanie na moc wskutek
czasów blokady ze strony dostawców energii
W odniesieniu do pracy pomp ciepła istnieją w większości
zakładów energetycznych (EVU) taryfy specjalne z niższą
ceną prądu. Z drugiej strony zakład energetyczny może
zgodnie z rozporządzeniem federalnym w sprawie taryf
wyłączać i blokować pompy ciepła, gdy występują obciążenia szczytowe sieci zasilającej. Okresy blokady wynoszą
zazwyczaj do 4 h dziennie. O rzeczywistych okresach blokady należy dowiedzieć się u swojego dostawcy energii.
W tym czasie budynek nie może być ogrzewany pompą ciepła. Podstawa prawna okresów blokady jest opisana w §14a
ustawy o energetyce.
Również dłuższe okresy blokady można jednak zwykle przetrwać z niewielkim obniżeniem komfortu użytkowego, przede
wszystkim w masywnie zbudowanych domach z ogrzewaniem podłogowym. Można tutaj zmagazynować wystarczającą ilość ciepła, w związku z czym na okresy blokady nie
jest potrzebny drugi generator ciepła (np. kocioł grzewczy).
Mimo to pompa ciepła musi w okresach, w których pracuje,
produkować więcej energii, aby ponownie nagrzewać masy
akumulacyjne, musi zatem zostać skonfigurowana na odpowiednio większą. Dla okresu blokady 4 h przyjmuje się np.
współczynnik wymiarowania obciążenia grzewczego wynoszący 1,10.
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Wymiarowanie pozwalające na przetrwanie okresów
blokady
Dla trybu jednosystemowego i monoenergetycznego należy
dobrać większą pompę ciepła, tak aby mimo okresów blokady było pokrywane dzienne zapotrzebowanie na ciepło.
Teoretycznie współczynnik konfiguracji pompy ciepła oblicza się następująco:
f = (24 h)/(24 h – okres blokady na dzień)
W praktyce okazuje się jednak, że niezbędna moc dodatkowa jest niższa, ponieważ nigdy nie ogrzewa się wszystkich pomieszczeń i rzadko notuje się najniższe temperatury
zewnętrzne.
W praktyce sprawdzają się następujące wartości:
Całkowity czas blokady
[h]

Współczynnik wymiarowania
[f]

2

1,05

4

1,10

6

1,15

Tab. 22

 spółczynnik wymiarowania służący do uwzględnienia
W
okresów blokady w obciążeniu grzewczym

Z tego względu wystarczy dobrać pompę większą o ok.
5% (2 godz. blokady) do 15% (6 godz. blokady). W trybie
dwusystemowym okresy blokady nie stanowią żadnego
problemu, ponieważ w razie potrzeby uruchamia się drugi
generator ciepła.
4.6

Konfiguracja zgodnie z trybem pracy

Ponieważ pompy ciepła o zbyt dużych wymiarach oznaczają
znacznie większe koszty inwestycyjne i często demonstrują również niewłaściwy sposób działania (taktowanie), bardzo ważna jest tutaj odpowiednia konfiguracja – inaczej niż
w przypadku konwencjonalnych gazowych lub olejowych
kotłów grzewczych. Przy konfiguracji instalacji pompy ciepła
należy uwzględnić pożądany tryb pracy.
Typowe są następujące tryby pracy:
Jednosystemowy tryb pracy:
Pompa ciepła pokrywa łączne obciążenie grzewcze do
ogrzewania budynku i przygotowania c.w.u.
Monoenergetyczny tryb pracy:
Pompa ciepła pokrywa większą część obciążenia grzewczego potrzebnego do ogrzewania budynku i przygotowania c.w.u. Dogrzewacz elektryczny przejmuje pobory
szczytowe.
Dwusystemowy równoległy tryb pracy:
Pompa ciepła pokrywa większą część obciążenia grzewczego do ogrzewania budynku i przygotowania c.w.u.
Drugi generator ciepła (np. olejowy lub gazowy kocioł
grzewczy) bierze na siebie pobory szczytowe.
Podstawowe informacje na temat trybów pracy znajdują się
na stronie 11.
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4.6.1

Jednosystemowy tryb pracy

Pompa ciepła musi być tak skonfigurowana, aby nawet
w najzimniejszy zimowy dzień pokrywała łączne obciążenie grzewcze do ogrzewania budynku i przygotowania
c.w.u. Jeżeli z uwagi na okresy blokady ze strony zakładów
energetycznych pompa ciepła nie jest stale dyspozycyjna,
należy uwzględnić dodatkowo odpowiedni współczynnik
wymiarowania.
Przykład obliczania mocy pompy ciepła w jednosystemowym trybie pracy
Warunki ramowe:
Budynek ma powierzchnię mieszkalną 120 m2 i właściwe
obciążenie grzewcze 50 W/m2. Projektowa temperatura zewnętrzna wynosi -12°C. Uwzględnia się 4 osoby o dziennym
zapotrzebowaniu na ciepłą wodę 80 l, czyli 200 W na osobę
(str. 43). Dzienny okres blokady ze strony zakładów energetycznych ustala się na 4 h. Zamontowana powinna zostać
pompa ciepła typu solanka-woda 0/35.

4.6.2

4

Monoenergetyczny tryb pracy

Przy konfiguracji pompy ciepła uwzględnia się tutaj, że
w przypadku poborów szczytowych jest ona wspomagana
przez dogrzewacz elektryczny. Pompy ciepła WPS 6 K-1 –
WPS 10 K-1, WPS 6-1 – WPS 17-1 i WSW196i-12 T/TS posiadają wbudowany dogrzewacz elektryczny, który w razie
potrzeby dostarcza stopniowo dodatkową moc potrzebną
do ogrzewania budynku i/lub przygotowania c.w.u.
Pompa ciepła musi być przy tym na tyle duża, aby udział
dodatkowego ogrzewania elektrycznego mógł być jak najmniejszy.
Udział pompy ciepła w rocznej pracy grzewczej w „normalnym roku" jest przedstawiony na rys. 48. Zależy on od
wymiarowania, od stosunku mocy grzewczej pompy ciepła
Qwp do normatywnego obciążenia grzewczego budynku
Qhl i od trybu pracy (przy temperaturze projektowej -12°C).
Roczne zapotrzebowanie na ciepło domów jedno- i dwurodzinnych jest w dużej mierze zależne
od wahań pogody. Może ono w poszczególnych latach znacznie odbiegać od przeciętnego
„normalnego roku" z rys. 48.

Obliczanie mocy pompy ciepła:
Obciążenie grzewcze dla ogrzewania Qh wynosi

Liczba godzin pracy pompy ciepła w ciągu roku
zwiększa się w monoenergetycznym trybie pracy w porównaniu z trybem jednosystemowym.
Musi to zostać uwzględnione przy projektowaniu źródła ciepła.

QH = 120 m2 x 50 W/m2 = 6000 W
Dodatkowa moc cieplna potrzebna na przygotowanie
c.w.u. QWW wynosi:

WWP/Wges [kWh]

QWW =4 x 200 W =800 W

0,98

Suma obciążeń grzewczych do ogrzewania budynku
i przygotowania c.w.u. Qhl wynosi tym samym:

0,8

QHL = QH + QWW
QHL = 6000 W + 800 W = 6800 W

0,6

W odniesieniu do okresów blokady uwzględnia się współczynnik wymiarowania (-> tab. 21), który zwiększa moc
w tym przypadku o 10%. Całkowita moc Qwp dostarczana przez pompę ciepła wynosi zatem:
QWP = 1,1 X QHL
QWP = 1,1 X 6 800 W = 7480 W

0,4

0,2

Rys. 48

0

0Udział

pompy
ciepła
grzewczej,
0,2
0,4 w rocznej
0,6 pracy
0,75 0,8
1,0w odniesieniu do „normalnego roku"
QWP/QHL [kW]

6 720 619 235-07.1il

Potrzebna jest pompa ciepła o mocy ok. 7,5 kW. Używane
mogą być zatem pompy ciepła WPS 8-1 lub WPS 8 K-1,
mające moc 7,6 kW.

QHL
QWP
Wcałk.
WWP

Normatywne obciążenie grzewcze budynku
Moc grzewcza pompy ciepła
Łączna praca grzewcza
Praca grzewcza pompy ciepła
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Punkt biwalentny [°C]

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

Udział w pokryciu zapotrzebowania w trybie dwusystemowym równoległym

1,0

0,99

0,99

0,99

0,99

0,98

0,97

0,96

Udział w pokryciu zapotrzebowania w trybie dwusystemowym alternatywnym

0,96

0,96

0,95

0,94

0,93

0,91

0,87

0,83

Tab. 23

 dział pompy ciepła instalacji monoenergetycznej w pokryciu zapotrzebowania w zależności od punktu biwalentnego
U
i od trybu pracy (DIN V 4701-10, wydanie z 2003-08)

Punkt biwalentny [°C]

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Udział w pokryciu zapotrzebowania w trybie dwusystemowym równoległym

0,95

0,93

0,90

0,87

0,83

0,77

0,70

0,61

Udział w pokryciu zapotrzebowania w trybie dwusystemowym alternatywnym

0,78

0,71

0,64

0,55

0,46

0,37

0,28

0,19

Tab. 24

Tab. 23 Udział pompy ciepła instalacji monoenergetycznej w pokryciu zapotrzebowania w zależności od punktu biwalentnego
od trybu pracy (DIN V 4701-10, wydanie z 2003-08)

Przykład obliczania mocy pompy ciepła
w monoenergetycznym trybie pracy
Warunki ramowe:
Budynek ma powierzchnię mieszkalną 160 m2 i właściwe
obciążenie grzewcze 50 W/m2. Projektowa temperatura zewnętrzna wynosi -12°C. Uwzględnia się 4 osoby o dziennym
zapotrzebowaniu na ciepłą wodę 80 l, czyli (- str. 43) 200 W
na osobę. Dzienny okres blokady ze strony zakładów energetycznych ustala się na 4 h. Pompa ciepła powinna zostać
skonfigurowana na 75% obciążenia grzewczego (Qwp/Qhl
= 0,75). Zamontowana powinna zostać pompa ciepła typu
solanka-woda 0/35.
Obliczanie mocy pompy ciepła:
Obciążenie grzewcze dla ogrzewania QH wynosi:

= 0,75 x hl
= 0,75 x 9680 W = 7260 W
WP
WP

Potrzebna jest pompa ciepła o mocy ok. 7,3 kW. Używane
mogą być zatem pompy ciepła WPS 8-1 lub WPS 8 K-1, które mają moc 7,6 kW i wbudowany dogrzewacz elektryczny.
Dogrzewacz elektryczny ma w przykładzie udział w łącznej
pracy grzewczej w wysokości ok. 2%. Wskutek tego jego
roczne zapotrzebowanie na prąd przy rocznej pracy grzewczej 16 000 kWh wynosi 320 kWh.
W przykładzie całkowite obciążenie grzewcze wynosi 7,3 kW.
Przy minimalnej temperaturze solanki 0°C i maksymalnej
wymaganej temperaturze zasilania 35°C właściwym wyborem byłaby pompa ciepła o mocy 7,6 kW (→ rys. 49).

P [kW]
13
12
11
Dodatkowa moc cieplna potrzebna na przygotowanie 10
c.w.u. QWW wynosi:
9
8
7
=4
x
200
W
=800
W
WW
6
5
Suma obciążeń grzewczych do ogrzewania budynku 4
i przygotowania c.w.u. Qhl wynosi tym samym:
3
2
1
= H + WW
HL
0
-10
= 8000 W + 800 W = 8800 W
HL
H

= 160 m2 x 50 W/m2 = 8000 W

W odniesieniu do okresów blokady uwzględnia się współczynnik wymiarowania (-> tab. 21), który zwiększa moc
w tym przypadku o 10%. Całkowita moc Qwp dostarczana wynosi zatem:
= 1,1 X HL
1,1 X 8800 W 9680 W
WP
WP

Przy konfiguracji pompy ciepła na 75% moc dostarczana
przez pompę wynosi:
WP

/

HL

= 0,75
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Rys. 49

Wykres mocy WPS 8-1/WPS 8 K-1

P
TS
1
2
3

Moc
Temperatura wlotu solanki
Moc cieplna przy temperaturze zasilania 35°C
Moc cieplna przy temperaturze zasilania 45°C
Moc cieplna przy temperaturze zasilania 55°C
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4.6.3

Dwusystemowy tryb pracy

Przy konfiguracji pompy ciepła uwzględnia się tutaj, że
w przypadku poborów szczytowych jest ona wspomagana
C
przez drugi generator ciepła (np. przez kocioł olejowy, gazoM
we urządzenie grzewcze lub nawet piec
kominkowy). Przede
wszystkim podczas modernizacji można
w ten sposób zinY
tegrować pompę ciepła do obciążenia podstawowego z istCM
niejącą instalacją.
MY
Ważne dla ekonomicznej pracy takiej instalacji
jest jej bardzo
dokładne zaprojektowanie z indywidualnym
uzgodnieniem
CY
wymagań hydraulicznych i regulacyjnych.
CMY
Dobra konfiguracja pompy ciepła jest zgodnie z doświadK
czeniem zapewniona, jeżeli moc pompy
przy temperaturze
granicznej (bądź punkcie biwalencyjnym) ok. -5°C przecina
krzywą grzewczą. Wówczas drugi generator ciepła (zgodnie z normą DIN 4701-10 w przypadku instalacji pracującej
w trybie dwusystemowym równoległym) ma ok. 2-procentowy udział w łącznej pracy grzewczej.
4.7

Konfiguracja według źródła ciepła

Konfiguracja pompy ciepła różni się w zależności od instalacji źródła ciepła:
Ziemia: pompy ciepła solanka-woda
– Podpowierzchniowe warstwy ziemi (kolektory geotermiczne)
– Ciepło geotermiczne (sondy geotermalne)
– Alternatywne systemy geotermiczne (kosze geotermiczne, kolektory rowowe, pale energetyczne, kolektory spiralne itd.)
Woda gruntowa: pompy ciepła solanka-woda z pośrednim wymiennikiem ciepła
4.8	Pompy ciepła solanka-woda – źródło ciepła:
ziemia
Pompy ciepła solanka-woda pobierają z ziemi ciepło potrzebne do ogrzewania. Mogą one pracować w trybie jednosystemowym, monoenergetycznym, dwusystemowym równoległym lub dwusystemowym alternatywnym (szczegóły
konfiguracji pompy ciepła według trybu pracy od str. 47).
Przy użytkowaniu pomp ciepła solanka-woda temperatura
źródła ciepła – ziemi – wynosi między -5°C a +25°C. W zależności od warstwy ziemi występują jednak różne poziomy
temperatury, które są odpowiednio udostępniane różnymi
systemami.
Blisko powierzchni (na głębokości ok. 1 m): +3°C – +17°C
udostępnianie za pomocą kolektorów geotermicznych (lub
alternatywnych systemów, jak np. koszy geotermicznych
i ewentualnie dodatkowego systemu absorpcyjnego)

G łębsze warstwy (od ok. 15 m): +8°C –+12°C
udostępnianie za pomocą sond geotermalnych

4

Obliczanie mocy chłodniczej pompy ciepła
Moc chłodnicza pompy ciepła solanka-woda określa konfigurację gruntowego wymiennika ciepła, który służy jako
źródło ciepła.
Najpierw należy zatem ustalić moc chłodniczą, która
w punkcie obliczeniowym wynika z mocy cieplnej po odliczeniu mocy elektrycznej pobieranej przez pompę ciepła:

Wzór 11 Obliczanie mocy chłodniczej
Pel 	Moc elektryczna pobierana przez pompę ciepła
w punkcie obliczeniowym, podana w kW
Q0
Moc chłodnicza pompy ciepła bądź moc pobierana przez nią z ziemi w punkcie obliczeniowym,
podana w kW
QWP
Moc cieplna instalacji pompy ciepła, podana w kW
Pompa ciepła o wysokim współczynniku
efektywności pobiera przy porównywalnej mocy
cieplnej mniejszą moc elektryczną i dostarcza
zatem wyższą moc chłodniczą.
Jeśli zatem stara pompa ciepła ma zostać wymieniona na
nowszy model, należy sprawdzić moc gruntowego wymiennika ciepła i w razie potrzeby dostosować ją do mocy chłodniczej nowej pompy ciepła.
Montaż dogrzewacza elektrycznego
Jeżeli moce cieplne pompy ciepła są niewystarczające i budynek musi być suszony jesienią lub zimą, należy zainstalować dodatkowy dogrzewacz elektryczny, który dostarcza
potrzebne dodatkowo ciepło grzewcze.
Pompy ciepła Logatherm WPS 6-1 – WPS 17-1 i WSW196i-12
T/TS mają wbudowany dogrzewacz elektryczny o mocy 9 kW.
Dogrzewacz elektryczny powinien w pierwszym sezonie
grzewczym włączać się w zależności od temperatury zasilania
solanki (ok. 0°C) lub od temperatury granicznej (0°C – 5°C).
W wyniku dłuższych okresów pracy sprężarki może w przypadku pomp ciepła solanka-woda dojść do zbyt silnego
ochłodzenia źródła ciepła i wywołania przez to wyłączenia
pompy ciepła z powodów bezpieczeństwa.
Przewodność cieplna i pojemność zasobnika ciepła
ziemi
W ziemi ciepło jest transportowane prawie wyłącznie za pomocą przewodzenia.
Przewodność cieplna rośnie wraz z rosnącą zawartością
wody w ziemi.
Zdolność magazynowania ciepła w ziemi również rośnie
wraz z rosnącą zawartością wody.
Jeżeli woda w ziemi zamarznie, możliwa do uzyskania
ilość energii rośnie z uwagi na bardzo duże ciepło utajone
wody w wysokości ok. 0,09 kWh/kg.
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T [°C]

W związku z tym oblodzenie wokół skrętek
rurowych kolektorów geotermicznych nie jest
wadą.

0
–5
–10

Ochrona pompy ciepła przed zamarzaniem przy użyciu
środka przeciw zamarzaniu w płynie solankowym
Aby chronić parownik pompy ciepła przed uszkodzeniami
wywołanymi przez mróz, do wody po stronie źródła ciepła
należy dodać środek przeciw zamarzaniu na bazie glikolu
monoetylenowego (- rys. 50).
W pompach ciepła solanka-woda Logatherm można stosować tylko następujące środki przeciw zamarzaniu:
glikol monoetylenowy z inhibitorami antykorozyjnymi lub
bez nich
glikol polipropylenowy
Alternatywnie można wlać środek Thermera. Thermera to
środek przeciw zamarzaniu na bazie cukru. Jak dotąd nie są
jednak znane doświadczenia długoterminowe. Miarodajna
dla funkcjonowania jest instrukcja instalacyjna producenta.
Nie można stosować środków przeciw zamarzaniu na bazie
alkoholu oraz węglanu potasu i wapnia.
Temperatury występujące w obiegu czynnika chłodniczego
wymagają zabezpieczenia solanki przed mrozem w zakresie
od -14 do -18°C.
Stężenie solanki w przypadku skrętek rurowych ułożonych
w ziemi wynosi od 25 do maksymalnie 30%.
Stanowczo odradza się eksploatację źródła ciepła w postaci ziemi bez środka przeciw zamarzaniu. Aby w całym parowniku uniknąć temperatur poniżej 0°C, temperatura wlotu
solanki musi znajdować się wyraźnie powyżej 0°C. Wskutek
zmniejszenia różnicy temperatur między ziemią a solanką
zmniejsza się właściwa moc ciepła pobieranego z ziemi
i dobrane musi zostać znacznie większe źródło ciepła.
W dużym stopniu zmniejsza to ekonomiczność instalacji
pompy ciepła.
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Rys. 50

Krzywa zamarzania mieszanin glikolu monoetylenowego
i wody w zależności od stężenia

σ
T

Stężenie objętościowe
Temperatura zamarzania

Objętość
[l]

Ochrona przed
zamarzaniem
[l]

Rura DIN
8074 (PN12,5)
[mm]

Maks. natężenie
przepływu
solanki
[l/h]

32,7

8,2

25 x 2,3

1100

53,1

13,3

32 x 2,9

1800

83,5

20,9

40 x 3,7

2900

130,7

32,7

50 x 4,6

4700

207,5

51,9

63 x 5,8

7200

294,2

73,6

75 x 6,9

10800

425,5

106,4

90 x 8,2

15500

636

159

110 x 10

23400

820

205

125 x 11,4

29500

1031

258

140 x 12,7

40000

1344

336

160 x 12,7

50000

Tab. 25

 bjętość i ilość środka przeciw zamarzaniu na 100 m
O
rury w przypadku różnych rur z PE i mrozoodporności do -14°C

Zasady napełniania instalacji płynem solankowym
Jeżeli system solankowy zostanie najpierw
napełniony wodą, a następnie środkiem
przeciw zamarzaniu, nie może powstać
jednolita mieszanka. Podczas mrozu zamarza
niezmieszany słup wody w parowniku i niszczy
pompę ciepła!
W związku z tym należy koniecznie zachować podaną kolejność napełniania instalacji:
1. Zmieszać środek przeciw zamarzaniu i wodę w wymaganym stężeniu w odpowiednim pojemniku (np. stacja
napełniania solanką Logatherm).
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2. Sprawdzić mieszankę środka przeciw zamarzaniu i wody
przy użyciu przyrządu do pomiaru środka przeciw zamarzaniu pod kątem ilości glikolu etylenowego.
3. Napełnić system solankowy, aby otrzymać rezerwę wody
(ciśnienie min. 2 bar, maks. 2,5 bar).
4. Odpowietrzyć instalację (zamontować oddzielacz mikropęcherzyków).
Zabezpieczenie ciśnienia roboczego przy wahaniach
temperatury solanki
Jeżeli ciepło jest pobierane wyłącznie z ziemi, zakres wahań
temperatury solanki wynosi od ok. -5°C do ok. +20°C.
Z uwagi na tę rozpiętość wahań pojemność instalacji może
się zmienić o ok. 0,8 – 1%. Aby ciśnienie robocze pozostało
stałe, należy zamontować naczynie wzbiorcze do systemu
solankowego o ciśnieniu wstępnym 0,5 bar i maks. ciśnieniu
roboczym 3 bar.
Aby uniknąć przepełnienia, należy zamontować
posiadający certyfikat typu membranowy
zawór bezpieczeństwa, którego przewód
wyrzutowy zgodnie z normą EN 12828 kończy
się na tacy wychwytowej. Ciśnienie musi być
monitorowane przez manometr ze wskaźnikiem
ciśnienia minimalnego i maksymalnego.

Względny spadek ciśnienia w zależności od temperatury
i stężenia solanki
Im niższa temperatura i im wyższa zawartość glikolu monoetylenowego w solance, tym większy spadek ciśnienia (→ rys. 51).
Mieszanka środka przeciw zamarzaniu i wody
(25%) ma w porównaniu do samej wody spadek
ciśnienia większy o współczynnik 1,5 – 1,7,
podczas gdy wydajność wielu pomp spada
o ok. 10%.
fp
2,0
1,9
1,8

–5 ºC

1,7
0 ºC

1,6

4

Konfiguracja pompy solankowej
Przy konfiguracji pompy solankowej należy uwzględnić:
moc pompy ciepła, która określa strumień objętości tłoczonej solanki
(Natężenie przepływu solanki podane w tabeli 27, str. 59
wykazuje rozpiętość temperatur źródła ciepła wynoszącą
ok. 3 K)
spadki ciśnienia w instalacji systemu solankowego (należy zsumować spadki ciśnienia w połączonych jeden za
drugim przewodach rurowych, elementach wbudowanych i wymiennikach ciepła)
dane techniczne pompy zgodnie z informacjami producenta
Wbudowana pompa solankowa
W przypadku pomp solankowych wbudowanych w pompę
ciepła należy mieć na względzie:

wysokość tłoczenia podaną w danych technicznych
pomp ciepła dla doboru źródła ciepła
jakość wody pitnej, z którą mieszana jest solanka, aby
uniknąć korozji pompy solankowej; w tym kontekście
szczególnie przewodność elektryczną (zgodnie z VDI
2035: < 350 uS/cm)
Wymagania dotyczące jakości wody
Jeżeli woda pitna ma wyższy stopień twardości niż podano
w normie VDI 2035, w przewodzie napełniającym do systemu
grzewczego należy zainstalować filtr zmiękczający wodę, aby
zapewnić działanie pompy ciepła. Już przy stopniu twardości
> 3 °dH pogarsza się z czasem stan pompy ciepła z powodu
osadów kamienia na powierzchni wymienników ciepła.
Dla uzupełnienia podawane są następujące wartości graniczne:
kwas O2: 0,5-1 mg/l; dwutlenek węgla CO2: < 1 mg/l; chlorek
Cl-: < 100 mg/l; siarczan SO42-: < 100 mg/l. Jeżeli w wodzie
pitnej przekroczone zostaną wartości graniczne zawartości
chlorku lub siarczanu, w przewodzie napełniającym do systemu grzewczego należy zainstalować wymiennik jonitowy. Poza
dodatkami zwiększającymi wartość pH nie używać w wodzie
grzewczej innych dodatków.
W zależności od objętości wody napełniającej i twardości wody
może ewentualnie być potrzeba obróbka wody. W odniesieniu
do tego należy mieć na względzie arkusz roboczy K8 Buderus.
Monitorowanie braku płynu solankowego i przecieków

1,5

Jako osprzęt dostępne są „presostaty niskiego ciśnienia solanki". Są one wmontowywane w system solankowy i wykrywają
brak płynu bądź przecieki w systemie. Przy spadku ciśnienia
menedżer pompy ciepła otrzymuje sygnał, który albo pojawia
się na wyświetlaczu albo blokuje pompę.
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Rys. 51

60
σ (%)

Wymogi urzędowe nakazują po części użycie
takiego czujnika ciśnienia.

 zględny spadek ciśnienia mieszanin glikolu monoetylenoweW
go i wody w porównaniu z wodą w zależności od stężenia
fp
σ

Współczynnik spadku ciśnienia
Stężenie objętościowe
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P

2
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Rys. 52

 resostat niskiego ciśnienia solanki (budowa
P
i podłączenie)

[1] Kształtka rurowa z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym
[2] Presostat z wtyczką i uszczelką wtyczki
[3] Złącze przy napełnionym systemie solankowym
Na niektórych obszarach Niemiec wymagane są presostaty
niskiego ciśnienia solanki posiadające badanie typu. Tutaj
stosowany jest typ DWR3-313. Presostat niskiego ciśnienia
solanki DWR3-313 służy monitorowaniu minimalnego i maksymalnego ciśnienia.
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Rys. 53

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

Presostat niskiego ciśnienia solanki DWR3-313

Przyłącze ciśnienia
Mieszek pomiarowy
Obudowa czujnika
Przycisk
Mostek przełączający
Punkty obrotu
Mikroprzełącznik lub inne elementy przełączające
Sprężyna wartości zadanej
Wrzeciono nastawcze (ustawienie punktu przełączania)
Nakrętka przesuwna (wskaźnik punktu przełączania)
Śruba do regulacji mikroprzełącznika (regulacja zakładowa)
Sprężyna dociskowa
Schemat połączeń:

Przy rosnącym ciśnieniu: 3-1 otwiera się, 3-2 zamyka się
Przy spadającym ciśnieniu: 3-2 otwiera się, 3-1 zamyka się
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Podłączanie presostatów niskiego ciśnienia do pomp WPS 6-1 – WPS 17-1/WPS 6 K-1 – WPS 10 K-1

6 720 648 043-05.1I

Rys. 54

Kompletny schemat połączeń przyłączy (niskie napięcie)

Linia ciągła = podłączony fabrycznie
Linia przerywana = podłączany podczas instalacji:
B11 		
E41.F31
E11.T1
E10.T2
E41.T3x
E12.T1
G2 		
E12.B11
B1 		
B12 		
E41.T3
T6 		
T8 		

Wejście zewnętrzne 1
Alarm anody prądu zewnętrznego
Zasilanie obiegu 1
Czujnik temperatury zewnętrznej
Ciepła woda (WPS ..-1)
Zasilanie obiegu 2
Pompa grzewcza pierwotna
Wejście zewnętrzne obiegu 2
Alarm czujnika faz
Wejście zewnętrzne 2
Ciepła woda (WPS .. K-1)
Czujnik temperatury gazu opałowego
Nośnik ciepła wył.

T9 		
T10 		
T11 		
RLP 		

Nośnik ciepła wł.
System solankowy wł.
System solankowy wył.
Presostat niskiego ciśnienia

Presostaty niskiego ciśnienia solanki są w przypadku pomp
ciepła solanka-woda Logatherm WPS 6-1 – WPS 17-1 oraz
WPS 6 K-1 – WPS 10 K-1 podłączane na płytce drukowanej
PEL do zacisków przyłączeniowych 12 i C.
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Podłączanie presostatów niskiego ciśnienia do pomp WPS 6-1 – WPS 17-1/WPS 6 K-1 – WPS 10 K-1

B

A

6 720 820 059-43.1I

Rys. 55

Kompletny schemat połączeń przyłączy (niskie napięcie)

Linia ciągła = podłączony fabrycznie
Linia przerywana = podłączany podczas instalacji:
[1] 		
Alarm dogrzewacza elektrycznego
[2] 		
Napięcie robocze 230 V~
[4] 		
Magistrala CAN do modułu I/O
A 		
Instalacyjna płytka drukowana
BP=4
(dodatkowa kaseta grzewcza 9 kW, 3 N~)
A = 0 		
(ustawienie standardowe)
11 		
Wejście zewnętrzne 1 (zakład energetyczny)
12 		
Wejście zewnętrzne 2
13 		
Wejście zewnętrzne 3
14 		Wejście zewnętrzne 4 (SG)
LED1		
Status
LED2		
Alarm
PC0 		
Pompa obiegowa, sygnał PWM
T0 		
Czujnik temperatury zasilania
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T1 		
Czujnik temperatury zewnętrznej
TW1 		
Czujnik temperatury ciepłej wody
TC0 		
Czujnik temperatury powrotu nośnika ciepła
TC1 		
Czujnik temperatury zasilania nośnika ciepła
EM0 		
Dogrzewacz elektryczny 0 – 10 V
EM0 		
Dogrzewacz elektryczny wł./wył.
EW1 		Sygnał uruchomienia dogrzewacza elektrycznego
w pojemnościowym podgrzewaczu wody (zewn.)
F50 		
Bezpiecznik 6,3 A
FE 		
Alarm ochrony przed przegrzaniem, wyzwolony
K1 		
Stycznik dogrzewacza elektrycznego EE1
K2 		
Stycznik dogrzewacza elektrycznego EE2
PC0 		
Pompa nośnika ciepła
PC1 		
Pompa grzewcza instalacji grzewczej
PK2 		
Wyjście przekaźnikowe sezon chłodny, 230 V
PW2 		
Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody
VC0 		
Zawór 3-drogowy przepompowywania
VW1 		
Zawór 3-drogowy ogrzewania/ciepłej wody

Konfiguracja pomp ciepła

Maksymalne obciążenie wyjścia
przekaźnikowego PC1, PK2, VC0, PW2: 2
A, cosφ > 0,4. Przy wyższym obciążeniu
wymagany jest montaż przekaźnika
pośredniego.
Presostaty niskiego ciśnienia solanki są w przypadku pomp
ciepła solanka-woda Logatherm WSW196i-12 T/TS podłączane na płytce drukowanej PEL do zacisków przyłączeniowych
I2 i I3.
4.8.1 Kolektory geotermiczne
Kolektory geotermiczne wykorzystują ciepło ziemi występujące
blisko jej powierzchni, które dostaje się do ziemi niemal wyłącznie poprzez opady i ciepło słoneczne. (Z wnętrza ziemi pochodzi tylko pomijalnie niewielka ilość ciepła wynosząca mniej niż
0,1 W/m2.) Da się tym wytłumaczyć fakt, że kolektory geotermiczne można instalować tylko pod odkrytymi powierzchniami,
a nie pod zasłoniętymi lub zabudowanymi.
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Maksymalnie 50 kWh/m2 – 70 kWh/m2 można
w ciągu roku uzyskać z ziemi za pomocą
kolektorów geotermicznych. Do osiągnięcia
wartości maksymalnych potrzebne są jednak
w praktyce bardzo duże nakłady.

Instalacje z kolektorami geotermicznymi nie
są w stanie przyczynić się do chłodzenia
budynków – w przeciwieństwie do instalacji
z sondami geotermalnymi (szczegóły chłodzenia
budynków za pomocą instalacji pomp ciepła
znajdują się na str. 187 i nast.).

Podłączanie presostatów niskiego ciśnienia do pomp WPS 6-1 – WPS 17-1/WPS 6 K-1 – WPS 10 K-1
E31.P101

E31.F101

AB

E31.C101

VR

WPS...

VV

EK

6 720 803 662-02.1il

Rys. 56

Zasada działania

Linia ciągła = podłączony fabrycznie
Linia przerywana = podłączany podczas instalacji:
AB 		
EK 		
VV 		
VR 		
WPS 		
E21.G3
E31.C101
E31.F101
E31.P101

Zbiornik
Kolektor geotermiczny
Rozdzielacz zasilania (solanka)
Rozdzielacz powrotu (solanka)
Pompa ciepła
Pompa solankowa
Naczynie wzbiorcze
Manometr
Zawór bezpieczeństwa
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Dobór powierzchni kolektora i długości rury
Powierzchnia potrzebna dla ułożonego poziomo kolektora
geotermicznego jest określana przez moc chłodniczą pompy
ciepła, godziny pracy pompy ciepła w sezonie grzewczym,
rodzaj gleby i zawartość wilgoci w ziemi oraz maksymalny
okres występowania ujemnych temperatur.
Standardowe wielkości doboru kolektorów
geotermicznych znajdują się od str. 58.

Obliczanie powierzchni kolektora i minimalnej długości
rury
Określić moc cieplną pompy ciepła w punkcie obliczeniowym (np. B0/W35)
Obliczyć moc chłodniczą: odjąć pobieraną moc elektryczną w punkcie obliczeniowym od mocy cieplnej tabela 25)
Ustalić liczbę godzin pracy pompy ciepła w ciągu roku
Dotyczy Niemiec:

Instalacje jednosystemowe: ok. 1800 godzin pracy
(przy ogrzewaniu budynku i przygotowaniu c.w.u.)
Instalacje monoenergetyczne i dwusystemowe:
ok. 2400 godzin pracy (zależnie od położenia punktu
biwalentnego)
Wybrać właściwą moc pobieraną (wg normy VDI 4640)
w zależności od rodzaju gleby i liczby godzin pracy w ciągu
roku (- tabela 25)

Obliczyć powierzchnię kolektora na podstawie mocy
chłodniczej i właściwej mocy pobieranej (- wzór 13)
Właściwa moc pobierana
Jednostka
dla 1800 h

dla 2400 h

Sucha niespoista
gleba (piasek)

[W/m2]

10

8

Wilgotna spoista
gleba

[W/m2]

25

20

Nasycona wodą
gleba (piasek, żwir)

[W/m2]

40

32

Tab. 26

 łaściwa moc pobierana w przypadku różnych rodzajów
W
gleby wg normy VDI 4640 przy odstępie ułożenia 0,8 m

A
Wzór 13 Wzór do obliczania powierzchni kolektor
A		
q		
0

Powierzchnia kolektora w m2
Właściwa moc pobierana z ziemi, podana w kW/m2
Moc chłodnicza pompy ciepła bądź moc pobierana
przez nią z ziemi w punkcie obliczeniowym, podana
w kW

6,0 kW
A = ---------------------------------------- = 240 m 2
0,025 kW/h

Przykład

pompa ciepła WPS 8 K-1/WPS 8-1
 WP = 7,6 kW
Pel = 1,63 kW
Z tego wynika:
			 Q0 = 7,6 kW – 1,6 kW = 6,0 kW
 0 = 6,0 kW
2
q = 25 W/m2 = 0,025 kW/m
Mindestrohrlänge

240 m 2
= -------------------------- = 343 m
0,7 m

Z tego wynika:

6,0 kW
A = ---------------------------------------- = 240 m 2
0,025 kW/h
powierzchnia ułożenia = 240 m2
odstęp ułożenia = 0,7 m
Z tego wynika:
minimalna długość rury = 240m2/0,7 m = 343 m

240 m 2
Mindestrohrlänge
= ------------------------= w343 m
Obliczona minimalna długość
rury-jest
0,7dompełnych
praktyce zaokrąglana w górę
100-metrowych pętli.

W związku z tym w przykładzie przy minimalnej długości rury
343 m wynikają 4 pętle po 100 m i powierzchnia ułożenia co
najmniej 240 m2.
Standardowa konfiguracja instalacji z kolektorami
geotermicznymi

Wzór 12 Wzór do obliczania mocy chłodniczej
Pel 	Moc elektryczna pobierana przez pompę ciepła
w punkcie obliczeniowym, podana w kW
Moc chłodnicza pompy ciepła bądź moc pobierana przez
0
nią z ziemi w punkcie obliczeniowym, podana w kW
Moc
cieplna instalacji pompy ciepła, podana w kW
WP

A
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Standardowa konfiguracja według tabeli 26 opiera się na następujących warunkach:
Rura PE systemów solankowych wg normy DIN 8074
- PE 80; 32 x 2,9 mm
- ciśnienie nominalne PN12,5
Rura doprowadzająca z PE między pompą ciepła a systemem solankowym wg normy DIN 8074
- ciśnienie nominalne PN12,5
Właściwa moc pobierana z ziemi ok. 25 W/m2 przy odstępie ułożenia 0,7 m

Konfiguracja pomp ciepła

Stężenie solanki min. 25% – maks. 30% środka przeciw
zamarzaniu na bazie glikolu
- Ilość środka przeciw zamarzaniu potrzebna do uzyskania
pożądanego stężenia solanki jest podana w tabeli 24 w
zależności od grubości ścianek rur. Przy mniejszych grubościach ścianek należy zwiększyć ilość środka przeciw
zamarzaniu, aby uzyskać minimalne stężenie solanki 25%.
Naczynie wzbiorcze o ciśnieniu wstępnym 0,5 bar

Jednostka wewnętrzna IDU.. iT/iTS

Pompa solankowa Wilo
Nominalne natężenie przepływu
solanki
(AT = 3 K; glikol monoetylenowy 30%)
Moc chłodnicza (B0/W35)
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Pompy solankowe skonfigurowane na maksymalnie
100 m długości ciągu i podaną liczbę systemów solankowych
- Większa liczba systemów solankowych przy jednoczesnym skróceniu długości ciągów nie stwarza problemów,
jeżeli wszystkie inne parametry są niezmienione.
- Dopuszczalną całkowitą długość rury zasilania i powrotu
między pompą ciepła a rozdzielaczem solanki należy obliczyć na nowo, jeżeli zmienione zostaną warunki ramowe, jak np. stężenie solanki lub właściwa moc pobierana.

WPS 6 K-1
WPS 6-1

WPS 8 K-1
WPS 8-1

WPS 10 K-1

WSW196i-12
T/TS

WPS 10-1

WPS 13-1

WPS 6 K-1
WPS 6-1

-

Para 25/1-7

Para 25/1-7
Para 25/1-11

Para
30/1-12

Stratos
Para
25/1-11

Para
30/1-12

Para
30/1-12

Para
30/1-12

m3/h

1,4

1,87

2,5

2,161)

2,5

3,24

4,07

kW

4,5

6,0

8,2

8,6

8,2

10,5

13,4

Jednostka

Długość rury kolektora geotermicznego

m

260

340

470

500

470

600

770

Średnica rury kolektora geotermicznego

mm

32 x 2,9

32 x 2,9

32 x 2,9

32 x 2,9

32 x 2,9

32 x 2,9

32 x 2,9

-

4

4

5

5

5

7

8

Liczba systemów solankowych
(z rurą 32 x 3,0)
Naczynie wzbiorcze do systemu
solankowego

l

12

12

12

18

12

18

18

3

m /h

1,53

1,66

2,52

2,16

2,52

2,99

4,16

Wysokość tłoczenia

m

4,5

8,0

9,1

6,0

8,0

9,0

8,5

Odstęp ułożenia

m

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

mbar

54

57

68

58

68

59

69

m
m
m
m

50
150
-

100
300
-

50
150
400
-

50
200
300
-

50
200
300
-

50
150
450
-

50
200
500

m
m
m
m

20
100
-

50
250
-

50
150
450
-

50
150
400
-

50
150
400
-

100
350
-

50
200
400

Nominalny strumień objętości

Spadek ciśnienia w kolektorze
Dopuszczalna całkowita długość rury
zasilania i powrotu2)
32 x 3,0
40 x 3,7
50 x 4,6
63 x 5,7
Dopuszczalna całkowita długość rury
zasilania i powrotu3)
32 x 3,0
40 x 3,7
50 x 4,6
63 x 5,7

Tab. 27

Standardowa konfiguracja pomp ciepła solanka-woda WPS 6 K-1 – WPS 10 K-1, WPS 6-1 – WPS 17-1 i WSW196i-12 T/TS

Natężenie przepływu solanki zależy od systemu rozdzielczego (-> dane techniczne, tab. 10, str. 26).
2)
Przy 0°C mieszaniny glikolu (-15°C)
3)
Przy -10°C mieszaniny glikolu (-15°C)
1)
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Rozmieszczenie kolektorów – głębokość ułożenia
W różnych warstwach ziemi występują różne temperatury:
1 m głębokości:
Najniższa temperatura poniżej 0°C, również bez pobierania
ciepła przez instalację pompy ciepła
2 m głębokości:
Najniższa temperatura ok. 5°C
Głębiej:
Najniższe temperatury rosnące wraz ze zwiększającą się
głębokością, ale jednocześnie pobór strumienia cieplnego
z powierzchni; rozmrożenie oblodzenia wiosną nie jest zatem pewne.
Głębokość ułożenia kolektorów jest w związku z tym określana
przez temperatury gleby:
Typowa głębokość ułożenia:
Ok. 0,2 m – 0,3 m poniżej miejsca z maksymalną temperaturą
graniczną zamarzania; tj. w większości regionów ok. 1,0 m-1,5 m
W przypadku układania w wykopach:
Maksymalna głębokość ułożenia 1,25 m; uwarunkowana wymaganym zabezpieczeniem bocznym
Rozmieszczenie kolektorów – odstęp ułożenia
Odstęp ułożenia da między kolektorami geotermicznymi jest
określany przez maksymalny okres występowania ujemnych
temperatur, przewodność cieplną gleby i średnicę skrętki rurowej.
Typowy odstęp ułożenia:
0,5 m – 0,8 m
Sprawdzony w niemieckich warunkach klimatycznych
i wilgotnych, spoistych glebach (-> str. 58): 0,7 m
Dłuższe okresy występowania ujemnych temperatur powodują zwiększenie odstępu ułożenia; warstwy lodu, jakie powstały wokół skrętki rurowej w glebie, muszą po
okresie występowania ujemnych temperatur stopnieć na
tyle, aby opad mógł wsiąknąć i nie zalegała woda.
Małe przewodzenie ciepła przez glebę (np. w przypadku
gleb piaszczystych) zmniejsza pobieraną moc i wymaga większej całkowitej długości rury. Wymaga to zatem
większej powierzchni, na której ma zostać ułożony kolektor powierzchniowy.
Montaż systemów solankowych
Podczas montażu systemów solankowych muszą zostać
spełnione następujące warunki:
Odpowiedni moment montażu kolektorów geotermicznych:
Kilka miesięcy przed sezonem grzewczym, ziemia może
wtedy wystarczająco osiąść
Miejsca montażu podzespołów:
Kolektory geotermiczne
- Pod niezabudowaną powierzchnią ziemi
- Pod niezasłoniętą powierzchnią ziemi
Pompa solankowa instalacji źródła ciepła
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- O ile nie jest wbudowana na stałe, poza domem (jeśli to
możliwe): głowica pompy ustawiona tak, że kondensat nie
może płynąć do skrzynki zaciskowej (pompa solankowa już
wbudowana w przypadku WPS .. K-1 i WPS ..-1)
- Jeżeli wewnątrz domu: ewentualnie potrzebne mogą być
środki izolacji dźwiękowej

R ozdzielacz solanki i powrotny przewód zbiorczy:
poza domem
Urządzenie do napełniania i odpowietrzania (zalecany
osprzęt): w najwyższym punkcie terenu
Odpowietrznik z oddzielaczem mikropęcherzyków (zalecany osprzęt): w najwyższym i najcieplejszym punkcie
systemu solankowego
Osprzęt do solanki:
wewnątrz domu lub poza nim
Osadnik zanieczyszczeń (w zakresie dostawy pompy ciepła, wielkość oczka 0,6 mm):
bezpośrednio na wejściu do pompy ciepła; chroni parownik
(wyczyścić po jednodniowym cyklu płukania pompy solankowej)
Budowa i wyposażenie systemów solankowych:
Długość
- Wszystkie systemy solankowe jednakowej długości, dla
uzyskania równomiernego przepływu i pobieranej mocy
(bez kompensacji hydraulicznej między systemami solankowymi)
- Skrętka rurowa umieszczona nad rozdzielaczem zasilania
i powrotnym przewodem zbiorczym zgodnie ze szkicem
(rys. 57, str. 60)
Zawór odcinający: co najmniej jeden na system solankowy
Prowadzące solankę przewody z materiału odpornego na
korozję
Paroszczelna izolacja wszystkich przewodów solanki poprowadzonych w domu i przez jego ścianę; dla niedopuszczenia do kondensacji pary wodnej
Minimalne promienie gięcia rur:
Zgodnie z informacjami producenta
Odstęp ułożenia między przewodami prowadzącymi solankę a przewodami wody, kanałami i budynkami:
Co najmniej 0,7 m, aby uniknąć uszkodzeń wywołanych
przez mróz
Jeżeli ze względów konstrukcyjnych potrzebny jest inny
odstęp: zaizolować wystarczająco rury w tym obszarze
Materiały izolacyjne:
Izolacja z materiałów, które nie wchłaniają wilgoci
Miejsca styku tak zaklejone, że zimna strona izolacji (np.
przewód solanki) nie może zrobić się wilgotna

Konfiguracja pomp ciepła

4.8.2

Sondy geotermalne

Instalacja sond geotermalnych pobiera ciepło z gleby poprzez układ wymienników ciepła zainstalowany w ziemi
w otworze o głębokości od 20 do 100 m.
Od głębokości ok. 15 m temperatura ziemi na wysokościach
do 500 m jest przez cały rok większa niż 10°C (rys. 57).
Wskutek tego, że z ziemi pobierane jest ciepło, spadają temperatury w sondzie. Konfiguracja musi gwarantować, że temperatura solanki na wylocie nie spadnie trwale poniżej 0°C.

0

8

4

01.05.

16

12

H
20
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01.02.

5

10

15

10 °C
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malnych mogą być wykonywane tylko przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo wiertnicze, które jest certyfikowane
znakiem jakości przez międzynarodowy związek pomp ciepła lub dopuszczone zgodnie z regulacjami DVGW W120.
W odniesieniu do Niemiec należy uwzględnić normę VDI
4640, arkusz 1 i 2.
Konfiguracja sond geotermalnych – pojedyncze
instalacje o mocy do 30 kW
Następujące instalacje można skonfigurować na podstawie
właściwych mocy pobieranych, które są podane w tabeli 27,
str. 61:
Pojedyncze instalacje o maksymalnej mocy grzewczej
pompy ciepła 30 kW, które są używane wyłącznie do
ogrzewania budynku oraz przygotowania c.w.u. i nie do
chłodzenia
Warunki:
Używane są podwójne sondy U o średnicy rury pojedynczej DN 32 lub DN 40.
Poszczególne sondy geotermalne mają długość między 40
a 100 m.
Między 2 sondami geotermalnymi istnieje odstęp co najmniej 6 m.
Nie ma ograniczeń urzędowych dla dozwolonej temperatury solanki (np. granica zera stopni).
Podane w tabeli 27, str. 61 moce pobierane są
dozwolone tylko dla standardowych instalacji
o małej mocy. Jeżeli planowane są dłuższe
czasy pracy, obok właściwej mocy pobieranej
należy uwzględnić również właściwą, roczną
pracę pobierania, która określa długoterminowy
wpływ. Właściwa, roczna praca pobierania
powinna wynosić między 50 a 150 kWh na
metr odwiertu i rok, w zależności od podłoża
geologicznego i godzin pełnego obciążenia.

20
T [m]
Rys. 57

H
T		

6 720 619 235-12.1il
 rzebieg temperatury na różnych głębokościach ziemi
P
w zależności od sezonowej, średniej wartości temperatury na powierzchni ziemi

Powierzchnia ziemi
Głębokość

Moc źródła ciepła
W przypadku podwójnych sond U przy konfiguracji instalacji
na godziny pełnego obciążenia do średnio 2400 h/rok można uwzględnić moc źródła ciepła w wysokości ok. 50 W na
metr długości sondy.
Szczegółowo moc źródła ciepła zależy jednak od warunków
geologicznych
i hydrogeologicznych.
Ponieważ instalator zazwyczaj nie zna tych warunków podziemnych, wiercenie głębokie i instalowanie sond geoter-
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Właściwa moc pobierana
Jednostka
dla 1800 h

dla 2400 h

Niewłaściwe podłoże (suchy osad) X < 1,5 W/(mK)

W/m

25

20

Normalne podłoże ze skały zwięzłej i osad nasycony wodą X = 1,5-3,0 W/(mK)

W/m

60

50

Skała zwięzła o wysokiej przewodności cieplnej X > 3,0 W/(mK)

W/m

84

70

Żwir, piasek, suchy

W/m

25

20

Żwir, piasek, wodonośny

W/m

65 – 80

55 – 65

W przypadku silnego strumienia wody gruntowej w żwirze i piasku,
do pojedynczych instalacji

W/m

80 – 100

80 – 100

Glina, ił, wilgotne

W/m

35 – 50

30 – 40

Kamień wapienny (masywny)

W/m

55 – 70

45 – 60

Piaskowiec

W/m

65 – 80

55 – 65

Kwaśne skały magmowe (np. granit)

W/m

65 – 85

55 – 70

Zasadowe skały magmowe (np. bazalt)

W/m

40 – 65

35 – 55

Gnejs

W/m

70 – 85

60 – 70

Tab. 28

Właściwa moc pobierana przez sondy geotermiczne (podwójne sondy U) w różnych podłożach wg normy VDI 4640 arkusz 2

Konfiguracja sond geotermalnych – kompleksowe
instalacje wykonane przez biuro projektowe w zakresie
geotermii
Biuro projektowe w zakresie geotermii musi przedstawić
konfigurację przez obliczenie w przypadku:
gęsto zabudowanych obszarów mieszkalnych z kilkoma
pojedynczymi instalacjami
całkowitej mocy grzewczej pomp ciepła powyżej 30 kW
więcej niż 2400 godzin pracy w ciągu roku
instalacji używanych również do chłodzenia
Dzięki wieloletniej symulacji obliczeniowej profili obciążenia
mogą zostać rozpoznane w ten sposób oddziaływania długoterminowe i uwzględnione w projektowaniu.
Konfiguracja sond geotermalnych do większych
mocy cieplnych (> 30 kW) lub złożonych zastosowań
(ogrzewanie i chłodzenie, tryb dwusystemowy)
Dla efektywnego wykorzystania ciepła do celów ogrzewania
i chłodzenia w przypadku większych pól sond geotermalnych duże znaczenie ma dokładna konfiguracja dostosowana do geologii i techniki grzewczej budynków.
Buderus oferuje tutaj niezbędne usługi w zakresie planowania geotermicznego we wszystkich fazach projektu sondy
geotermalnej:
Wstępna ekspertyza geologiczna i konfiguracja pierwszego pola sondy geotermalnej
Sporządzenie wniosku o zezwolenie na wiercenie próbne
i cały projekt
Test reakcji termicznej na wierceniu próbnym, mający na
celu określenie istotnych parametrów geotermicznych
lokalizacji
Konfiguracja pola sondy geotermalnej za pomocą odpowiedniego oprogramowania konfiguracyjnego, dostosowana do parametrów geotermicznych lokalizacji i techniki
grzewczej budynków
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Konfiguracja wiercenia pod sondy
Zasady dotyczące stężenia solanki, używanych
materiałów, umieszczenia studzienki
rozdzielczej oraz montażu pompy
i naczynia wzbiorczego odpowiadają zasadom
dotyczącym kolektorów geotermicznych.
Rozmieszczenie sond
Rozmieszczenie kilku sond:
W poprzek kierunku przepływu wody gruntowej,
nie równolegle
Odstęp
Co najmniej 6 m między poszczególnymi sondami.
W ten sposób sondy wpływają na siebie tylko w niewielkim
stopniu i zapewniona jest regeneracja w lecie.

Konfiguracja pomp ciepła
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r1

2

1

≥6
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1

r1
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Rys. 59

 rzekrój poprzeczny podwójnej sondy U z rurą do
P
wypełniania

Przekrój poprzeczny sondy

4

6 720 619 235-13.1il

Rys. 58

[1]
[2]
[3]
[4]

 ozmieszczenie sond i minimalny odstęp między nimi
R
w zależności od kierunku przepływu wody gruntowej
(wymiary w m)

Kierunek przepływu wody gruntowej
Sonda 1
Sonda 2
Sonda 3

Wiercenie otworu zgodnie z przekrojem poprzecznym
sondy
Przekrój poprzeczny podwójnej sondy U zazwyczaj używanej do pomp ciepła jest pokazany na rys. 59.
Wywiercony otwór ma początkowo promień r1. Wprowadzane są 4 rury sondy oraz rura do wypełniania i wywiercony
otwór jest z dołu do góry wypełniany mieszaniną cementu
i bentonitu.
Solanka płynie w dół w 2 rurach sondy i z powrotem w górę
w 2 pozostałych. Głowica sondy łączy rury na dolnym końcu
i gwarantuje w ten sposób obieg zamknięty sondy.
Od 2 sond geotermalnych sondy są łączone ze sobą rozdzielaczem, w związku z czym tylko zasilanie i powrót należy wprowadzić do budynku. Dwoma kurkami odcinającymi
następuje przekazanie instalatorowi napełnionej i poddanej
próbie szczelności instalacji sond.
Jeżeli używany jest osprzęt do solanki bądź
pompa ciepła z wbudowaną pompą solankową,
należy ustalić spadki ciśnienia sondy i porównać
je ze swobodnym ciśnieniem pompy solankowej.
Aby spadki ciśnienia nie stały się zbyt duże, od
głębokości sond więcej niż 120 m należy używać
rur DN-40. Należy mieć na względzie wysokości
tłoczenia wbudowanych pomp solankowych.

Logatherm WLW196i..AR - 6 720 820 768 (2017/11) l 63

4

Konfiguracja pomp ciepła

Pojedyncza sonda do instalacji o mocy 6-7 kW

Pole sondy do instalacji o mocy 40 kW

Budowa
33 33
W/m
W/m

26 26
W/m
W/m

45 45
W/m
W/m

Moc pobierana ze
źródła

50 – 55 W/m

38 W/m

Konfiguracja

1 sonda na 100 m

9 sond po 100 m = 900 m

Objaśnienia

Pojedyncza sonda pobiera z „nietkniętego“ środowiska w zależności od geologii średnio ok. 50 W/m przy maks. 2400 h/rok.

Kilka sond wpływa na siebie nawzajem; moc pobierana ze
źródła w polu jest mniejsza, tak jak na obrzeżach.

Tab. 29

Wpływ rozmieszczenia kilku sond na moc pobieraną ze źródła ciepła

4.8.3
Alternatywne systemy geotermiczne
Alternatywnie do kolektorów geotermicznych, ciepło z obszaru gruntu można wykorzystywać również innymi systemami.
Do alternatywnych systemów wykorzystania ciepła ziemi
zaliczają się np.:
kosze geotermiczne
kolektory rowowe
pale energetyczne
kolektory spiralne
kolektory ogrodzeniowe

Dodatkowo producent musi dostarczyć następujące informacje:
Spadek ciśnienia przy podanym natężeniu przepływu solanki w celu wyboru odpowiedniej pompy solankowej
Wysokość tłoczenia w pompie ciepła
Możliwe wpływy na roślinność
Instrukcje instalacyjne

Moce pobierane ze źródła

Jeśli pompa ciepła używana jest jako pompa ciepła woda-woda, niezbędne ciepło pobierane jest z wody gruntowej.
Przez cały rok ma ona temperaturę ok. 10°C i ze względu
na tę stosunkowo wysoką temperaturę jest bardzo dobrym
źródłem ciepła. Woda gruntowa pobierana jest ze studni zasilającej i prowadzona do gruntu przez studnię chłonną.

Ilość ciepła pobierana z 1 m3 ziemi wynosi maksymalnie 50 –
70 kWh/rok. Wyższe moce pobierane mogą zostać uzyskane tylko dzięki lepszym warunkom klimatycznym i rodzajom
gleby lub przez uzyskanie dostępu do większej objętości ziemi, co ma miejsce w przypadku systemów alternatywnych.
Większe znaczenie ma zawartość wody, ponieważ w przypadku tych systemów wykorzystywany jest również udział
ciepła ukrytego.

4.9	Pompa ciepła solanka-woda z pośrednim
wymiennikiem ciepła jako pompa ciepła woda-woda
Źródło ciepła

Do użytku wody gruntowej niezbędne
jest odpowiednie zezwolenie (władze
administracyjne).

Konfiguracja
Dla konfiguracji alternatywnych instalacji źródeł ciepła miarodajne są informacje producenta bądź dostawcy.
Producent musi na podstawie następujących danych zagwarantować długotrwałe działanie systemu:
Minimalna dopuszczalna temperatura solanki
Moc chłodnicza używanej pompy ciepła i natężenie przepływu przez nią solanki
Liczba godzin pracy pomp ciepła w ciągu roku
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Aby uniknąć wzajemnego oddziaływania, studnia chłonna
musi być oddalona od studni zasilającej co najmniej 15 m
w kierunku przepływu wody gruntowej.
Studnie powinny być hermetycznie zamknięte, aby zapobiegać zarośnięciu glonami i zamuleniu.
Studnię chłonną należy zaprojektować w taki sposób, aby
woda doprowadzana była poniżej poziomu wody gruntowej.
Projektowanie i rozmieszczenie studni należy przekazać doświadczonemu budowniczemu studni.

Konfiguracja pomp ciepła

Pompa obiegowa studni i studnia muszą zostać zwymiarowane tak, aby wystarczający strumień objętości wody gruntowej był tłoczony przez pośredni wymiennik ciepła.
Obieg nośnika ciepła z pompy ciepła do
pośredniego wymiennika ciepła musi posiadać
ochronę przed zamarzaniem do -15°C.

4

Jakość wody gruntowej
W trybie woda-woda należy zwrócić uwagę na to, aby dostępna była zdefiniowana poniżej minimalna jakość wody.
Zalecamy przeprowadzenie analizy wody
przed instalacją i sprawdzanie jakości wody
w regularnych odstępach czasu.

W domach jedno- lub dwurodzinnych zaleca się pompowanie wody gruntowej z głębokości maks. 15 m, ponieważ
w innym razie rosną koszty instalacji tłoczącej.
Składniki

Stężenie składników

Jednostka

Odniesienie do DIN 1.4401ww

Aluminium, Al (rozpuszczone)

< 0,2
> 0,2

mg/l

A
A

Amoniak, NH3

<2
2 – 20
> 20

mg/l

A
A
A

Chlorki, Cl1)

< 250
> 250

mg/l

A
B

Przewodność elektryczna

< 10
10 – 500
> 500

|xS/cm

A
A
A

Żelazo, Fe (rozpuszczone)

< 0,2
> 0,2

mg/l

A
A

Wolny agresywny kwas węglowy, CO2

<5
5 – 20
> 20

mg/l

A
A
A

Twardość całkowita

4,0 – 8,5

°dH

A

Zawartość glikolu

< 20
20 – 50
> 50

%

A
A
A

< 1,0
> 1,0

mg/l

A
A

< 70
70 – 300
> 300

mg/l

A
A
A

Mangan, Mn (rozpuszczony)

< 0,1
> 0,1

mg/l

A
A

Azotany NO3 (rozpuszczone)

< 100
>100

mg/l

A
A

Współczynnik pH

6.
6,0 – 7,5
7,5 – 9,0
>9

-

A
A/B
A
A

Siarczany, SO42

< 70
70 – 300
> 300

mg/l

A
A
C

<1
1–5
>5

mg/l

A
A
A/B

< 0,05
> 0,05

mg/l

A
A

HCO3
SO42
Wodorowęglan, HCO3

Siarczyn, SO3
wolny gaz chlorowy, Cl2
Siarkowodór H2S

Tab. 30
1)

A
B
C

Wymaganie dotyczące jakości wody

Maksymalnie 60°C
W normalnych warunkach dobra odporność
Zagrożenie korozją, szczególnie gdy występuje kilka substancji z literą B
Nie nadaje się
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Ze względu na możliwe obciążenie wody
gruntowej przez substancje agresywne w
pompach ciepła woda-woda należy przewidzieć
pośredni wymiennik ciepła.
Woda pompowana jest za pomocą pompy głębinowej ze
studni zasilającej do pośredniego wymiennika ciepła, w któ-

rym oddaje swoje ciepło solance. Następnie odprowadzana
jest przez studnię chłonną z powrotem do wody gruntowej.
Solanka pompowana jest z pompy solankowej pompy ciepła
do pośredniego wymiennika ciepła, w którym pobiera ciepło
z wody gruntowej. Stąd płynie z powrotem do pompy ciepła,
tworząc obieg zamknięty.

E31.P101
E31.F101

WT
E31.C101

M

E22.Q21

E21.G2

E21.E2

E21.G3

WPS...

SB

FB

P8
SF

6 720 803 662-03.1il

Rys. 60

FB 		
P8 		
SB 		
SF 		
WPS .. 		
WT 		
E21.E2 		
E21.G3 		
E31.C101
E31.F101
E31.P101
E21.Q21
E21.G2 		

≥ 15

Zasada działania pompy ciepła solanka-woda z pośrednim wymiennikiem ciepła (wymiary w m)

Studnia zasilająca
Pompa obiegowa studni
Studnia chłonna
Filtr ochronny
Pompa ciepła
Wymiennik ciepła
Dogrzewacz elektryczny
Pompa solankowa
Naczynie wzbiorcze
Manometr
Zawór bezpieczeństwa
Zawór przełączający 3-drogowy
Pompa (generator ciepła)
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Wskazówki projektowe
Uszczelnić górne powierzchnie studni, aby zapobiec wytrącaniu się żelaza i manganu. W innym przypadku może
dojść do zatkania wymiennika ciepła i studni chłonnej.
Presostat zatrzymuje pompę obiegową studni, aby zapobiec uszkodzeniom studni chłonnej i/lub zalaniom.
Nowe instalacje wyposażyć w zmywalny filtr do wytrącania cząsteczek. Jeśli filtr wymaga wypłukania po około
miesiącu, należy umieścić pompę obiegową studni wyżej
w studni lub wyposażyć dno studni w filtr. W innym razie
żywotność instalacji ulega skróceniu.
Montaż termometru wskazującego temperaturę wpływającej i wypływającej wody gruntowej w celu zapewnienia
prawidłowego działania instalacji.
Warunki eksploatacji
Zezwolenie na odwierty ze strony starostwa lub zezwolenie
Urzędu Gospodarki Wodnej
Wybrać wymiennik ciepła na podstawie analizy wody
Próbne pompowanie przez przedsiębiorstwo wiertnicze
Projektowanie i wykonanie studni powinno zostać przeprowadzone przez przedsiębiorstwo wiertnicze certyfikowane
zgodnie z regulacjami DVGW W120
Wybrać odpowiednią pompę obiegową studni; otwarty
system przewodów rurowych. Pompa obiegowa studni
musi być w stanie pokonać rzeczywiste opory przewodów
rurowych (przewód ssący i tłoczny) i ich kolan, rzeczywistą
wysokość i opór płytowego wymiennika ciepła
Jeżeli pompa obiegowa studni jest zasilana napięciem
400 V, inwestor musi zainstalować przekaźnik z 3 zestykami zwiernymi równolegle do pompy solankowej. Zapewniony przez inwestora przekaźnik musi mieć napięcie cewki
230 V. Zestyki zwierne przekaźnika należy skonfigurować
w zależności od mocy pompy
Do obiegu wtórnego (m iędzy wymiennikiem ciepła a pompą ciepła) musi być doprowadzana mieszanina środka
przeciw zamarzaniu i wody z działaniem przeciwmrozowym do -14°C. Ten środek przeciw zamarzaniu powinien
być zatwierdzony przez Urząd Gospodarki Wodnej
Temperatura wyjściowa pompy ciepła: Tsoii ^4°C
Strumień objętości obiegu pierwotnego 10% większy niż
znamionowy strumień objętości pompy ciepła (system solankowy)
4.10

Normy i przepisy

Należy przestrzegać następujących wytycznych i przepisów:
DIN VDE 0730-1, wydanie: 1972-03
		Przepisy dot. urządzeń z napędem elektromotorycznym
do użytku domowego i podobnych celów, część 1: Postanowienia ogólne
DIN V 4701-10, wydanie: 2003-08
		Ocena energetyczna instalacji grzewczych i wentylacyjnych – Część 10: Ogrzewanie budynku, podgrzewanie
wody użytkowej, wentylacja
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DIN 8900-6 wydanie: 1987-12
		Pompy ciepła. Gotowe do instalacji grzewcze pompy ciepła z kompresorami z napędem elektrycznym, procedurą
pomiarową dla pomp ciepła woda/woda, powietrze/woda
i solanka/woda
DIN 8901, wydanie: 2002-12
		Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Ochrona gruntu,
wody gruntowej i powierzchniowej – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz kontrola
DIN 8947, wydanie: 1986-01
		Pompy ciepła. Gotowe do instalacji pompy ciepła z podgrzewaczem wody z kompresorami z napędem elektrycznym – definicje, wymogi i kontrola
DIN 8960, wydanie: 1998-11
		 Czynnik chłodniczy. Wymogi i skróty
DIN 32733, wydanie: 1989-01
		Przyłączające urządzenia zabezpieczające ograniczające
ciśnienie w instalacjach ziębniczych i pompach ciepła –
Wymagania i badania
DIN 33830, wydanie: 1988-06
		Pompy ciepła. Gotowe do instalacji pompy ciepła absorbujące ciepło
DIN 45635-35, wydanie: 1986-04
		Pomiar poziomu hałasu maszyn. Emisja dźwięku powietrznego, metoda powierzchni obwiedni; pompy ciepła
ze sprężarkami o napędzie elektrycznym
DIN EN 378, wydanie: 2000-09
		Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska
EN 14511, wydanie: 2004-07
		Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia
EN 1736, wydanie: 2000-04
		Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Rurowe elementy
giętkie, tłumiki drgań, kompensatory i niemetalowe węże
– Wymagania, konstrukcja i montaż; wersja niemiecka EN
1736: 2000
EN 1861, wydanie: 1998-07
		Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Schematy ideowe
i montażowe instalacji, rurociągów i przyrządów – Układy
i symbole; wersja niemiecka EN 1861: 1998
EN 12178, wydanie: 2004-02
		Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Przyrządy wskazujące poziom cieczy – Wymagania, badania i znakowanie;
wersja niemiecka EN 12178: 2003
EN 12263, wydanie: 1999-01
		Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Przekaźniki zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem – Wymagania
i badania; wersja niemiecka EN 12263: 1998
EN 12284, wydanie: 2004-01
		Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Zawory – Wymagania,
badanie i znakowanie; wersja niemiecka EN 12284: 2003
EN 12828, wydanie: 2003-06
		Instalacje ogrzewcze w budynkach – Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania; wersja niemiecka
EN 12828: 2003
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EN 12831, wydanie: 2003-08
		Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania
projektowego obciążenia cieplnego; wersja niemiecka EN
12831: 2003
DIN EN 13136, wydanie: 2001-09
		Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Ciśnieniowe przyrządy bezpieczeństwa i przewody przyłączeniowe – Metody
obliczeń; wersja niemiecka EN 13136: 2001
DIN EN 60335-2-40, wydanie: 2004-03
		Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego –
Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2 – 40: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych pomp ciepła,
klimatyzatorów i osuszaczy
DIN V 4759-2, wydanie: 1986-05
		Instalacje wytwarzania ciepła z zastosowaniem różnych
rodzajów energii; podłączenie pomp ciepła do kompresorów z napędem elektrycznym w dwusystemowych instalacjach grzewczych
DIN VDE 0100, wydanie: 1973-05
		Instalacja urządzeń elektroenergetycznych o mocy nominalnej do 1000 V
DIN VDE 0700
		Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych do użytku domowego i podobnych celów
Arkusz roboczy DVGW W101-1, wydanie: 1995-02
		Dyrektywa o strefach ochronnych dla wody użytkowej;
Strefy chronione dla wody gruntowej
Arkusz roboczy DVGW W111-1, wydanie: 1997-03
		Projektowanie, wykonanie i ocena próbnego pompowania podczas podłączania wody
EEWärmeG
		(Ustawa o odnawialnej energii cieplnej) Ustawa wspierająca korzystanie z odnawialnej energii cieplnej

Rozporządzenie w sprawie oszczędzania energii
EnEV, wydanie: 2009
		Rozporządzenie w sprawie energooszczędnej ochrony
cieplnej i energooszczędnych instalacji w budynkach
Ustawa o wspieraniu gospodarki cyrkulacyjnej i za
pewnianiu usuwania odpadów w sposób przyjazny dla
środowiska, wydanie: 2004-01
ISO 13256-2, wydanie: 1998-08
		Wodne pompy ciepła – kontrola i określenie mocy – Część
2: Pompy ciepła woda-woda i solanka-woda
Krajowe przepisy budowlane
TAB
		
Techniczne warunki przyłączeniowe danego zakładu
energetycznego
Regulacje techniczne do rozporządzenia o zbiornikach ciśnieniowych – zbiorniki ciśnieniowe
VDI 2035, wydanie: 2005-12: Zapobieganie szkodom
w instalacjach grzewczych c.w.u. – osadom kamienia w instalacjach podgrzewania wody pitnej i grzewczych c.w.u.
VDI 2067, wydanie: 2000-09
		 Ekonomiczność systemów technicznych budynku

VDI 2081 arkusz 1, wydanie: 2001-07 i arkusz 2,
wydanie: 2005-05
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		Generowanie i redukcja hałasu w instalacjach wentylacyjnych pomieszczeń
VDI 4640, wydanie: 2000-12
		 Wykorzystanie termiczne podłoża
VDI 4650 arkusz 1, wydanie: 2003-01
		Obliczanie pomp ciepła, skrócona metoda obliczania
rocznych współczynników nakładu instalacji pomp ciepła,
elektryczne pompy ciepła do ogrzewania pomieszczeń
Ustawa o gospodarce wodnej, wydanie: 2002-08
		 Ustawa o zasadach gospodarki wodnej
Austria:
		– Dyrektywy ÖVGW G 1 i G 2 oraz regionalne przepisy
budowlane
		– ÖNORM EN 12055, wydanie: 1998-04 Ziębiarki cieczy
i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym
– Funkcja ziębienia – Definicje, badanie i wymagania
Szwajcaria:
		Dyrektywy SVGW i VKF, przepisy kantonalne i lokalne
oraz część 2 dyrektywy o gazie ciekłym
4.11

Potrzebni fachowcy

Jeżeli zamontowana ma zostać instalacja grzewcza z pompą ciepła, potrzebni są do tego różni fachowcy:
instalator do konfiguracji i zamontowania pompy ciepła
i instalacji grzewczej
przedsiębiorstwo wiertnicze do uzyskania dostępu do źródła ciepła
elektryk do podłączenia do zasilania elektrycznego
Instalator jako generalny wykonawca
Aby inwestor miał tylko jedną osobę do kontaktu podczas
całego montażu instalacji pompy ciepła, instalator bierze na
siebie funkcję generalnego wykonawcy. Przydziela i koordynuje on prace oraz odbiera już wykonane.
W porozumieniu z inwestorem instalator składa wnioski
określone prawem wodnym i górniczym oraz zgłasza pompę
ciepła w zakładzie energetycznym.
Instalator określa konfigurację pompy ciepła i dostarcza dane
konfiguracyjne przedsiębiorstwu wiertniczemu i elektrykowi.
Jeżeli źródło ciepła jest udostępnione przez przedsiębiorstwo wiertnicze, instalator dostarcza i montuje pompę ciepła i potrzebny osprzęt. Zajmuje się on konfiguracją instalacji
grzewczej oraz odpowiednich powierzchni grzewczych, rozdzielaczy, pomp grzewczych i przewodów rurowych. Montuje
i sprawdza on instalację grzewczą, uruchamia ją i objaśnia
inwestorowi jej działanie.
Przedsiębiorstwo wiertnicze
Przedsiębiorstwo wiertnicze wymiaruje odwiert zgodnie z danymi dostarczonymi przez instalatora. Następnie wykonuje
ono odwiert, dostarcza i instaluje sondę geotermalną oraz
wypełnia otwór wiertniczy. Przedsiębiorstwo dokumentuje
wszystkie etapy pracy. Dokumentacja zawiera również profil geologiczny otworu, rodzaj, liczbę i głębokość sond oraz
wymiarowanie przewodów rurowych. Do dokumentów należy
także raport kontrolny z końcowej próby ciśnieniowej.

Konfiguracja pomp ciepła

Na koniec przedsiębiorstwo dostarcza i układa poziome
przewody do przyłącza w budynku oraz przekazuje instalację instalatorowi.
Elektryk
Elektryk składa wniosek o liczniki i dostarcza instalatorowi dane dotyczące okresów blokady przez zakład energetyczny, których ten potrzebuje do konfiguracji pompy ciepła. Układa on wymagane przewody prowadzące napięcie
sieciowe i przewody sterownicze, przygotowuje miejsca na
liczniki dla urządzeń pomiarowych i sterowniczych oraz podłącza całą instalację grzewczą do energii elektrycznej.
Już na wstępie należy wyjaśnić z lokalnym zakładem energetycznym, czy sieć elektroenergetyczna jest w stanie wytrzymać prądy rozruchowe pompy ciepła.
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podjęto wszelkie środki w celu uniknięcia korozji po stronie
wody wg VDI 2035 arkusz 2.
Ponieważ w pompach ciepła solanka-woda o mocy
< 17 kW zawsze zawarty jest dogrzewacz elektryczny, również
w przypadku instalacji
o mocy < 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 się spodziewać większych ilości wody do napełniania i uzupełniania i/lub
pojemność właściwa instalacji wynosi < 20 l/kW mocy
cieplnej
Demineralizacja całkowita

4.12	Uzdatnianie wody i jej jakość – zapobieganie
szkodom w instalacjach grzewczych ciepłej wody
W punkcie 3.4.2 VDI 2035 przedstawiono wartości wskazane dotyczące wody do napełniania i uzupełniania. Niebezpieczeństwo osadzania się kamienia w instalacjach grzewczych ciepłej wody jest niższe dzięki mniejszej zawartości
jonów berylowców i wodorowęglanów w porównaniu do
instalacji przygotowania c.w.u. Z praktyki wynika jednak, że
w określonych warunkach mogą wystąpić szkody na skutek
osadzania się kamienia.
Tymi warunkami są:
Całkowita moc instalacji grzewczej ciepłej wody
Pojemność właściwa instalacji
Woda do napełniania i uzupełniania
Rodzaj i konstrukcja generatora ciepła
Należy uwzględnić następujące wartości wskazane dotyczące wody do napełniania i uzupełniania, aby zapobiec osadzaniu się kamienia:
Całkowita moc
grzewcza

Suma berylowców

Całkowita twardość

[kW]

[mol/m3]

[ °d]

< 50

Brak wymagań-^

> 50 ... < 200

< 2,0

< 11,2

> 200 ... < 600

< 1,5

8,4

> 600

< 0,02

mg/l

< 0,11

Tab. 31

1) W instalacjach z przepływowymi podgrzewaczami wody
oraz dla systemów z dogrzewaczem elektrycznym wartość
wskazana sumy berylowców wynosi < 3,0 mol/m3, odpowiednio 16,8 d °.
Wartości wskazane wyznaczono na podstawie wieloletniego
doświadczenia oraz przy założeniu, że:
w okresie eksploatacji instalacji suma całkowitej ilości
wody do napełniania i uzupełniania nie przekracza trzykrotnej wielkości pojemności znamionowej instalacji grzewczej
pojemność właściwa instalacji wynosi < 20 l/kW mocy
cieplnej

W arkuszu roboczym K8 opisano działania mające na celu
uzdatnienie wody, które należy zastosować również w przypadku pompy ciepła solanka-woda. Podczas demineralizacji
całkowitej z wody do napełniania i uzupełniania usuwane są
nie tylko wszystkie czynniki powodujące twardość, takie jak
kamień, lecz także wszystkie czynniki powodujące korozję,
takie jak chlorki. Przewodność wody do napełniania
wprowadzanej do instalacji musi wynosić < 10 mikrosimens/
cm. Całkowicie zdemineralizowaną wodę o takiej przewodności można uzyskać, stosując tzw. wkłady ze złożem mieszanym, jak również urządzenia do osmozy.
Tryb pracy z niską zawartością soli w wodzie grzewczej
w rozumieniu normy VDI 2035 nastąpi po napełnieniu instalacji całkowicie zdemineralizowaną wodą, po kilkumiesięcznej pracy grzewczej. W trybie pracy z niską zawartością soli
woda instalacyjna osiąga stan idealny. Woda instalacyjna
nie zawiera wówczas żadnych czynników powodujących
twardość, usunięto wszystkie czynniki powodujące korozję,
a przewodność jest bardzo niska.
Podsumowanie
W odniesieniu do pomp ciepła Logatherm WPS udzielamy
następujących zaleceń:
Przy < 16,8°dH i całkowitej ilości wody do napełniania
i uzupełniania < trzykrotnej pojemności instalacji oraz
< 20 l/kW pojemności instalacji – uzdatnienie wody nie jest
konieczne
Jeżeli podane wyżej warunki brzegowe zostaną przekroczone – konieczne uzdatnienie wody Zalecenie: zastosować całkowicie zdemineralizowaną wodę do napełniania
i uzupełniania. W wyniku napełnienia instalacji całkowicie
zdemineralizowaną wodą możliwy jest tryb pracy z niską
zawartością soli i minimalizacja czynników korozyjnych.
Alternatywne rozwiązanie:
Zmiękczyć wodę do napełniania, kiedy przekroczona zostanie jedna z wartości wskazanych opisanych w normie VDI
2035. W instalacjach dwusystemowych należy uwzględnić
właściwe dla substancji roboczych wymagania dwusystemowego generatora ciepła/instalacji.
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4.13	Czynniki chłodnicze i zmienione wymogi
w zakresie kontroli szczelności
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 obowiązują zmienione wymogi
w zakresie kontroli szczelności.
Celem rozporządzenia jest stopniowe zmniejszenie i daleko
idąca rezygnacja ze stosowania F-gazów do 2030 r. (redukcja do 21% ilości z 2015 r.).
Wyciąg z nowego rozporządzenia dotyczący
istniejących instalacji (obowiązuje od 01.01.2017 r.):

Artykuł 5: Systemy wykrywania nieszczelności
(1) Użytkownicy wymienionych w art. 4 ust. 2 lit. a-d urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości
500 ton ekwiwalentu CO2 lub większej zadbają o to, aby
urządzenia były wyposażone w system wykrywania nieszczelności, ostrzegający użytkownika lub firmę konserwacyjną przy każdym przecieku.
(3) Użytkownicy wymienionych w art. 4 ust. 2 lit. a-d urządzeń, które podlegają ustępowi 1 niniejszego artykułu, zadbają o to, aby systemy wykrywania nieszczelności były
kontrolowane przynajmniej co 12 miesięcy w celu zagwarantowania ich należytego funkcjonowania.
Artykuł 6: Prowadzenie dokumentacji

Artykuł 4: Kontrole szczelności
(1) Użytkownicy urządzeń zawierających fluorowane gazy
cieplarniane w ilości 5 ton ekwiwalentu CO2 lub większej,
które nie wchodzą w skład pianek, zadbają o to, aby urządzenia były kontrolowane pod kątem nieszczelności.
Dotyczy to:
a) stacjonarnych instalacji chłodniczych;
b) stacjonarnych instalacji klimatyzacyjnych;
c) stacjonarnych pomp ciepła;
d) instalacji chłodniczych w samochodach i przyczepach
chłodniach;
Hermetycznie zamknięte urządzenia, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane w ilości mniejszej niż 10 ton
ekwiwalentu CO2, nie są poddawane kontrolom szczelności
w rozumieniu tego artykułu, o ile urządzenia te są oznakowane jako hermetycznie zamknięte.
Czynniki chłodnicze o współczynniku GWP > 2500 w odniesieniu do ekwiwalentu CO2 nie mogą być wprowadzane do
obrotu od 2020 r.
W drodze odstępstwa od ustępu 1 akapit 1, urządzenia,
które zawierają mniej niż 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych, lub hermetycznie zamknięte urządzenia, które są
odpowiednio oznakowane i zawierają mniej niż 6 kg fluorowanych gazów cieplarnianych, nie podlegają kontrolom
szczelności do 31 grudnia 2016 r.
Przy przeprowadzaniu kontroli szczelności obowiązują następujące odstępy czasowe:

(1) Użytkownicy urządzeń, dla których zgodnie z art. 4 ust. 1
wymagana jest kontrola szczelności, prowadzą dla każdego z tych urządzeń dokumentację zawierającą następujące
informacje:
a) ilość i rodzaj zawartych fluorowanych gazów cieplarnianych
b) ilość fluorowanych gazów cieplarnianych, która została
dodana podczas instalowania, obsługi technicznej bądź
konserwacji lub z powodu nieszczelności
c) informacje dotyczącego tego, czy użyte fluorowane gazy
cieplarniane zostały poddane recyklingowi lub zregenerowane, łącznie z nazwą i adresem zakładu recyklingu lub
regeneracji oraz ewentualnie numerem certyfikatu
d) ilość odzyskanych fluorowanych gazów cieplarnianych
4.14	Obowiązek corocznej kontroli czynnika
chłodniczego
Obowiązek kontroli obiegu chłodzenia w pompach
ciepła solanka-woda
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie F-gazów (obowiązującym od 01.01.2015 r.) wymagane są regularne kontrole
szczelności. Zależą one od ekwiwalentu CO2 typu stosowanego czynnika chłodniczego.
Pompy ciepła solanka-woda Buderus są napełnione czynnikiem chłodniczym R-410A.
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego 1 kg R-410A
odpowiada 2088 kg ekwiwalentu CO2.
Obowiązek corocznej kontroli czynnika chłodniczego istnieje od 10 ton ekwiwalentu CO2.

Ilość ważona
wg GWP

Częstość bez
systemu
wykrywania
nieszczelności

Częstość
z systemem
wykrywania
nieszczelności

a)

Od 5 i poniżej 50 ton

Co 12 miesięcy

Co 24 miesiące

Ilość czynnika
chłodniczego

b)

Od 50 i poniżej 500 ton

Co 6 miesięcy

Co 12 miesięcy

1,55 kg

c)

Od 500 ton

Co 3 miesiące

Co 6 miesięcy

Tab. 33

Tab. 32

Częstość przeprowadzania kontroli szczelności
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Obliczanie łącznego ekwiwalentu CO2 (przykład: WPS 6-1)
Ekwiwalent CO2
x

2,088 t/kg

Ekwiwalent CO2 łącznie
= 3,240 t

Obliczanie łącznego ekwiwalentu CO2 (przykład: WPS 6-1)

Konfiguracja pomp ciepła
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Wytyczne dotyczące obowiązku kontroli obiegu chłodzenia
Zamknięcie obiegu
chłodzenia

Ilość czynnika
chłodniczego [kg]

Ekwiwalent CO2
R-410A [t]

Ekwiwalent CO2
łącznie [t]

Obowiązek kontroli

WPS 6K-1

hermetyczne

1,55

2,088

3,24

Brak

WPS 8 K-1

hermetyczne

1,95

2,088

4,07

Brak

WPS 10 K-1

hermetyczne

2,4

2,088

5,01

Brak

WPS 6-1

hermetyczne

1,55

2,088

3,24

Brak

WPS 8-1

hermetyczne

1,95

2,088

4,07

Brak

WPS 10-1

hermetyczne

2,4

2,088

5,01

Brak

WPS 13-1

hermetyczne

2,65

2,088

5,53

Brak

WPS 17-1

hermetyczne

2,8

2,088

5,85

Brak

hermetyczne

2,39

2,088

4,99

Brak

Typ
WPS .. K-1

WPS ..-1

WSW196i-12 T/TS
WSW196i-12 T/TS

Tab. 34

Obliczanie łącznego ekwiwalentu CO2 (przykład)
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Przykłady instalacji

5.1	Informacje dotyczące wszystkich przykładów
instalacji Wykonanie instalacji

Skrót

Znaczenie

SC10/20/40

Regulator solarny

Aby zapewnić niezawodną pracę, należy mieć na względzie
poniższe układy połączeń hydraulicznych z pasującym do
nich wyposażeniem regulacyjnym.
Dotyczy wszystkich przykładów instalacji:
Budowa instalacji jest niewiążącym zaleceniem
Materiały te nie stanowią wyczerpującego ujęcia zagadnienia
Na miejscu należy przestrzegać aktualnych przepisów
i wytycznych podczas wykonywania instalacji i konfigurowania elementów konstrukcyjnych

S1

Czujnik temperatury kolektora słonecznego

S2

Czujnik temperatury podgrzewacza solarnego

S4

Czujnik temperatury podgrzewacza buforowego

SM100

Moduł solarny

T

Czujnik temperatury

T0

Czujnik temperatury

T1

Czujnik temperatury zewnętrznej

TC1

Czujnik temperatury zasilania

TS1

Czujnik temperatury kolektora

TS2

Czujnika temperatury podgrzewacza solarnego

TW

Czujnik temperatury

VC1

Zawór mieszający

E10.T2

Czujnik temperatury zewnętrznej

E11.G1

Pompa grzewcza (obieg wtórny)

E11.Q12

Zawór mieszający

E11.S11

Zewnętrzna wartość zadana

E11.T1

Czujnik temperatury zasilania

Skrót

Znaczenie

B1

Alarm czujnika faz (dla E21 i E22)

B11

Wejście zewnętrzne 1

B12

Wejście zewnętrzne 2

BC10

Sterownik podstawowy

C-PKSt

Regulator pasywnej stacji schładzającej

CU FS/2

Regulator stacji świeżej wody

FK

Czujnik temperatury zasilania

FAG

Czujnik temperatury spalin

E11.TM

Czujnik punktu rosy

FW

Czujnik temperatury pojemnościowego
podgrzewacza wody

E11.TT.T5

Czujnik temperatury w pomieszczeniu

HC100

Moduł instalacyjny

E11.TT.P1

Lampka pracy i usterki czujnika temperatury w pomieszczeniu

HHM17-1

Moduł uniwersalny

E12.B11

Wejście zewnętrzne obiegu 2

HMC10-1/HMC10

Regulator (wbudowany)

E12.G1

Pompa grzewcza (obieg wtórny)

HMC300

Urządzenie obsługowe

E12.Q11

Zawór mieszający

HRC2/HRS

Urządzenie obsługowe

E12.T1

Czujnik temperatury zasilania

KS01

Stacja solarna

E12.TM.TM5

Czujnik temperatury w pomieszczeniu

Logamatic 2114

Regulator

E12.TM.TM1

Czujnik wilgotności

MC1

Ogranicznik temperatury ogrzewania podłogowego

E12.TT.T5

Czujnik temperatury w pomieszczeniu

MM100

Moduł obiegu grzewczego

E12.TT.P1

Lampka pracy i usterki czujnika temperatury w pomieszczeniu

MP100

Moduł basenu

E13.G1

Pompa grzewcza (obieg wtórny)

PC1

Pompa obiegu grzewczego

E13.Q11

Zawór mieszający

PKSt-1

Pasywna stacja schładzająca

E13.RM1.TM1 Detektor punktu rosy, czujnik punktu rosy 1-5

PP

Pompa generatora ciepła

E13.T1

Czujnik temperatury zasilania

PS1

Pompa stacji solarnej

E13.TM

Czujnik punktu rosy

PZ

Pompa cyrkulacyjna

E13.TT

Czujnik temperatury w pomieszczeniu

PW2

Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody

E13.TT.T5

Czujnik temperatury w pomieszczeniu

R1

Pompa obiegu solarnego

E14.G1

Pompa grzewcza (obieg wtórny)

R4

Zawór przełączający 3-drogowy
(pomiędzy dwoma odbiornikami)

E14.Q11

Zawór mieszający

RC300

Urządzenie obsługowe

RC100

Moduł zdalnej obsługi

RTA

Podnoszenie temperatury na powrocie
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E14.RM1.TM1 Detektor punktu rosy, czujnik punktu rosy 1-5
E14.T1

Czujnik temperatury zasilania

E14.TM

Czujnik punktu rosy

E14.TT

Czujnik temperatury w pomieszczeniu

Przykłady instalacji

Skrót

Znaczenie

E14.TT.T5

Czujnik temperatury w pomieszczeniu

E21.Q21

Zawór 3-drogowy

E14.TT.T5

Czujnik temperatury w pomieszczeniu

E21.Q21

Zawór 3-drogowy

E31.G32

Pompa obiegu chłodzenia

E31.RM1.TM1

Detektor punktu rosy, czujnik punktu rosy 1-5

E31.TM

Czujnik punktu rosy

E31.TT

Czujnik temperatury w pomieszczeniu

E41.F31

Anoda prądu zewnętrznego

E71.E1.E1.F21

Alarm ogrzewania dodatkowego

E71.E1.Q71

Zawór mieszający do ogrzewania dodatkowego

E41.T3

Czujnik temperatury w podgrzewaczu

E81.G1

Pompa basenu

E81.Q81

Zawór mieszający basenu

E81.T82

Czujnik temperatury basenu

Tab. 35

5

Zestawienie najczęściej stosowanych skrótów
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5.2	Jednosystemowy/monoenergetyczny tryb pracy: pompa ciepła Logatherm WPS .. K-1 z podgrzewaczem
buforowym oraz niemieszanym i mieszanym obiegiem grzewczym

HMC10-1
1

HRC2
5

TW1
T

T

T

T

E12.
T1
E11.
G1

E12.
G1
M

E12.
Q11

E10.T2

E11.T1

400V AC

Logalux P...W

Logatherm WPS..K-1

Rys. 61

Schemat połączeń do przykładu instalacji (wykaz skrótów -> str. 72)

[1]
[5]

Pozycja: na generatorze ciepła/zimna
Pozycja: na ścianie
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Skrócony opis
Kompaktowa pompa ciepła solanka-woda
WPS 6 K-1 – WPS 10 K-1, ustawiana wewnątrz budynku, z wbudowanym pojemnościowym podgrzewaczem
wody i zewnętrznym podgrzewaczem buforowym.
Pompa ciepła jest już wyposażona w następujące elementy:
- Wbudowany pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 185 l
- Pompa grzewcza o wysokiej wydajności
- Pompa solankowa o wysokiej wydajności
- Zawór przełączający obiegu grzewczego
- Dogrzewacz elektryczny (9 kW)
-Osadnik zanieczyszczeń obiegu grzewczego
Do zakresu dostawy pomp ciepła należą:
- Czujnik temperatury zewnętrznej
- Instrukcja instalowania i obsługi
- Czujnik temperatury zasilania
-4 nóżki regulacyjne
Jednosystemowy lub monoenergetyczny tryb pracy
Z wyjątkiem pompy WPS 6 K-1 wszystkie kompaktowe
pompy ciepła mają wbudowany rozrusznik łagodny.
Regulator nadaje się do dwóch obiegów grzewczych.
Zaznaczone naczynia wzbiorcze, zespoły zabezpieczające, odpowietrzniki i instalacja napełniania solanką nie należą do zakresu dostawy i muszą zostać zapewnione przez
inwestora.
Specjalne wskazówki dotyczące projektowania
Pompa ciepła

Pompy ciepła solanka-woda Logatherm wykorzystują
energię znajdującą się w ziemi. Jako źródło ciepła służą
na ogół sondy geotermalne lub kolektory powierzchniowe.
Pompą solankową pompuje się mieszankę wody i środka
przeciw zamarzaniu, solankę, przez rury sondy lub kolektor
powierzchniowy. Solanka przyjmuje przy tym temperaturę
zmagazynowaną w ziemi.
Jako środek przeciw zamarzaniu dopuszczalny jest tylko
glikol etylenowy z inhibitorami lub bez nich. Środki przeciw
zamarzaniu na bazie soli są wysoce korozyjne i niedopuszczalne.
Ciepło jest w parowniku, jednym z wymienników ciepła
w pompie ciepła, przekazywane czynnikowi chłodniczemu.
W obiegu chłodzenia pompy ciepła temperatura jest przez
sprężanie w sprężarce podnoszona do pożądanego poziomu temperatury instalacji. W drugim wymienniku ciepła,
skraplaczu, pozyskane ciepło jest przekazywane wodzie
grzewczej.
Menedżer pompy ciepła
Menedżer pompy ciepła HMC10-1 jest już wbudowany
w pompę. Steruje on trybem grzewczym, przygotowaniem
c.w.u., dezynfekcją termiczną i pompą cyrkulacyjną.
Regulator jest w stanie zagwarantować rejestrowanie ilości
ciepła, odpowiednio do ustawy EEWärmeGesetz, za pomocą wewnętrznych czujników temperatury.
Regulator steruje poszczególnymi obiegami grzewczymi.

5

Urządzenie obsługowe HRC2 z przyłączem magistrali CAN
Każdy obieg można wyposażyć w urządzenie obsługowe
HRC2.
Urządzenie obsługowe HRC2 jest podłączane przy użyciu
kabla magistrali CAN.
Na podświetlanym wyświetlaczu LCD można zobaczyć
temperatury i tryb pracy.
Zadaną temperaturę w pomieszczeniu można zmienić,
przekręcając przełącznik obrotowy.
Urządzenie obsługowe HRC2 jest zdejmowalne.
Pojemnościowy podgrzewacz wody
Pompy ciepła WPS 6 K-1 – WPS 10 K-1 mają wbudowany
pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 185 l.
Pojemnościowy podgrzewacz wody jest wykonany ze stali
nierdzewnej i ma wkręconą anodę prądu zewnętrznego.
Czujnik temperatury w podgrzewaczu jest już wbudowany
i przylega na zewnątrz do podwójnego płaszcza pojemnościowego podgrzewacza wody.
Podgrzewacz buforowy
Do rozdzielenia obiegu generatora i obiegu odbiornika należy użyć podgrzewacza buforowego.
Podgrzewacz buforowy jest równolegle włączany do systemu grzewczego.
W podgrzewaczu buforowym w instalacjach jednosystemowych i monoenergetycznych czujnik temperatury zasilania E11.T1 jest umieszczany w przewidzianej na niego
tulei zanurzeniowej.
Podgrzewacz buforowy P120/5 W ma pojemność 120 l
i może być używany aż do pompy WPS 8 K-1/WPS 8-1.
Podgrzewacz buforowy P200 W ma pojemność 200 l
i może być używany aż do pompy WPS 17-1.
Tryb ciepłej wody
Jeżeli temperatura w pojemnościowym podgrzewaczu
wody spadnie na czujniku temperatury w podgrzewaczu
E41.T3 poniżej ustawionej wartości granicznej, wewnętrzny zawór przełączający 3-drogowy przełącza się w tryb
przygotowania ciepłej wody i uruchamia się sprężarka.
Przygotowanie ciepłej wody przebiega do momentu, gdy
czujnik zarejestruje ustawioną temperaturę zatrzymania.
Tryb grzewczy
Pompa obiegu grzewczego może być używana w pracy
ciągłej lub w programie automatycznym.
Jeżeli temperatura w podgrzewaczu buforowym spadnie
na czujniku temperatury zasilania E11.T1 poniżej ustawionej wartości granicznej, wewnętrzny zawór przełączający
3-drogowy przełącza się w tryb grzewczy i uruchamia się
sprężarka.
Pompa pierwszego obiegu grzewczego jest w przypadku
pomp ciepła Logatherm WPS 6 K-1 – WPS 10 K-1 podłączana do zacisków przyłączeniowych 1G1 i N płytki drukowanej PEL.
Pompa drugiego obiegu grzewczego jest w przypadku
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pomp ciepła Logatherm WPS 6 K-1 – WPS 10 K-1 podłączana
do zacisków przyłączeniowych 2G1 i N płytki drukowanej PEL.
Zawór mieszający pierwszego mieszanego obiegu grzewczego jest sterowany za pomocą menedżera pompy ciepła HMC10-1 i podłączany do zacisków przyłączeniowych
CQ, OQ i N płytki drukowanej PEL.
Wszystkie obiegi grzewcze mogą zostać wyposażone
w urządzenie obsługowe (E11.TT.T5). Urządzenie obsługowe jest oznaczane jako HRC2 i podłączane za pomocą kabla magistrali CAN do menedżera pompy ciepła HMC101. Połączenie kilku urządzeń obsługowych HRC2 między
sobą następuje za pomocą kabla magistrali CAN. Łącznie
można podłączyć 4 urządzenia obsługowe HRC2.
Pompy grzewcze
Pompy ciepła Logatherm WPS 6 K-1 - WPS 10 K-1 są wyposażone w pompy grzewcze o wysokiej wydajności i pompy solankowe o wysokiej wydajności.
Pompa grzewcza obiegu wtórnego (pompa obiegu grzewczego) powinna z energetycznego punktu widzenia również być pompą o wysokiej wydajności.
Podłączenie pompy cyrkulacyjnej następuje poprzez styk
bezpotencjałowy za pomocą zacisków przyłączeniowych
175 i 176.
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5.3	Dwusystemowy tryb pracy: pompa ciepła Logatherm WPS ..-1 z zewnętrznym pojemnościowym
podgrzewaczem wody, podgrzewaczem buforowym, gazowym urządzeniem kondensacyjnym
i niemieszanym obiegiem grzewczym
HMC10-1 HRC2
1
5

T

HHM17-1 BC10
5R
1

T

E11.
G1

E11.T1

M

E71.E1.Q71

E10.T2

E41.T3

400V AC
400V AC

Logalux SH... EW

Logalux P...W

Logatherm WPS..-1

Rys. 62

Schemat połączeń do przykładu instalacji (wykaz skrótów -> str. 72)

[1]
[5]

Pozycja: na generatorze ciepła/zimna
Pozycja: na ścianie

Skrócony opis
Pompa ciepła solanka-woda WPS 6-1 – WPS 17-1, ustawiana wewnątrz budynku, z zewnętrznym pojemnościowym podgrzewaczem wody i podgrzewaczem buforowym
pracującym w trybie dwusystemowym z zewnętrznym gazowym urządzeniem kondensacyjnym
Do trybu dwusystemowego w celu żądania gazowego
urządzenia kondensacyjnego potrzebny jest moduł uniwersalny HHM17-1 i kabel magistrali CAN.
Pompa ciepła jest już wyposażona w następujące elementy:
- Pompa grzewcza o wysokiej wydajności
- Pompa solankowa o wysokiej wydajności
- Zawór przełączający obiegu grzewczego
- Dogrzewacz elektryczny (9 kW)
- Osadnik zanieczyszczeń obiegu grzewczego
Do zakresu dostawy pomp ciepła należą:

Logamax plus GB162
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- Czujnik temperatury zewnętrznej
- Instrukcja instalowania i obsługi
- Czujnik temperatury zasilania
- 4 nóżki regulacyjne
Tryb dwusystemowy
Z wyjątkiem pompy WPS 6-1 wszystkie pompy ciepła mają
wbudowany rozrusznik łagodny.
Regulator nadaje się do dwóch obiegów grzewczych.
Potrzebny jest moduł uniwersalny HHM17-1.
Zaznaczone naczynia wzbiorcze, zespoły zabezpieczające, odpowietrzniki i instalacja napełniania solanką nie należą do zakresu dostawy i muszą zostać zapewnione przez
inwestora.
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Specjalne wskazówki dotyczące projektowania
Pompa ciepła

Pompy ciepła solanka-woda Logatherm wykorzystują
energię znajdującą się w ziemi. Jako źródło ciepła służą
na ogół sondy geotermalne lub kolektory powierzchniowe.
Pompą solankową pompuje się mieszankę wody i środka
przeciw zamarzaniu, solankę, przez rury sondy lub kolektor
powierzchniowy. Solanka przyjmuje przy tym temperaturę
zmagazynowaną w ziemi.
Jako środek przeciw zamarzaniu dopuszczalny jest tylko
glikol etylenowy z inhibitorami lub bez nich. Środki przeciw
zamarzaniu na bazie soli są wysoce korozyjne i niedopuszczalne.
Ciepło jest w parowniku, jednym z wymienników ciepła
w pompie ciepła, przekazywane czynnikowi chłodniczemu.
W obiegu chłodzenia pompy ciepła temperatura jest przez
sprężanie w sprężarce podnoszona do pożądanego poziomu
temperatury instalacji. W drugim wymienniku ciepła, skraplaczu, pozyskane ciepło jest przekazywane wodzie grzewczej.
Menedżer pompy ciepła
Menedżer pompy ciepła HMC10-1 jest już wbudowany
w pompę. Steruje on trybem grzewczym, przygotowaniem
c.w.u., dezynfekcją termiczną i pompą cyrkulacyjną oraz
stosownie do zapotrzebowania żąda zastosowania gazowego urządzenia kondensacyjnego.
Regulator jest w stanie zagwarantować rejestrowanie ilości
ciepła, odpowiednio do ustawy EEWärmeGesetz, za pomocą wewnętrznych czujników temperatury.
Regulator steruje poszczególnymi obiegami grzewczymi.
Urządzenie obsługowe HRC2 z przyłączem magistrali CAN
Każdy obieg można wyposażyć w urządzenie obsługowe
HRC2.
Urządzenie obsługowe HRC2 jest podłączane przy użyciu
kabla magistrali CAN.
Na podświetlanym wyświetlaczu LCD można zobaczyć
temperatury i tryb pracy.
Zadaną temperaturę w pomieszczeniu można zmienić,
przekręcając przełącznik obrotowy.
Urządzenie obsługowe HRC2 jest zdejmowalne.
Moduł uniwersalny HHM17-1
Moduł uniwersalny jest wymagany w trybie dwusystemowym, aby żądać zastosowania gazowego urządzenia
kondensacyjnego, i jest łączony kablem magistrali CAN
z menedżerem pompy ciepła HMC10-1.
Na module uniwersalnym HHM17-1 zawór mieszający dogrzewania E71.E1.Q71 jest podłączany do zacisków przyłączeniowych.
Żądanie względem gazowego urządzenia kondensacyjnego (E71.E1.E1) następuje poprzez moduł uniwersalny.
W tym celu zadające napięcie zaciski przyłączeniowe 54
i N są łączone zapewnionym przez inwestora przekaźnikiem z zaciskiem przyłączeniowym WA gazowego urządzenia kondensacyjnego.
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Pojemnościowe podgrzewacze wody
Pompy ciepła WPS 6-1 – WPS 17-1 można łączyć z różnymi pojemnościowymi podgrzewaczami wody.
Pojemnościowy podgrzewacz wody SH290 RS może być
używany aż do pompy WPS 8-1, podgrzewacz SH370 RS
– aż do pompy WPS 13-1, a podgrzewacz SH400 RS – aż
do pompy WPS 17-1.
Pojemnościowe podgrzewacze wody mają powierzchnię
wymiennika dopasowaną do mocy pompy ciepła.

Pojemnościowe podgrzewacze wody są emaliowane
i mają wkręconą anodę magnezową.
Czujnik temperatury w podgrzewaczu należy do zakresu
dostawy.
Pojemnościowy podgrzewacz wody posiada duży otwór kontrolny, w który można wbudować ogrzewanie kołnierzowe, aby
w przypadku pomp ciepła bez wewnętrznego dogrzewacza
elektrycznego móc przeprowadzić dezynfekcję termiczną.

Pojemnościowe podgrzewacze wody są dostarczane
z termometrem, tulejami zanurzeniowymi i regulowanymi
nóżkami.
Podgrzewacz buforowy
Do rozdzielenia obiegu generatora i obiegu odbiornika należy użyć podgrzewacza buforowego.
Podgrzewacz buforowy jest równolegle włączany do systemu grzewczego.
W podgrzewaczu buforowym w instalacjach jednosystemowych i monoenergetycznych czujnik temperatury zasilania
E11.T1 jest umieszczany w przewidzianej na niego tulei
zanurzeniowej. W przypadku instalacji dwusystemowych
czujnik temperatury E11.T1 jest umieszczany za zaworem
mieszającym E71.E1.Q71 jako czujnik przylgowy lub w tulei
zanurzeniowej.
Podgrzewacz buforowy P120/5 W ma pojemność 120 l
i może być używany aż do pompy WPS 8 K-1 i WPS 8-1.
Podgrzewacz buforowy P200/5 W ma pojemność 200 l
i może być używany aż do pompy WPS 17-1.
Tryb ciepłej wody
Jeżeli temperatura w pojemnościowym podgrzewaczu
wody spadnie na czujniku temperatury w podgrzewaczu
E41.T3 poniżej ustawionej wartości granicznej, wewnętrzny zawór przełączający 3-drogowy przełącza się w tryb
przygotowania ciepłej wody i uruchamia się sprężarka.
Przygotowanie ciepłej wody przebiega do momentu, gdy
czujnik zarejestruje ustawioną temperaturę zatrzymania.
Zalecamy umieszczenie odpowietrznika między pompą
ciepła a pojemnościowym podgrzewaczem wody.
Tryb grzewczy
Pompa obiegu grzewczego może być używana w pracy
ciągłej lub w programie automatycznym.
Jeżeli temperatura w podgrzewaczu buforowym spadnie na
czujniku temperatury zasilania E11.T1 poniżej ustawionej wartości granicznej, wewnętrzny zawór przełączający 3-drogowy
przełącza się w tryb grzewczy i uruchamia się sprężarka.
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Pompa pierwszego obiegu grzewczego jest w przypadku
pomp ciepła Logatherm WPS 6-1 – WPS 17-1 podłączana do
zacisków przyłączeniowych 1G1 i N płytki drukowanej PEL.

Pierwszy obieg grzewczy może zostać wyposażony
w urządzenie obsługowe (E11.TT.T5). Urządzenie obsługowe jest oznaczane jako HRC2 i podłączane za pomocą kabla magistrali CAN do menedżera pompy ciepła HMC101. Połączenie kilku urządzeń obsługowych HRC2 między
sobą następuje za pomocą kabla magistrali CAN. Łącznie
można podłączyć 4 urządzenia obsługowe HRC2.
Pompy grzewcze
Pompy ciepła Logatherm WPS 6-1 – WPS 17-1 są wyposażone w pompy grzewcze o wysokiej wydajności i pompy
solankowe o wysokiej wydajności.
Pompa grzewcza obiegu wtórnego (pompa obiegu grzewczego) powinna z energetycznego punktu widzenia również być pompą o wysokiej wydajności.
Menedżer pompy ciepła może sterować pompą cyrkulacyjną i programem czasowym.
Podłączenie pompy cyrkulacyjnej następuje poprzez styk
bezpotencjałowy za pomocą zacisków przyłączeniowych
175 i 176.
Gazowe urządzenie kondensacyjne
Aby zastosowanie gazowego urządzenia kondensacyjnego mogło zostać zażądane przez pompę ciepła, potrzebny
jest moduł uniwersalny HHM17-1. Moduł uniwersalny jest
łączony kablem magistrali CAN z menedżerem pompy ciepła HMC10-1.
Gazowe urządzenie kondensacyjne służy do wspomagania pompy ciepła w trybie dwusystemowym równoległym,
a w trybie dwusystemowym alternatywnym samo przejmuje tryb grzewczy.
Aby zagwarantować bezpieczeństwo eksploatacji zaznaczonego gazowego urządzenia kondensacyjnego, potrzebna jest zwrotnica hydrauliczna.
Aby zapobiec błędnej cyrkulacji, potrzebny jest zawór
zwrotny na powrocie gazowego urządzenia kondensacyjnego.
Jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej ustawionej
temperatury granicznej, a pompa ciepła nie może sama
wytworzyć potrzebnej temperatury zasilania, żądane jest
zastosowanie gazowego urządzenia kondensacyjnego.
Potrzebny jest do tego zawór mieszający E71.E1.Q71 za
zwrotnicą gazowego urządzenia kondensacyjnego.
Czujnik temperatury zasilania E11.T1, zazwyczaj zainstalowany w podgrzewaczu buforowym, jest w tym przypadku
instalowany za zaworem mieszającym.
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5.4	Dwusystemowy tryb pracy: pompa ciepła Logatherm WPS ..-1 z zewnętrznym podgrzewaczem
buforowym i gazowym urządzeniem kondensacyjnym, pojemnościowym podgrzewaczem wody oraz
mieszanym i niemieszanym obiegiem grzewczym
HMC10-1 HRC2
1
5

BC10 RC300
HRC2 HHM 17-1
1
2
5
5 R

TW1
T

T

T

T

E12.T1
E11.
G1

E12.G1
M

E71.E1.Q71

M

E12.Q11

E11.T1

PZ
E10
.T2

T1

FW

400V AC

Logalux SU

P200/300/5 W

Logatherm WPS..-1

Rys. 63

Schemat połączeń do przykładu instalacji (wykaz skrótów → str. 72)

[1]
[2]
[5]

Pozycja: na generatorze ciepła/zimna
Pozycja: na generatorze ciepła/zimna lub na ścianie
Pozycja: na ścianie

Skrócony opis
Pompa ciepła solanka-woda WPS 6-1 – WPS 17-1, ustawiana wewnątrz budynku, z zewnętrznym podgrzewaczem
buforowym pracującym w trybie dwusystemowym z zewnętrznym gazowym urządzeniem kondensacyjnym
Przygotowanie c.w.u. wyłącznie przez gazowe urządzenie
kondensacyjne
Do trybu dwusystemowego w celu żądania gazowego
urządzenia kondensacyjnego potrzebny jest moduł uniwersalny HHM17-1 i kabel magistrali CAN.
Pompa ciepła jest już wyposażona w następujące elementy:
- Pompa grzewcza o wysokiej wydajności
- Pompa solankowa o wysokiej wydajności
- Zawór przełączający obiegu grzewczego
- Dogrzewacz elektryczny (9 kW)
- Osadnik zanieczyszczeń obiegu grzewczego

80 l Logatherm WLW196i..AR - 6 720 820 768 (2017/11)

Logamax plus GB162

6 720 810 679-01.1T

Do zakresu dostawy pomp ciepła należą:
- Czujnik temperatury zewnętrznej
- Instrukcja instalowania i obsługi
- Czujnik temperatury zasilania
- 4 nóżki regulacyjne
Tryb dwusystemowy
Z wyjątkiem pompy WPS 6-1 wszystkie pompy ciepła mają
wbudowany rozrusznik łagodny.
Regulator nadaje się do dwóch obiegów grzewczych.
Zaznaczone naczynia wzbiorcze, zespoły zabezpieczające, odpowietrzniki i instalacja napełniania solanką nie należą do zakresu dostawy i muszą zostać zapewnione przez
inwestora.

Przykłady instalacji

Specjalne wskazówki dotyczące projektowania
Pompa ciepła

Pompy ciepła solanka-woda Logatherm wykorzystują
energię znajdującą się w ziemi. Jako źródło ciepła służą
na ogół sondy geotermalne lub kolektory powierzchniowe.
Pompą solankową pompuje się mieszankę wody i środka
przeciw zamarzaniu, solankę, przez rury sondy lub kolektor
powierzchniowy. Solanka przyjmuje przy tym temperaturę
zmagazynowaną w ziemi.
Jako środek przeciw zamarzaniu dopuszczalny jest tylko
glikol etylenowy z inhibitorami lub bez nich. Środki przeciw
zamarzaniu na bazie soli są wysoce korozyjne i niedopuszczalne.

Ciepło jest w parowniku, jednym z wymienników
ciepła w pompie ciepła, przekazywane czynnikowi chłodniczemu. W obiegu chłodzenia pompy ciepła
temperatura jest przez sprężanie w sprężarce podnoszona do pożądanego poziomu temperatury instalacji. W drugim wymienniku ciepła, skraplaczu, pozyskane ciepło jest przekazywane wodzie grzewczej.
Menedżer pompy ciepła
Menedżer pompy ciepła HMC10-1 jest już wbudowany
w pompę. Steruje on trybem grzewczym i stosownie do
zapotrzebowania żąda zastosowania gazowego urządzenia kondensacyjnego.
Regulator jest w stanie zagwarantować rejestrowanie ilości
ciepła, odpowiednio do ustawy EEWärmeGesetz, za pomocą wewnętrznych czujników temperatury.
Regulator steruje poszczególnymi obiegami grzewczymi.
Urządzenie obsługowe HRC2 z przyłączem magistrali CAN
Każdy obieg można wyposażyć w urządzenie obsługowe
HRC2.
Urządzenie obsługowe HRC2 jest podłączane przy użyciu
kabla magistrali CAN.
Na podświetlanym wyświetlaczu LCD można zobaczyć
temperatury i tryb pracy.
Zadaną temperaturę w pomieszczeniu można zmienić,
przekręcając przełącznik obrotowy.
Urządzenie obsługowe HRC2 jest zdejmowalne.
Moduł uniwersalny HHM17-1
Moduł uniwersalny jest wymagany w trybie dwusystemowym, aby żądać gazowego urządzenia kondensacyjnego,
i jest łączony kablem magistrali CAN z menedżerem pompy ciepła HMC10-1.
Na module uniwersalnym HHM17-1 zawór mieszający dogrzewania E71.E1.Q71 jest podłączany do zacisków przyłączeniowych.
Żądanie dotyczące gazowego urządzenia kondensacyjnego (E71.E1.E1) następuje poprzez moduł uniwersalny.
W tym celu zadające napięcie zaciski przyłączeniowe 54
i N są łączone zapewnionym przez inwestora przekaźnikiem z zaciskiem przyłączeniowym WA gazowego urządzenia kondensacyjnego.
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Pojemnościowy podgrzewacz wody
Pompa ciepła WPS 6-1 – WPS 17-1 nie jest w istniejącym
układzie hydraulicznym używana do przygotowania c.w.u.
Przyłącze zasilania i powrotu pompy ciepła do pojemnościowego podgrzewacza wody należy zamknąć odpowiednimi zatyczkami.
Pojemnościowy podgrzewacz wody gazowego urządzenia
kondensacyjnego musi zostać dostosowany do istniejącego zapotrzebowania.
Podgrzewacz buforowy
Do rozdzielenia obiegu generatora i obiegu odbiornika należy użyć podgrzewacza buforowego.
Podgrzewacz buforowy jest równolegle włączany do systemu grzewczego.
Podgrzewacz buforowy P120/5 W ma pojemność 120 l
i może być używany aż do pompy WPS 8 K-1 i WPS 8-1.
Podgrzewacz buforowy P200/5 W ma pojemność 200 l
i może być używany aż do pompy WPS 17-1.
Tryb ciepłej wody
Jeżeli temperatura w pojemnościowym podgrzewaczu
wody spadnie na czujniku temperatury w podgrzewaczu
FW poniżej ustawionej wartości granicznej, wewnętrzny
zawór przełączający 3-drogowy przełącza się w tryb przygotowania ciepłej wody i uruchamia się palnik.
Przygotowanie ciepłej wody przebiega do momentu, gdy
czujnik zarejestruje ustawioną temperaturę zatrzymania.
Dezynfekcję termiczną można uaktywnić za pomocą regulatora gazowego urządzenia kondensacyjnego.
Tryb grzewczy
Pompa obiegowa obiegu grzewczego może być używana
w pracy ciągłej lub w programie automatycznym.
Jeżeli temperatura w podgrzewaczu buforowym spadnie na
czujniku temperatury zasilania E11.T1 poniżej ustawionej wartości granicznej, wewnętrzny zawór przełączający 3-drogowy
przełącza się w tryb grzewczy i uruchamia się sprężarka.
Pompa obiegowa pierwszego obiegu grzewczego jest
w przypadku pomp ciepła Logatherm WPS 6-1 – WPS
17-1 podłączana do zacisków przyłączeniowych 1G1 i N
płytki drukowanej PEL.
Pompa obiegowa drugiego obiegu grzewczego jest w przypadku pomp ciepła Logatherm WPS 6-1 – WPS 17-1 podłączana do zacisków przyłączeniowych 2G1 i N płytki PEL.
Zawór mieszający pierwszego mieszanego obiegu grzewczego jest sterowany za pomocą menedżera pompy ciepła HMC 10-1 i podłączany do zacisków przyłączeniowych
CQ, OQ i N płytki PEL.
Obydwa obiegi grzewcze można wyposażyć w czujnik temperatury w pomieszczeniu. Regulator temperatury w pomieszczeniu jest oznaczany jako HRC2 i podłączany za
pomocą kabla magistrali CAN do regulatora HMC 10-1. Połączenie kilku regulatorów temperatury w pomieszczeniu HRC2
między sobą następuje za pomocą kabla magistrali CAN.
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Maksymalnie 4 obiegi grzewcze można wyposażyć oddzielnie w regulator temperatury w pomieszczeniu HRC2.
Pompy grzewcze
Pompy ciepła Logatherm WPS 6-1 – WPS 17-1 są wyposażone w pompy grzewcze o wysokiej wydajności i pompy
solankowe o wysokiej wydajności.
Pompa obiegowa obiegu grzewczego również powinna
być pompą o wysokiej wydajności.
Podłączenie pompy cyrkulacyjnej następuje poprzez styk
bezpotencjałowy za pomocą zacisków przyłączeniowych
175 i 176.
Gazowe urządzenie kondensacyjne
Aby móc zażądać gazowego urządzenia kondensacyjnego
poprzez pompę ciepła, potrzebny jest moduł uniwersalny
HHM17-1. Moduł uniwersalny jest łączony kablem magistrali CAN z menedżerem pompy ciepła HMC10-1.
Gazowe urządzenie kondensacyjne służy do wspomagania pompy ciepła w trybie dwusystemowym równoległym,
a w trybie dwusystemowym alternatywnym samo przejmuje tryb grzewczy.
Aby zagwarantować bezpieczeństwo eksploatacji naniesionego gazowego urządzenia kondensacyjnego, potrzebna jest zwrotnica hydrauliczna.
Aby zapobiec błędnej cyrkulacji, potrzebny jest zawór
zwrotny na powrocie gazowego urządzenia kondensacyjnego.
Jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej ustawionej
temperatury granicznej, a pompa ciepła nie może sama
wytworzyć potrzebnej temperatury zasilania, żądane jest
zastosowanie gazowego urządzenia kondensacyjnego.
Potrzebny jest do tego zawór mieszający E71.E1.Q71 za
zwrotnicą gazowego urządzenia kondensacyjnego.
Czujnik temperatury zasilania E11.T1, zazwyczaj zainstalowany w podgrzewaczu buforowym, jest w tym przypadku
instalowany za zaworem mieszającym.
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5.5	Jednosystemowy/monoenergetyczny tryb pracy: pompa ciepła Logatherm WPS ..-1 z pasywną stacją
schładzającą, zewnętrznym pojemnościowym podgrzewaczem wody, podgrzewaczem buforowym oraz
niemieszanymi i mieszanymi obiegami grzewczymi i chłodzenia
HMC10-1 HRC2
1
5

HRC2 HHM17-1 HHM17-1 HHM17-1 HHM17-1 C-PKSt
5
5
5
5
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3
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400V AC
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Logalux P... W

Logatherm WPS..-1
6 720 805 827-01.1T

Rys. 64

Schemat połączeń do przykładu instalacji (wykaz skrótów → str. 72)

[1]
[5]

Pozycja: na generatorze ciepła/zimna
Pozycja: na ścianie

Skrócony opis
Pompa ciepła solanka-woda WPS 6-1 – WPS 17-1, ustawiana wewnątrz budynku, z zewnętrznym pojemnościowym podgrzewaczem wody i podgrzewaczem buforowym.
W celu chłodzenia instalacja jest wyposażona w pasywną
stację schładzającą PKSt-1.
Drugi obieg grzewczy (w kolorze szarym) nie może być wykorzystywany do chłodzenia.
Jeżeli pierwszy mieszany obieg grzewczy ma być używany
do chłodzenia, mieszany obieg grzewczy należy zdefiniować jako trzeci obieg grzewczy. Do mieszanych obiegów
grzewczych/chłodzenia należy użyć po 2 moduły uniwersalne HHM17-1 i 2 kable magistrali CAN.
Dla każdego mieszanego obiegu chłodzenia potrzebne są
2 dodatkowe moduły uniwersalne HHM17-1 i niezbędne
dla nich
kable magistrali CAN.
Pompa ciepła jest już wyposażona w następujące elementy:
- Pompa grzewcza o wysokiej wydajności

- Pompa solankowa o wysokiej wydajności
- Zawór przełączający obiegu grzewczego
- Dogrzewacz elektryczny (9 kW)
- Osadnik zanieczyszczeń obiegu grzewczego
Do zakresu dostawy pomp ciepła należą:
- Czujnik temperatury zewnętrznej Instrukcja instalowania
i obsługi
- Czujnik temperatury zasilania
- 4 nóżki regulacyjne
Jednosystemowy lub monoenergetyczny tryb pracy
Z wyjątkiem pompy WPS 6-1 wszystkie pompy ciepła mają
wbudowany rozrusznik łagodny.
Menedżer pompy ciepła HMC10-1 może regulować 2
obiegi grzewcze.
Zaznaczone naczynia wzbiorcze, zespoły zabezpieczające, odpowietrzniki i instalacja napełniania solanką nie
należą do zakresu dostawy i muszą zostać zapewnione
przez inwestora.
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 pecjalne wskazówki dotyczące projektowania
S
Pompa ciepła

Pompy ciepła solanka-woda Logatherm wykorzystują
energię znajdującą się w ziemi. Jako źródło ciepła służą
na ogół sondy geotermalne lub kolektory powierzchniowe.
Pompą solankową pompuje się mieszankę wody i środka
przeciw zamarzaniu, solankę, przez rury sondy lub kolektor
powierzchniowy. Solanka przyjmuje przy tym temperaturę
zmagazynowaną w ziemi.
Jako środek przeciw zamarzaniu dopuszczalny jest tylko
glikol etylenowy z inhibitorami lub bez nich. Środki przeciw
zamarzaniu na bazie soli są wysoce korozyjne i niedopuszczalne.
Ciepło jest w parowniku, jednym z wymienników ciepła
w pompie ciepła, przekazywane czynnikowi chłodniczemu.
W obiegu chłodzenia pompy ciepła temperatura jest przez
sprężanie w sprężarce podnoszona do pożądanego poziomu temperatury instalacji. W drugim wymienniku ciepła,
skraplaczu, pozyskane ciepło jest przekazywane wodzie
grzewczej.
Menedżer pompy ciepła
Menedżer pompy ciepła HMC10-1 jest już wbudowany
w pompę. Steruje on trybem grzewczym, przygotowaniem
c.w.u., dezynfekcją termiczną i pompą cyrkulacyjną oraz
stosownie do zapotrzebowania żąda zastosowania kotła.
Regulator jest w stanie zagwarantować rejestrowanie ilości
ciepła, odpowiednio do ustawy EEWärmeGesetz, za pomocą wewnętrznych czujników temperatury.
Regulator steruje poszczególnymi obiegami grzewczymi.
Urządzenie obsługowe HRC2 z przyłączem magistrali CAN
Każdy obieg można wyposażyć w urządzenie obsługowe
HRC2.
Urządzenie obsługowe HRC2 jest podłączane przy użyciu
kabla magistrali CAN.
Na podświetlanym wyświetlaczu LCD można zobaczyć
temperatury i tryb pracy.
Zadaną temperaturę w pomieszczeniu można zmienić,
przekręcając przełącznik obrotowy.
Urządzenie obsługowe HRC2 jest zdejmowalne.

Pojemnościowe podgrzewacze wody
Pompy ciepła WPS 6-1 – WPS 17-1 można łączyć z różnymi pojemnościowymi podgrzewaczami wody.
Pojemnościowy podgrzewacz wody SH290 RS może być
używany aż do pompy WPS 8-1, podgrzewacz SH370 RS
– aż do pompy WPS 13-1, a podgrzewacz SH400 RS – aż
do pompy WPS 17-1.
Pojemnościowe podgrzewacze wody mają powierzchnię
wymiennika dopasowaną do mocy pompy ciepła.

Pojemnościowe podgrzewacze wody są emaliowane
i mają wkręconą anodę magnezową.
Czujnik temperatury w podgrzewaczu należy do zakresu
dostawy.
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Pojemnościowy podgrzewacz wody posiada duży otwór
kontrolny, w który można wbudować ogrzewanie kołnierzowe, aby w przypadku pomp ciepła bez wewnętrznego
dogrzewacza elektrycznego móc przeprowadzić dezynfekcję termiczną.

Pojemnościowe podgrzewacze wody są dostarczane
z termometrem, tulejami zanurzeniowymi i regulowanymi
nóżkami.
Podgrzewacz buforowy
Do rozdzielenia obiegu generatora i obiegu odbiornika należy użyć podgrzewacza buforowego.
Podgrzewacz buforowy jest równolegle włączany do systemu grzewczego.
W podgrzewaczu buforowym w instalacjach jednosystemowych i monoenergetycznych czujnik temperatury zasilania E11.T1 jest umieszczany w przewidzianej na niego
tulei zanurzeniowej.
Podgrzewacz buforowy P120/5 W ma pojemność 120 l
i może być używany aż do pompy WPS 8 K-1 i WPS 8-1.
Podgrzewacz buforowy P200/5 W ma pojemność 200 l
i może być używany aż do pompy WPS 17-1.
Tryb ciepłej wody
Jeżeli temperatura w pojemnościowym podgrzewaczu
wody spadnie na czujniku temperatury w podgrzewaczu
E41.T3 poniżej ustawionej wartości granicznej, wewnętrzny zawór przełączający 3-drogowy przełącza się w tryb
przygotowania ciepłej wody i uruchamia się sprężarka.
Przygotowanie ciepłej wody przebiega do momentu, gdy
czujnik zarejestruje ustawioną temperaturę zatrzymania.
Zalecamy umieszczenie odpowietrznika między pompą
ciepła a pojemnościowym podgrzewaczem wody.
Tryb grzewczy
Pompa obiegu grzewczego może być używana w pracy
ciągłej lub w programie automatycznym.
Jeżeli temperatura w podgrzewaczu buforowym spadnie
na czujniku temperatury zasilania E11.T1 poniżej ustawionej wartości granicznej, wewnętrzny zawór przełączający
3-drogowy przełącza się w tryb grzewczy i uruchamia się
sprężarka.
Pompa pierwszego obiegu grzewczego jest w przypadku
pomp ciepła Logatherm WPS 6-1 – WPS 17-1 podłączana
do zacisków przyłączeniowych 1G1 i N płytki drukowanej
PEL.
Drugi obieg grzewczy nie może być wykorzystywany do
chłodzenia. W związku z tym obieg należy zdefiniować
jako trzeci obieg grzewczy. Pompa E13.G1 trzeciego obiegu grzewczego jest podłączana do zacisków przyłączeniowych 54 i N płytki drukowanej IOB-B drugiego modułu
uniwersalnego HHM17-1.
Zawór mieszający E13.Q11 trzeciego obiegu grzewczego
jest podłączany do zacisków przyłączeniowych 51, 52 i N
płytki drukowanej IOB-B drugiego modułu uniwersalnego
HHM17-1.
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Wszystkie obiegi grzewcze mogą zostać wyposażone
w urządzenie obsługowe (E11.TT.T5). Urządzenie obsługowe
jest oznaczane jako HRC2 i podłączane za pomocą kabla
magistrali CAN do menedżera pompy ciepła HMC10-1. Połączenie kilku urządzeń obsługowych HRC2 między sobą
następuje za pomocą kabla magistrali CAN. Łącznie można podłączyć 4 urządzenia obsługowe HRC2.
Podłączenie czwartego obiegu grzewczego odbywa się
analogicznie do trzeciego obiegu.
Pompy grzewcze
Pompy ciepła Logatherm WPS 6-1 – WPS 17-1 są wyposażone w pompy grzewcze o wysokiej wydajności i pompy
solankowe o wysokiej wydajności.
Pompa grzewcza obiegu wtórnego (pompa obiegu grzewczego) powinna z energetycznego punktu widzenia również być pompą o wysokiej wydajności.
Pompy o wysokiej wydajności można podłączać do modułu
uniwersalnego HHM17-1 bez zewnętrznego przekaźnika.
Podłączenie pompy cyrkulacyjnej następuje poprzez styk
bezpotencjałowy za pomocą zacisków przyłączeniowych
175 i 176.
Pasywna stacja schładzająca
Pasywna stacja schładzająca Logatherm PKSt-1 jest łączona
kablem magistrali CAN z menedżerem pompy ciepła HMC10-1.
Stacja PKSt-1 składa się z wymiennika ciepła, pompy, zaworu mieszającego oraz z płytki drukowanej do sterowania
chłodzeniem i do monitorowania punktu rosy.
Podczas chłodzenia nie jest używana sprężarka pompy
ciepła. Zamiast niej do chłodzenia wykorzystuje się temperaturę ziemi.
Kolektory powierzchniowe nie nadają się do chłodzenia.
Elementy konstrukcyjne pasywnej stacji schładzającej
znajdują się w pomalowanej na biało obudowie stalowej.
Pasywna stacja schładzająca PKSt-1 jest instalowana
w kierunku przepływu przed pompą ciepła i zawsze przepływa przez nią solanka. W tym celu w stacji PKSt-1 znajduje się wewnętrzne obejście, którym solanka przepływa w
zimie, gdy nie jest potrzebne chłodzenie.
Stacja PKSt-1 potrzebuje osobnego zasilania napięciem.
Tryb chłodzenia
Wszystkie pompy ciepła Logatherm WPS ..-1 o mocy
< 17 kW można łączyć z pasywną stacją schładzającą
PKSt-1.
Pierwszy obieg grzewczy może być wykorzystywany do
chłodzenia. Grzejniki, które są zazwyczaj używane w pierwszym obiegu grzewczym, nie nadają się do chłodzenia.
W związku z tym w pierwszym obiegu grzewczym należy zastosować konwektory z nawiewem do chłodzenia
i grzania.
Jeżeli pierwszy obieg grzewczy nie ma być używany do
chłodzenia, praca pompy pierwszego obiegu musi zostać
przerwana w trybie chłodzenia przekaźnikiem zapewnio-
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nym przez inwestora. Należy użyć do tego styku przełączającego zawór przełączający na powrocie instalacji.
Drugi obieg grzewczy nie może być wykorzystywany do
chłodzenia. Aby móc użyć drugiego obiegu grzewczego do
chłodzenia, należy zdefiniować go jako trzeci obieg. Wymaga to dodatkowego modułu uniwersalnego HHM17-1
i kabla magistrali CAN.
Do monitorowania punktu rosy w trybie chłodzenia potrzebna jest za każdym razem stacja klimatyzacji wnętrz
w mieszanym obiegu chłodzenia. Stacja klimatyzacji jest
w celu monitorowania punktu rosy i temperatury w pomieszczeniu podłączana do obu modułów uniwersalnych.
Stacja klimatyzacji jest odpowiedzialna za rejestrowanie
wilgotności powietrza i temperatury w pomieszczeniu odniesienia. Jeżeli przekroczona zostanie jedna z wartości
granicznych, zawór mieszający w pasywnej stacji schładzającej reguluje temperaturę zasilania.
Aby ominąć podgrzewacz buforowy w trybie chłodzenia,
potrzebny jest zewnętrzny zawór przełączający (E11.Q12)
na powrocie obiegów grzewczych.
Zawór przełączający jest podłączany na płytce drukowanej
XB-2 stacji PKSt-1 do zacisków przyłączeniowych 51, 56 i N.
Polecenie przełączenia (bezpotencjałowe) z trybu grzewczego na tryb chłodzenia pojawia się automatycznie.
W tym celu należy zaprogramować w menedżerze pompy
ciepła ustalaną temperaturę graniczną i okres przejściowy.
Jeżeli temperatura graniczna zostanie przekroczona i upłynie czas programatora czasowego, pojawia się polecenie
przełączenia (E31.B21 Change/over; c/o) ze stacji chłodzenia przez zaciski przyłączeniowe 54 i 55 najlepiej na
zewnętrzną standardową listwę zaciskową.
Do standardowej listwy zaciskowej podłączane są siłowniki, regulatory temperatury w pomieszczeniu i, na życzenie,
czujnik punktu rosy.
Z zacisków przyłączeniowych 54 i 55 płytki drukowanej
XB2 pasywnej stacji schładzającej prowadzony jest w tym
celu kabel do zacisków przyłączeniowych L i L C/O rozdzielacza regulacji.
Użyć można kablowych lub radiowych rozdzielaczy regulacji.
Przełączanie z trybu grzewczego na tryb chłodzenia może
odbywać się tylko w jednym kierunku. Pompa ciepła decyduje tylko na podstawie temperatury zewnętrznej, że może
nastąpić chłodzenie; nie temperatury w pomieszczeniu.
Do sterowania chłodzeniem i do monitorowania punktu
rosy zalecane są dalsze elementy.
Monitorowanie punktu rosy
Aby nie nastąpił spadek temperatury poniżej punktu rosy,
należy użyć dalszych podzespołów.
Pomieszczeniowy przetwornik pomiarowy stacji klimatyzacji (E13.TT)
E13.TM trzeci obieg grzewczy i E14.TT E14.TM czwarty
obieg grzewczy) monitoruje temperaturę i względną wilgotność w pomieszczeniu odniesienia.
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Na podstawie ustalonych wartości wilgotności powietrza
oraz temperatury w pomieszczeniu regulator stacji chłodzenia reguluje minimalną dopuszczalną temperaturę zasilania dla trybu chłodzenia odpowiednio do wybranych
ustawień.
Pomieszczeniowy przetwornik pomiarowy stacji klimatyzacji ma dwa wyjścia 0 – 10 V. Jedno wyjście jest dla
temperatury w pomieszczeniu, drugie – dla wilgotności.
Do podłączenia obu wyjść 0 – 10 V potrzebne są po 2 moduły uniwersalne HHM17-1 i 2 kable magistrali CAN.
Oba wyjścia 0 – 10 V pomieszczeniowego przetwornika
pomiarowego stacji klimatyzacji (zaciski przyłączeniowe
3 i 4 oraz zaciski przyłączeniowe 5 i 6) są podłączane do
zacisków przyłączeniowych 9 i C modułów uniwersalnych
HHM17-1 (rys. 65).
Zasilanie stacji klimatyzacji następuje napięciem z transformatora TR1 w stacji chłodzenia podanym na zaciski
przyłączeniowe 1-2.
Oba moduły uniwersalne muszą mieć określone czasy, jak
pokazano na rys. 65.
Na zasilaniu w szafie rozdzielczej ogrzewania podłogowego można zainstalować czujnik punktu rosy (EGH102F001).
Czujnik punktu rosy jest podłączany do kablowego lub radiowego rozdzielacza regulacji.

Do zaawansowanego monitorowania punktu rosy można
użyć czujników punktu rosy (E31.RM1.TM1 pierwszy obieg
grzewczy/chłodzenia oraz E13.RM1.TM1 drugi obieg
grzewczy/chłodzenia).
Maksymalnie 5 czujników punktu rosy, zamocowanych
w różnych miejscach na przewodach rurowych, można
podłączyć do jednego elektronicznego detektora punktu
rosy.
Elektroniczny detektor punktu rosy (E31.RM1) jest podłączany do zacisków przyłączeniowych 6 i C pasywnej stacji
schładzającej PKSt-1.
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Rys. 65

Podłączanie stacji klimatyzacji wnętrz do modułów uniwersalnych HHM17-1
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Układ połączeń trybu chłodzenia w miejscu montażu
Jeżeli pierwszy obieg grzewczy nie ma być używany do
chłodzenia, potrzebny jest układ połączeń w miejscu montażu. Praca pompy (E11.G1) pierwszego obiegu grzewczego jest przy tym przerywana przez zestyk 56 (zawór przełączający tryb chłodzenia) płytki drukowanej XB2.

3 6 2
K1

6 720 802 126-04.1I

Rys. 66

Zawór przełączający przechodzi z trybu grzewczego w tryb
chłodzenia, gdy zestyk 56 otrzyma napięcie. Równolegle do
tego należy podłączyć przekaźnik.

6 720 802 126-06.1I

Rys. 67

Aby w trybie chłodzenia móc przerwać pracę pompy pierwszego obiegu grzewczego, zestyk rozwierny przekaźnika K1
jest włączany między zestyki 156 i N płytki drukowanej BAS
pompy ciepła.
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5.6	Jednosystemowy/monoenergetyczny tryb pracy: pompa ciepła Logatherm WPS ..-1 z solarnym
przygotowaniem c.w.u., zewnętrznym pojemnościowym podgrzewaczem wody, podgrzewaczem
buforowym oraz niemieszanym i mieszanym obiegiem grzewczym
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4
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5

HRC2
5
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TW1
T
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T
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Rys. 68

Logalux P...W

Logatherm WPS..-1

6 720 805 674-01.1T

Schemat połączeń do przykładu instalacji (wykaz skrótów → str. 72)

[1] Pozycja: na generatorze ciepła/zimna
[4] Pozycja: w stacji lub na ścianie
[5] Pozycja: na ścianie
Skrócony opis
Pompa ciepła solanka-woda WPS 6-1 – WPS 17-1, ustawiana wewnątrz budynku, z zewnętrznym dwusystemowym pojemnościowym podgrzewaczem wody i podgrzewaczem buforowym.
Instalacja solarna z kolektorami płaskimi do przygotowania
c.w.u.
Pompa ciepła jest już wyposażona w następujące elementy:
- Pompa grzewcza o wysokiej wydajności
- Pompa solankowa o wysokiej wydajności
- Zawór przełączający obiegu grzewczego
- Dogrzewacz elektryczny (9 kW)
- Osadnik zanieczyszczeń obiegu grzewczego
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Do zakresu dostawy pomp ciepła należą:
- Czujnik temperatury zewnętrznej
- Instrukcja instalowania i obsługi
- Czujnik temperatury zasilania
- 4 nóżki regulacyjne
Jednosystemowy lub monoenergetyczny tryb pracy
Z wyjątkiem pompy WPS 6-1 wszystkie pompy ciepła mają
wbudowany rozrusznik łagodny.
Regulator nadaje się do dwóch obiegów grzewczych.
Zaznaczone naczynia wzbiorcze, zespoły zabezpieczające, odpowietrzniki i instalacja napełniania solanką nie należą do zakresu dostawy i muszą zostać zapewnione przez
inwestora.

Przykłady instalacji

Specjalne wskazówki dotyczące projektowania
Pompa ciepła

Pompy ciepła solanka-woda Logatherm wykorzystują
energię znajdującą się w ziemi. Jako źródło ciepła służą
na ogół sondy geotermalne lub kolektory powierzchniowe.
Pompą solankową pompuje się mieszankę wody i środka
przeciw zamarzaniu, solankę, przez rury sondy lub kolektor
powierzchniowy. Solanka przyjmuje przy tym temperaturę
zmagazynowaną w ziemi.
Jako środek przeciw zamarzaniu dopuszczalny jest tylko
glikol etylenowy z inhibitorami lub bez nich. Środki przeciw zamarzaniu na bazie soli są wysoce korozyjne i niedopuszczalne.
Ciepło jest w parowniku, jednym z wymienników ciepła
w pompie ciepła, przekazywane czynnikowi chłodniczemu.
W obiegu chłodzenia pompy ciepła temperatura jest przez
sprężanie w sprężarce podnoszona do pożądanego poziomu temperatury instalacji. W drugim wymienniku ciepła,
skraplaczu, pozyskane ciepło jest przekazywane wodzie
grzewczej.
Menedżer pompy ciepła
Menedżer pompy ciepła HMC10-1 jest już wbudowany
w pompę. Steruje on trybem grzewczym, przygotowaniem
c.w.u., dezynfekcją termiczną i pompą cyrkulacyjną.
Regulator jest w stanie zagwarantować rejestrowanie ilości
ciepła, odpowiednio do ustawy EEWärmeGesetz, za pomocą wewnętrznych czujników temperatury.
Regulator steruje poszczególnymi obiegami grzewczymi.
Urządzenie obsługowe HRC2 z przyłączem magistrali CAN
Każdy obieg można wyposażyć w urządzenie obsługowe
HRC2.
Urządzenie obsługowe HRC2 jest podłączane przy użyciu
kabla magistrali CAN.
Na podświetlanym wyświetlaczu LCD można zobaczyć
temperatury i tryb pracy.
Zadaną temperaturę w pomieszczeniu można zmienić,
przekręcając przełącznik obrotowy. Urządzenie obsługowe HRC2 jest zdejmowalne. Dwusystemowy pojemnościowy podgrzewacz wody
Pompy ciepła WPS 6-1 – WPS 17-1 można łączyć z różnymi dwusystemowymi pojemnościowymi podgrzewaczami
wody.
Pojemnościowy podgrzewacz wody SMH400.5EW może
być używany aż do pompy WPS 8-1, a podgrzewacz
SMH500.5EW – aż do pompy WPS 17-1.
Pojemnościowe podgrzewacze wody mają powierzchnię
wymiennika dopasowaną do mocy pompy ciepła.

Pojemnościowe podgrzewacze wody są emaliowane
i mają wkręconą anodę magnezową.
Czujnik temperatury w podgrzewaczu należy do zakresu
dostawy i musi zostać zamówiony oddzielnie.
Pojemnościowy podgrzewacz wody posiada duży otwór
kontrolny, w który można wbudować ogrzewanie kołnie-

5

rzowe, aby w przypadku pomp ciepła bez wewnętrznego
dogrzewacza elektrycznego móc przeprowadzić dezynfekcję termiczną.
Pojemnościowe podgrzewacze wody są dostarczane
z termometrem, tulejami zanurzeniowymi i regulowanymi
nóżkami.
Podgrzewacze posiadają grubą na 100 mm izolację cieplną
z pianki miękkiej z płaszczem PS.
Na powrocie między dwusystemowym pojemnościowym
podgrzewaczem wody i pompą ciepła należy zainstalować
zawór klapowy przeciwzwrotny.
Maksymalna liczba kolektorów płaskich przy pojemnościowym podgrzewaczu wody SMH:
- SMH400.5EW: 3 ... 4 kolektory
- SMH500.5EW: 4 ... 5 kolektorów
Podgrzewacz buforowy
Do rozdzielenia obiegu generatora i obiegu odbiornika należy użyć podgrzewacza buforowego.
Podgrzewacz buforowy jest równolegle włączany do systemu grzewczego.
W podgrzewaczu buforowym w instalacjach jednosystemowych i monoenergetycznych czujnik temperatury zasilania E11.T1 jest umieszczany w przewidzianej na niego
tulei zanurzeniowej.
Podgrzewacz buforowy P120/5 W ma pojemność 120 l
i może być używany aż do pompy WPS 8 K-1 i WPS 8-1.
Podgrzewacz buforowy P200/5 W ma pojemność 200 l
i może być używany aż do pompy WPS 17-1.
Tryb ciepłej wody

Jeżeli temperatura w pojemnościowym podgrzewaczu
wody spadnie na czujniku temperatury w podgrzewaczu
E41.T3 poniżej ustawionej wartości granicznej, wewnętrzny
zawór przełączający 3-drogowy przełącza się w tryb przygotowania ciepłej wody i uruchamia się sprężarka.
Przygotowanie ciepłej wody przebiega do momentu, gdy
czujnik zarejestruje ustawioną temperaturę zatrzymania.
Zalecamy umieszczenie odpowietrznika między pompą
ciepła a pojemnościowym podgrzewaczem wody.
Praca solarna
Regulator SC20 steruje instalacją solarną.
W tym celu podłączany jest do niego czujnik temperatury
w kolektorze S1 i czujnik temperatury w podgrzewaczu S2.
W stacji kompaktowej KS01 umieszczona jest pompa solarna, która kieruje ciepło do podgrzewacza, gdy S1 jest > S2.
Tryb grzewczy
Pompa obiegu grzewczego może być używana w pracy
ciągłej lub w programie automatycznym.
Jeżeli temperatura w podgrzewaczu buforowym spadnie
na czujniku temperatury zasilania E11.T1 poniżej ustawionej wartości granicznej, wewnętrzny zawór przełączający
3-drogowy przełącza się w tryb grzewczy i uruchamia się
sprężarka.
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Pompa pierwszego obiegu grzewczego jest w przypadku
pomp ciepła Logatherm WPS 6-1 – WPS 17-1 podłączana
do zacisków przyłączeniowych 1G1 i N płytki drukowanej
PEL.
Pompa drugiego obiegu grzewczego jest w przypadku
pomp ciepła Logatherm WPS 6-1 – WPS 17-1 podłączana
do zacisków przyłączeniowych 1G1 i N płytki drukowanej
PEL.
Zawór mieszający pierwszego mieszanego obiegu grzewczego jest sterowany za pomocą menedżera pompy ciepła HMC10-1 i podłączany do zacisków przyłączeniowych
CQ, OQ i N płytki drukowanej PEL.
Wszystkie obiegi grzewcze mogą zostać wyposażone
w urządzenie obsługowe (E11.TT.T5). Urządzenie obsługowe jest oznaczane jako HRC2 i podłączane za pomocą kabla magistrali CAN do menedżera pompy ciepła HMC101. Połączenie kilku urządzeń obsługowych HRC2 między
sobą następuje za pomocą kabla magistrali CAN. Łącznie
można podłączyć 4 urządzenia obsługowe HRC2.
Pompy grzewcze
Pompy ciepła Logatherm WPS 6-1 – WPS 17-1 są wyposażone w pompy grzewcze o wysokiej wydajności i pompy
solankowe o wysokiej wydajności.
Pompy grzewcze obiegu wtórnego powinny z energetycznego punktu widzenia również być pompami o wysokiej
wydajności.
Podłączenie pompy cyrkulacyjnej następuje poprzez styk
bezpotencjałowy za pomocą zacisków przyłączeniowych
175 i 176.
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5.7	Jednosystemowy/monoenergetyczny tryb pracy: pompa ciepła Logatherm WPS .. -1 z solarnym
przygotowaniem c.w.u., zewnętrznym dwusystemowym pojemnościowym podgrzewaczem wody,
podgrzewaczem buforowym i 2 mieszanymi obiegami grzewczymi
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Rys. 69

Schemat połączeń do przykładu instalacji (wykaz skrótów → str. 72)

[1] Pozycja: na generatorze ciepła/zimna
[4] Pozycja: w stacji lub na ścianie
[5] Pozycja: na ścianie
Skrócony opis
Pompa ciepła solanka-woda WPS 6-1 – WPS 17-1, ustawiana wewnątrz budynku, z zewnętrznym dwusystemowym pojemnościowym podgrzewaczem wody i podgrzewaczem buforowym PNR z solarnym wymiennikiem ciepła
i 2 mieszanymi obiegami grzewczymi.
Instalacja solarna z kolektorami płaskimi do przygotowania
c.w.u.
Pompa ciepła jest już wyposażona w następujące elementy:
- Pompa grzewcza o wysokiej wydajności
- Pompa solankowa o wysokiej wydajności
- Zawór przełączający obiegu grzewczego
- Dogrzewacz elektryczny (9 kW)
- Osadnik zanieczyszczeń obiegu grzewczego

Do zakresu dostawy pomp ciepła należą:
- Czujnik temperatury zewnętrznej
- Instrukcja instalowania i obsługi
- Czujnik temperatury zasilania
- 4 nóżki regulacyjne
Jednosystemowy lub monoenergetyczny tryb pracy
Z wyjątkiem pompy WPS 6-1 wszystkie pompy ciepła mają
wbudowany rozrusznik łagodny.
Regulator nadaje się do dwóch obiegów grzewczych.
Zaznaczone naczynia wzbiorcze, zespoły zabezpieczające, odpowietrzniki i instalacja napełniania solanką nie należą do zakresu dostawy i muszą zostać zapewnione przez
inwestora.
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Specjalne wskazówki dotyczące projektowania
Pompa ciepła

Pompy ciepła solanka-woda Logatherm wykorzystują
energię znajdującą się w ziemi. Jako źródło ciepła służą
na ogół sondy geotermalne lub kolektory powierzchniowe.
Pompą solankową pompuje się mieszankę wody i środka
przeciw zamarzaniu, solankę, przez rury sondy lub kolektor
powierzchniowy. Solanka przyjmuje przy tym temperaturę
zmagazynowaną w ziemi.
Jako środek przeciw zamarzaniu dopuszczalny jest tylko
glikol etylenowy z inhibitorami lub bez nich. Środki przeciw
zamarzaniu na bazie soli są wysoce korozyjne i niedopuszczalne.
Ciepło jest w parowniku, jednym z wymienników ciepła
w pompie ciepła, przekazywane czynnikowi chłodniczemu.
W obiegu chłodzenia pompy ciepła temperatura jest przez
sprężanie w sprężarce podnoszona do pożądanego poziomu temperatury instalacji. W drugim wymienniku ciepła,
skraplaczu, pozyskane ciepło jest przekazywane wodzie
grzewczej.
Menedżer pompy ciepła
Menedżer pompy ciepła HMC10-1 jest już wbudowany
w pompę. Steruje on trybem grzewczym, przygotowaniem
c.w.u., dezynfekcją termiczną i pompą cyrkulacyjną.
Regulator jest w stanie zagwarantować rejestrowanie ilości
ciepła, odpowiednio do ustawy EEWärmeGesetz, za pomocą wewnętrznych czujników temperatury.
Regulator steruje poszczególnymi obiegami grzewczymi.

Zalecamy umieszczenie odpowietrznika między pompą ciepła a pojemnościowym podgrzewaczem wody.
Urządzenie obsługowe HRC2 z przyłączem magistrali CAN
Każdy obieg można wyposażyć w urządzenie obsługowe
HRC2.
Urządzenie obsługowe HRC2 jest podłączane przy użyciu
kabla magistrali CAN.
Na podświetlanym wyświetlaczu LCD można zobaczyć
temperatury i tryb pracy.
Zadaną temperaturę w pomieszczeniu można zmienić,
przekręcając przełącznik obrotowy.
Urządzenie obsługowe HRC2 jest zdejmowalne.
Dwusystemowy pojemnościowy podgrzewacz wody
Pompy ciepła WPS 6-1 – WPS 17-1 można łączyć z różnymi
dwusystemowymi pojemnościowymi podgrzewaczami wody.
Pojemnościowy podgrzewacz wody SMH400.5EW może
być używany aż do pompy WPS 8-1, a podgrzewacz
SMH500.5EW – aż do pompy WPS 17-1.
Pojemnościowe podgrzewacze wody mają powierzchnię
wymiennika dopasowaną do mocy pompy ciepła.

Pojemnościowe podgrzewacze wody są emaliowane
i mają wkręconą anodę magnezową.
Czujnik temperatury w podgrzewaczu należy do zakresu
dostawy i musi zostać zamówiony oddzielnie.
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Pojemnościowy podgrzewacz wody posiada duży otwór kontrolny, w który można wbudować ogrzewanie kołnierzowe, aby
w przypadku pomp ciepła bez wewnętrznego dogrzewacza
elektrycznego móc przeprowadzić dezynfekcję termiczną.

Pojemnościowe podgrzewacze wody są dostarczane
z termometrem, tulejami zanurzeniowymi i regulowanymi
nóżkami.
Podgrzewacze posiadają grubą na 100 mm izolację cieplną z pianki miękkiej z płaszczem PS.
Na powrocie między dwusystemowym pojemnościowym
podgrzewaczem wody i pompą ciepła należy zainstalować
zawór klapowy przeciwzwrotny.
Maksymalna liczba kolektorów płaskich przy pojemnościowym podgrzewaczu wody SMH:
- SMH400.5EW: 3 ... 4 kolektory
- SMH500.5EW: 4 ... 5 kolektorów
Maks. temperatura
c.w.u. regulowana
pompą ciepła

Zasobnik

Pojemność

Pojemnościowy podgrzewacz
wody
340 l

490 l

SMH400.5EW

SMH500.5EW

[kW]

[°C]

[°C]

5,8

55

55

WPS 8-1

7,8

55

55

WPS 10-1

10,4

-

55

WPS 13-1

13,3

-

55

WPS 17-1

17

-

50

WPS 6-1

Tab. 36

 odgrzewacz buforowy PNR z solarnym wymiennikiem
P
ciepła

Podgrzewacz buforowy PNR z solarnym wymiennikiem ciepła
Do rozdzielenia obiegu generatora i obiegu odbiornika należy użyć podgrzewacza buforowego.
Podgrzewacz buforowy PNR jest równolegle włączany do
systemu grzewczego.
W podgrzewaczu buforowym w instalacjach jednosystemowych i monoenergetycznych czujnik temperatury zasilania E11.T1 jest umieszczany w przewidzianej na niego
tulei zanurzeniowej.
Maksymalna liczba kolektorów płaskich przy podgrzewaczu PNR:
- PNR500 EW: 4 – 6 kolektorów płaskich
- PNR750 EW: 4 – 8 kolektorów płaskich
- PNR1000 EW: 4 – 10 kolektorów płaskich
Na powrocie między podgrzewaczem buforowym PNR
i pompą ciepła należy zainstalować zawór klapowy przeciwzwrotny.
Powrót między podgrzewaczem buforowym PNR i pompą
ciepła można zainstalować w różnych pozycjach podgrzewacza. Jeżeli wybrane zostanie przyłącze środkowe, wówczas
wyłącznie górna część podgrzewacza jest wykorzystywana
w pracy pompy ciepła. Stosowany może być zatem podgrzewacz buforowy PNR o większej pojemności niż wtedy, gdy
ma miejsce dolne podłączenie do podgrzewacza.

Przykłady instalacji

Przykład instalacji na rys. 69 jest dopasowanym i sprawdzonym rozwiązaniem systemowym. Zapewnia ono optymalne działanie i efektywność.
Kombinacje z innymi podgrzewaczami nie są sprawdzone.
Buderus nie ponosi odpowiedzialności za sprawność systemu w połączeniu z innymi podgrzewaczami.
Tryb ciepłej wody
Jeżeli temperatura w pojemnościowym podgrzewaczu
wody spadnie na czujniku temperatury w podgrzewaczu
E41.T3 poniżej ustawionej wartości granicznej, wewnętrzny zawór przełączający 3-drogowy przełącza się w tryb
przygotowania ciepłej wody i uruchamia się sprężarka.
Przygotowanie ciepłej wody przebiega do momentu, gdy
czujnik zarejestruje ustawioną temperaturę zatrzymania.

5

Pompy grzewcze
Pompy ciepła Logatherm WPS 6-1 – WPS 17-1 są wyposażone w pompy grzewcze o wysokiej wydajności i pompy
solankowe o wysokiej wydajności.
Pompy grzewcze obiegu wtórnego powinny z energetycznego punktu widzenia również być pompami o wysokiej
wydajności.
Pompy o wysokiej wydajności można podłączać do modułu uniwersalnego HHM17-1 bez zewnętrznego przekaźnika.
Podłączenie pompy cyrkulacyjnej następuje poprzez styk
bezpotencjałowy za pomocą zacisków przyłączeniowych
175 i 176.

Praca solarna
Regulator SC40 steruje instalacją solarną.
W tym celu podłączany jest do niego czujnik temperatury
w kolektorze S1 i czujnik temperatury w podgrzewaczu S2.
W stacji kompaktowej KS01 umieszczona jest solarna
pompa obiegowa, która kieruje ciepło do podgrzewacza,
gdy S1 jest > S2.
Ustalenie priorytetu w przypadku 2 odbiorników w systemie solarnym i sterowania zaworem przełączającym 3-drogowym.
Zawór przełączający (R4) rozdziela ciepło pochodzące
z kolektorów.
Tryb grzewczy
Pompa obiegu grzewczego może być używana w pracy
ciągłej lub w programie automatycznym.
Jeżeli temperatura w podgrzewaczu buforowym spadnie
na czujniku temperatury zasilania E11.T1 poniżej ustawionej wartości granicznej, wewnętrzny zawór przełączający
3-drogowy przełącza się w tryb grzewczy i uruchamia się
sprężarka.
Pompa pierwszego obiegu grzewczego jest w przypadku
pomp ciepła Logatherm WPS 6-1 – WPS 17-1 podłączana
do zacisków przyłączeniowych 1G1 i N płytki drukowanej
PEL.
Pompa drugiego obiegu grzewczego jest w przypadku
pomp ciepła Logatherm WPS 6 K-1 – WPS 10 K-1 podłączana do zacisków przyłączeniowych 2G1 i N płytki drukowanej PEL.
Zawór mieszający pierwszego mieszanego obiegu grzewczego jest sterowany za pomocą menedżera pompy ciepła HMC10-1 i podłączany do zacisków przyłączeniowych
CQ, OQ i N płytki drukowanej PEL.
Wszystkie obiegi grzewcze mogą zostać wyposażone
w urządzenie obsługowe (E11.TT.T5). Urządzenie obsługowe jest oznaczane jako HRC2 i podłączane za pomocą kabla magistrali CAN do menedżera pompy ciepła HMC101. Połączenie kilku urządzeń obsługowych HRC2 między
sobą następuje za pomocą kabla magistrali CAN. Łącznie
można podłączyć 4 urządzenia obsługowe HRC2.
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5.8	Jednosystemowy/monoenergetyczny tryb pracy: pompa ciepła Logatherm WPS ..-1 z zewnętrznym
dwusystemowym pojemnościowym podgrzewaczem wody, podgrzewaczem buforowym, kotłem
opalanym drewnem i 2 mieszanymi obiegami grzewczymi

SC10

2114

5

HMC10-1
1

1

HRC2
5

HRC2 HHM17-1
5
5

TW1
T

T

M

T

TW2
T

T

E12.
T1

E13.
T1

E12.
G1

E13.
G1

E12.
Q11

M

E13.
Q11

E41.G6

E10.T2

R1
FK

E11.T1

FAG

E41.T3
T

PP
T2

T1

T

T

T

400V AC

RTA
Logalux SMH...EW

Rys. 70

Logalux PR1000

Logano S161-18

Logatherm WPS..-1

6 720 805 666-01.3T

Schemat połączeń do przykładu instalacji (wykaz skrótów → str. 72)

[1] Pozycja: na generatorze ciepła/zimna
[5] Pozycja: na ścianie
Skrócony opis
Pompa ciepła solanka-woda WPS 6-1 – WPS 17-1, ustawiana wewnątrz budynku, z kotłem opalanym drewnem
Logano S161-18, zewnętrznym dwusystemowym pojemnościowym podgrzewaczem wody i podgrzewaczem buforowym PR.
Pompa ciepła jest już wyposażona w następujące elementy:
- Pompa grzewcza o wysokiej wydajności
- Pompa solankowa o wysokiej wydajności
- Zawór przełączający obiegu grzewczego
- Dogrzewacz elektryczny (9 kW)
- Osadnik zanieczyszczeń obiegu grzewczego
Do zakresu dostawy pomp ciepła należą:

94 l Logatherm WLW196i..AR - 6 720 820 768 (2017/11)

- Czujnik temperatury zewnętrznej
- Instrukcja instalowania i obsługi
- Czujnik temperatury zasilania
- 4 nóżki regulacyjne
Jednosystemowy lub monoenergetyczny tryb pracy
Z wyjątkiem pompy WPS 6-1 wszystkie pompy ciepła mają
wbudowany rozrusznik łagodny.
Regulator nadaje się do dwóch obiegów grzewczych.
Zaznaczone naczynia wzbiorcze, zespoły zabezpieczające, odpowietrzniki i instalacja napełniania solanką nie należą do zakresu dostawy i muszą zostać zapewnione przez
inwestora.

Przykłady instalacji

Specjalne wskazówki dotyczące projektowania
 ompa ciepła
P

Pompy ciepła solanka-woda Logatherm wykorzystują
energię znajdującą się w ziemi. Jako źródło ciepła służą
na ogół sondy geotermalne lub kolektory powierzchniowe.
Pompą solankową pompuje się mieszankę wody i środka
przeciw zamarzaniu, solankę, przez rury sondy lub kolektor
powierzchniowy. Solanka przyjmuje przy tym temperaturę
zmagazynowaną w ziemi.
Jako środek przeciw zamarzaniu dopuszczalny jest tylko
glikol etylenowy z inhibitorami lub bez nich. Środki przeciw
zamarzaniu na bazie soli są wysoce korozyjne i niedopuszczalne.
Ciepło jest w parowniku, jednym z wymienników ciepła
w pompie ciepła, przekazywane czynnikowi chłodniczemu.
W obiegu chłodzenia pompy ciepła temperatura jest przez
sprężanie w sprężarce podnoszona do pożądanego poziomu temperatury instalacji. W drugim wymienniku ciepła,
skraplaczu, pozyskane ciepło jest przekazywane wodzie
grzewczej.
Menedżer pompy ciepła
Menedżer pompy ciepła HMC10-1 jest już wbudowany
w pompę. Steruje on trybem grzewczym, przygotowaniem
c.w.u., dezynfekcją termiczną i pompą cyrkulacyjną.
Regulator jest w stanie zagwarantować rejestrowanie ilości
ciepła, odpowiednio do ustawy EEWärmeGesetz, za pomocą wewnętrznych czujników temperatury.
Regulator steruje poszczególnymi obiegami grzewczymi.
Urządzenie obsługowe HRC2 z przyłączem magistrali CAN
Każdy obieg można wyposażyć w urządzenie obsługowe
HRC2.
Urządzenie obsługowe HRC2 jest podłączane przy użyciu
kabla magistrali CAN.
Na podświetlanym wyświetlaczu LCD można zobaczyć
temperatury i tryb pracy.
Zadaną temperaturę w pomieszczeniu można zmienić,
przekręcając przełącznik obrotowy.
Urządzenie obsługowe HRC2 jest zdejmowalne.

5

rzowe, aby w przypadku pomp ciepła bez wewnętrznego
dogrzewacza elektrycznego móc przeprowadzić dezynfekcję termiczną.

Pojemnościowe podgrzewacze wody są dostarczane
z termometrem, tulejami zanurzeniowymi i regulowanymi
nóżkami.
Podgrzewacze posiadają grubą na 100 mm izolację cieplną z pianki miękkiej z płaszczem PS.
Na powrocie między dwusystemowym pojemnościowym
podgrzewaczem wody i pompą ciepła należy zainstalować
zawór klapowy przeciwzwrotny.
Podgrzewacz buforowy PR
Do rozdzielenia obiegu generatora i obiegu odbiornika należy użyć podgrzewacza buforowego.
Podgrzewacz buforowy PR jest równolegle włączany do
systemu grzewczego.
W podgrzewacz buforowy w instalacjach jednosystemowych i monoenergetycznych wkręcany jest czujnik temperatury zasilania E11.T1.
Maksymalna moc kotła opalanego drewnem lub pieca
opalanego drewnem z płaszczem wodnym, który można podłączyć do podgrzewacza buforowego PR1000,
wynosi 18 kW.
Na powrocie między podgrzewaczem buforowym PR
i pompą ciepła należy zainstalować zawór klapowy przeciwzwrotny.
Powrót między podgrzewaczem buforowym PR i pompą
ciepła można zainstalować w różnych pozycjach podgrzewacza. Jeżeli wybrane zostanie przyłącze środkowe, wyłącznie górna część podgrzewacza jest wówczas wykorzystywana w pracy pompy ciepła. Stosowany może być
zatem podgrzewacz buforowy PR o większej pojemności
niż wtedy, gdy ma miejsce dolne podłączenie do podgrzewacza.
Przykład instalacji na rys. 70 jest dopasowanym i sprawdzonym rozwiązaniem systemowym. Zapewnia ono optymalne działanie i efektywność.
Kombinacje z innymi podgrzewaczami nie są sprawdzone.
Buderus nie ponosi odpowiedzialności za sprawność systemu w połączeniu z innymi podgrzewaczami.

Dwusystemowy pojemnościowy podgrzewacz wody
Pompy ciepła WPS 6-1 – WPS 17-1 można łączyć z różnymi dwusystemowymi pojemnościowymi podgrzewaczami
wody.
Pojemnościowy podgrzewacz wody SMH400.5EW może
być używany aż do pompy WPS 8-1, a podgrzewacz
SMH500.5EW – aż do pompy WPS 17-1.
Pojemnościowe podgrzewacze wody mają powierzchnię
wymiennika dopasowaną do mocy pompy ciepła.

Pojemnościowe podgrzewacze wody są emaliowane
i mają wkręconą anodę magnezową.
Czujnik temperatury w podgrzewaczu należy do zakresu
dostawy i musi zostać zamówiony oddzielnie.
Pojemnościowy podgrzewacz wody posiada duży otwór
kontrolny, w który można wbudować ogrzewanie kołnie-
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WPS

Kocioł na
paliwo stałe

Tab. 37

Moc [kW]

PR500

PR750

PR1000

6 – 17

+

+

+

9

+

+

+

+

+

-

+

13
18

-

Możliwości łączenia

+ = możliwość, - = brak możliwości
Tryb ciepłej wody
Jeżeli temperatura w pojemnościowym podgrzewaczu
wody spadnie na czujniku temperatury w podgrzewaczu
E41.T3 poniżej ustawionej wartości granicznej, wewnętrzny zawór przełączający 3-drogowy przełącza się w tryb
przygotowania ciepłej wody i uruchamia się sprężarka.
Przygotowanie ciepłej wody przebiega do momentu, gdy
czujnik zarejestruje ustawioną temperaturę zatrzymania.
Zalecamy umieszczenie odpowietrznika między pompą
ciepła a pojemnościowym podgrzewaczem wody.
Przewarstwowanie
Za pomocą regulatora różnicy temperatur SC10, przy wystarczającej ilości ciepła z podłączonego kotła opalanego
drewnem lub kominka z płaszczem wodnym, steruje się
pompą R1.
Potrzebny jest do tego czujnik temperatury T1 w podgrzewaczu buforowym i czujnik temperatury T2 w dwusystemowym pojemnościowym podgrzewaczu wody SMH.
Jeżeli temperatura w podgrzewaczu buforowym na czujniku T1 jest o 10 K wyższa od temperatury T2 w pojemnościowym podgrzewaczu wody, pompa R1 pracuje.
Jeżeli temperatura w podgrzewaczu buforowym na czujniku T1 jest o 5 K niższa od temperatury T2 w pojemnościowym podgrzewaczu wody, pompa R1 zatrzymuje się.
Za pomocą czujnika temperatury T2 ustawia się maksymalną pożądaną temperaturę w pojemnościowym podgrzewaczu wody.
Przykład:
E41.T3 = 50°C
T2 maks. = 70°C
T1 = 60°C
R1 = wł. – T1 >T2+ 10 K i T2 < 70°C
R1 = wył. – T1 < T2 + 5 K
Tryb grzewczy
Pompa obiegu grzewczego może być używana w pracy
ciągłej lub w programie automatycznym.
Jeżeli temperatura w podgrzewaczu buforowym spadnie
na czujniku temperatury zasilania E11.T1 poniżej ustawionej wartości granicznej, wewnętrzny zawór przełączający
3-drogowy przełącza się w tryb grzewczy i uruchamia się
sprężarka.
Pompa pierwszego obiegu grzewczego jest w przypadku
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pomp ciepła Logatherm WPS 6-1 – WPS 17-1 podłączana
do zacisków przyłączeniowych 1G1 i N płytki drukowanej
PEL.
Zawór mieszający pierwszego mieszanego obiegu grzewczego jest sterowany za pomocą menedżera pompy ciepła HMC10-1 i podłączany do zacisków przyłączeniowych
CQ, OQ i N płytki drukowanej PEL.
Jeżeli potrzebny jest drugi mieszany obieg grzewczy, wymagany jest dodatkowy moduł uniwersalny HHM17-1, kabel magistrali CAN, zespół zaworu mieszającego i przylgowy czujnik temperatury.
Pompa drugiego mieszanego obiegu grzewczego jest
w przypadku pomp ciepła Logatherm WPS 6-1 – WPS
17-1 podłączana do zacisków przyłączeniowych 54 i N
modułu uniwersalnego HHM17-1.
Zawór mieszający drugiego obiegu grzewczego jest podłączany do zacisków przyłączeniowych 51, 52 i N modułu
uniwersalnego HHM17-1.
Wszystkie obiegi grzewcze mogą zostać wyposażone
w urządzenie obsługowe (E11.TT.T5). Urządzenie obsługowe jest oznaczane jako HRC2 i podłączane za pomocą kabla magistrali CAN do menedżera pompy ciepła HMC101. Połączenie kilku urządzeń obsługowych HRC2 między
sobą następuje za pomocą kabla magistrali CAN. Łącznie
można podłączyć 4 urządzenia obsługowe HRC2.
Pompy grzewcze
Pompy ciepła Logatherm WPS 6-1 – WPS 17-1 są wyposażone w pompy grzewcze o wysokiej wydajności i pompy
solankowe o wysokiej wydajności.
Pompy grzewcze obiegu wtórnego powinny z energetycznego punktu widzenia również być pompami o wysokiej
wydajności.
Pompy o wysokiej wydajności można podłączać do modułu uniwersalnego HHM17-1 bez zewnętrznego przekaźnika.
Podłączenie pompy cyrkulacyjnej następuje poprzez styk
bezpotencjałowy za pomocą zacisków przyłączeniowych
175 i 176.

Przykłady instalacji

5

5.9	Jednosystemowy/monoenergetyczny tryb pracy: pompa ciepła Logatherm WPS ..-1 z regeneracyjnym
wspomaganiem przez słoneczną energię cieplną i kominek do przygotowania c.w.u. i ogrzewania budynku,
z zewnętrznym podgrzewaczem kombinowanym KNW – EW i 2 mieszanymi obiegami grzewczymi
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3

4
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5
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5
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T

M
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E12.
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E12.
Q11

T

E13.T1
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M

E10.T2

T
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A
E11.T1

B
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T

M
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T

T
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400V AC
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Logalux KNW...EW

Logatherm WPS..-1
6 720 805 813-01.1T

Rys. 71

Schemat połączeń do przykładu instalacji (wykaz skrótów -> str. 72)

[1] Pozycja: na generatorze ciepła/zimna
[4] Pozycja: w stacji lub na ścianie
[5] Pozycja: na ścianie
Skrócony opis
Pompa ciepła solanka-woda WPS 6-1 – WPS 17-1, ustawiana wewnątrz budynku, z zewnętrznym podgrzewaczem
kombinowanym KNW i 2 mieszanymi obiegami grzewczymi
Instalacja solarna z kolektorami płaskimi do przygotowania
c.w.u.
Kominek z płaszczem wodnym
Moduł uniwersalny HHM17-1 do drugiego mieszanego
obiegu grzewczego
Pompa ciepła jest już wyposażona w następujące elementy:
- Pompa grzewcza o wysokiej wydajności
- Pompa solankowa o wysokiej wydajności
- Zawór przełączający obiegu grzewczego
- Dogrzewacz elektryczny (9 kW)
- Osadnik zanieczyszczeń obiegu grzewczego

Do zakresu dostawy pomp ciepła należą:
- Czujnik temperatury zewnętrznej
- Instrukcja instalowania i obsługi
- Czujnik temperatury zasilania
- 4 nóżki regulacyjne
Jednosystemowy lub monoenergetyczny tryb pracy
Z wyjątkiem pompy WPS 6-1 wszystkie pompy ciepła mają
wbudowany rozrusznik łagodny.
Regulator nadaje się do dwóch obiegów grzewczych.
Zaznaczone naczynia wzbiorcze, zespoły zabezpieczające, odpowietrzniki i instalacja napełniania solanką nie należą do zakresu dostawy i muszą zostać zapewnione przez
inwestora.
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Specjalne wskazówki dotyczące projektowania
Pompa ciepła

Pompy ciepła solanka-woda Logatherm wykorzystują
energię znajdującą się w ziemi. Jako źródło ciepła służą
na ogół sondy geotermalne lub kolektory powierzchniowe.
Pompą solankową pompuje się mieszankę wody i środka
przeciw zamarzaniu, solankę, przez rury sondy lub kolektor
powierzchniowy. Solanka przyjmuje przy tym temperaturę
zmagazynowaną w ziemi.
Jako środek przeciw zamarzaniu dopuszczalny jest tylko
glikol etylenowy z inhibitorami lub bez nich. Środki przeciw
zamarzaniu na bazie soli są wysoce korozyjne i niedopuszczalne.
Ciepło jest w parowniku, jednym z wymienników ciepła
w pompie ciepła, przekazywane czynnikowi chłodniczemu.
W obiegu chłodzenia pompy ciepła temperatura jest przez
sprężanie w sprężarce podnoszona do pożądanego poziomu
temperatury instalacji. W drugim wymienniku ciepła, skraplaczu, pozyskane ciepło jest przekazywane wodzie grzewczej.
Menedżer pompy ciepła
Menedżer pompy ciepła HMC10-1 jest już wbudowany
w pompę. Steruje on trybem grzewczym, przygotowaniem
c.w.u., dezynfekcją termiczną i pompą cyrkulacyjną.
Regulator jest w stanie zagwarantować rejestrowanie ilości
ciepła, odpowiednio do ustawy EEWärmeGesetz, za pomocą wewnętrznych czujników temperatury.
Regulator steruje poszczególnymi obiegami grzewczymi.
Urządzenie obsługowe HRC2 z przyłączem magistrali CAN
Każdy obieg grzewczy można wyposażyć w urządzenie
obsługowe HRC2.
Urządzenie obsługowe HRC2 jest podłączane przy użyciu
kabla magistrali CAN.
Na podświetlanym wyświetlaczu LCD można zobaczyć
temperatury i tryb pracy.
Zadaną temperaturę w pomieszczeniu można zmienić,
przekręcając przełącznik obrotowy.
Urządzenie obsługowe HRC2 jest zdejmowalne.
Podgrzewacze kombinowane KNW
Aby móc podłączyć pompę ciepła solanka-woda WPS..-1
do podgrzewacza kombinowanego, potrzebny jest specjalny układ elektryczny.

Podgrzewacze kombinowane Logalux KNW 600 EW
i KNW 830 EW są dostosowane do wymogu ogrzewania
niskotemperaturowego. Wewnątrz podgrzewaczy znajdują
się wymienniki ciepła o dużej powierzchni wymiany, mające na celu podgrzewanie wody podczas przepływu.
Do podgrzewaczy kombinowanych KNW 600 EW i KNW
830 EW można podłączyć wszystkie pompy ciepła Logatherm WPS..-1 i instalację solarną.
Do podgrzewacza KNW 600 EW można podłączyć kominek z płaszczem wodnym o mocy cieplnej do 10 kW; do
podgrzewacza KNW 830 EW można ponadto podłączyć
również kocioł na paliwo stałe o mocy do 15 kW.

98 l Logatherm WLW196i..AR - 6 720 820 768 (2017/11)

Instalacja solarna
Do podgrzewaczy kombinowanych można podłączyć instalację solarną. W tym celu wewnątrz podgrzewacza znajduje się wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej.
Maksymalnie 5 kolektorów płaskich typu SKN można podłączyć do podgrzewacza kombinowanego KNW 600 EW.
Maksymalnie 8 kolektorów płaskich typu SKN można podłączyć do podgrzewacza kombinowanego KNW 830 EW.
Do zakresu dostawy podgrzewacza kombinowanego należą 2 czujniki ciepłej wody i ogrzewania.
Sterowanie instalacją solarną przejmuje regulator solarny
Logamatic SC20.
Do zakresu dostawy regulatora SM20 należy czujnik temperatury w kolektorze i czujnik podgrzewacza solarnego.
Jako zabezpieczenie przed poparzeniem zaleca się użycie
termostatycznego zaworu mieszającego na wypływie ciepłej wody z podgrzewacza kombinowanego.
Tryb ciepłej wody
Jeżeli temperatura w podgrzewaczu kombinowanym KNW
spadnie na czujniku temperatury w podgrzewaczu (E41.T3)
poniżej ustawionej wartości granicznej, wewnętrzny zawór
przełączający 3-drogowy przełącza się w tryb przygotowania ciepłej wody i uruchamia się sprężarka.
Przygotowanie ciepłej wody przebiega do momentu, gdy
czujnik zarejestruje ustawioną temperaturę zatrzymania.
Praca solarna
Regulator SC20 steruje instalacją solarną.
W tym celu podłączany jest do niego czujnik temperatury
w kolektorze S1 i czujnik temperatury w podgrzewaczu S2.
W stacji kompaktowej KS01 umieszczona jest solarna
pompa obiegowa, która kieruje ciepło do podgrzewacza,
gdy S1 jest > S2.
Tryb grzewczy
Pompa obiegu grzewczego może być używana w pracy
ciągłej lub w programie automatycznym.
Jeżeli temperatura w podgrzewaczu buforowym spadnie
na czujniku temperatury zasilania E11.T1 poniżej ustawionej wartości granicznej, wewnętrzny zawór przełączający
3-drogowy przełącza się w tryb grzewczy i uruchamia się
pierwsza sprężarka.
Czujnik E11.T1 jest w przypadku podgrzewacza kombinowanego KNW instalowany w dolnej części podgrzewacza
w przewidzianym na to miejscu.
Temperatura zasilania musi zatem zostać ustawiona o ok.
5 K niższa niż w przypadku zainstalowania w górnej części
podgrzewacza buforowego.
Pompa pierwszego mieszanego obiegu grzewczego jest w
przypadku pomp ciepła Logatherm WPS 6-1 – WPS 17-1
podłączana do zacisków przyłączeniowych 2G1 i N płytki
PEL.
Zawór mieszający pierwszego mieszanego obiegu grzewczego jest sterowany za pomocą menedżera pompy
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ciepła HMC 10-1 i podłączany do zacisków przyłączeniowych CQ, OQ i N płytki PEL.
Pompa drugiego mieszanego obiegu grzewczego jest
w przypadku pomp ciepła Logatherm WPS 6-1 – WPS
17-1 podłączana do zacisków przyłączeniowych 54 i N
modułu uniwersalnego HHM17-1.
Zawór mieszający drugiego obiegu grzewczego jest podłączany do zacisków przyłączeniowych 51, 52 i N modułu
uniwersalnego HHM 60-1.
Wszystkie obiegi grzewcze mogą zostać wyposażone
w czujnik/regulator temperatury w pomieszczeniu (E11.
TT.T5). Regulator temperatury w pomieszczeniu jest oznaczany jako HRC2 i podłączany za pomocą kabla magistrali
CAN do regulatora HMC 10-1.
Maksymalnie 4 obiegi grzewcze można wyposażyć oddzielnie w regulator temperatury w pomieszczeniu HRC2.
Moduł uniwersalny HHM17-1
Moduł uniwersalny HHM17-1 jest przewidziany do stosowania z pompami ciepła solanka-woda Logatherm WPS
6-1 – WPS 17-1. Zawiera on płytkę drukowaną (IOB-B)
służącą do przetwarzania różnych funkcji.
Jednostki podłączone do modułu uniwersalnego są pokazywane i ustawiane na panelu sterowania pompy ciepła.
Każdy mieszany dodatkowy obieg grzewczy musi zostać
wyposażony w następujący osprzęt:
	- 
Zestaw do szybkiego montażu obiegu grzewczego
z zaworem mieszającym
- Moduł uniwersalny HHM17-1
- Czujnik temperatury zasilania
-
Dodatkowo można zainstalować czujnik temperatury
w pomieszczeniu z wyświetlaczem LCD magistrali CAN.
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na całej szerokości wymiennika ciepła), dla piecyków na
pelety blueline nie jest konieczne podniesienie temperatury
na powrocie w kompletnej stacji.
Posiadające płaszcz wodny kominki na drewno łupane
muszą być użytkowane z podniesieniem temperatury na
powrocie. Jest ono już zawarte w kompletnej stacji KS
RR1.
W kompletnych stacjach zawarty jest zawór bezpieczeństwa.
Specjalny układ hydrauliczny
Zasilanie ogrzewania z pompy ciepła i zasilanie ciepłą
wodą z pompy ciepła należy zestawić we wspólną moc.
Na powrocie między podgrzewaczem kombinowanym
i pompą ciepła WPS..-1 należy zainstalować zawór klapowy przeciwzwrotny, aby zapobiegać błędnej cyrkulacji.
Specjalny układ elektryczny
Aby połączyć podgrzewacz kombinowany KNW z pompami ciepła solanka-woda WPS..-1, potrzebny jest specjalny
układ elektryczny.
Okablowanie jest wykonywane przez serwis Buderus podczas uruchamiania.
W odniesieniu do tego należy przestrzegać dołączonej instrukcji.
Aby móc wykonać specjalny układ elektryczny, potrzebny
jest zapewniany przez inwestora przekaźnik sprzęgający.
Przekaźnik sprzęgający powinien nadawać się do krótkotrwałych wysokich natężeń prądów rozruchowych.

Pompy
Pompy ciepła Logatherm WPS 6-1 – WPS 17-1 są wyposażone w pompy grzewcze o wysokiej wydajności i pompy
solankowe o wysokiej wydajności.
Pompy obiegu grzewczego powinny z energetycznego
punktu widzenia również być pompami o wysokiej wydajności.
Podłączenie pompy cyrkulacyjnej następuje poprzez styk
bezpotencjałowy za pomocą zacisków przyłączeniowych
175 i 176.
Piecyk z płaszczem wodnym
Do podgrzewacza kombinowanego można podłączyć posiadający płaszcz wodny piecyk na pelety lub kominek na
drewno łupane.
Wytwarzane ciepło może zostać wykorzystane zarówno
do przygotowania ciepłej wody, jak i do wspomagania
ogrzewania.
W przypadku użycia posiadającego płaszcz wodny piecyka na pelety należy użyć kompletnej stacji KS RV1, w przypadku posiadającego płaszcz wodny kominka na drewno
łupane – kompletnej stacji KS RR1.
Ze względu na technologię Thermostream (rura zasilająca
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5.10	Jednosystemowy/monoenergetyczny tryb pracy: pompa ciepła Logatherm WPS ..-1 z solarnym
przygotowaniem c.w.u. i wspomaganiem ogrzewania przez podgrzewacz buforowy, stację świeżej wody
i 2 mieszane obiegi grzewcze
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Logatherm WPS..-1
6 720 810 647-01.1T

Rys. 72

Schemat połączeń do przykładu instalacji (wykaz skrótów -> str. 72)

Skrócony opis
Pompa ciepła solanka-woda WPS 6-1 – WPS 17-1 do solarnego przygotowania c.w.u. i wspomagania ogrzewania
przez podgrzewacz buforowy, stację świeżej wody i 2 mieszane obiegi grzewcze.
Instalacja solarna z kolektorami płaskimi do przygotowania
c.w.u.
Moduł uniwersalny HHM17-1 do drugiego mieszanego
obiegu grzewczego
Pompa ciepła jest już wyposażona w następujące elementy:
- Pompa grzewcza o wysokiej wydajności
- Pompa solankowa o wysokiej wydajności
- Zawór przełączający obiegu grzewczego
- Dogrzewacz elektryczny (9 kW)
- Osadnik zanieczyszczeń obiegu grzewczego
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Do zakresu dostawy pomp ciepła należą:
- Czujnik temperatury zewnętrznej
- Instrukcja instalowania i obsługi
- Czujnik temperatury zasilania
- 4 nóżki regulacyjne
Jednosystemowy lub monoenergetyczny tryb pracy
Z wyjątkiem pompy WPS 6-1 wszystkie pompy ciepła mają
wbudowany rozrusznik łagodny.
Regulator nadaje się do dwóch obiegów grzewczych.
Zaznaczone naczynia wzbiorcze, zespoły zabezpieczające, odpowietrzniki i instalacja napełniania solanką nie należą do zakresu dostawy i muszą zostać zapewnione przez
inwestora.
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Specjalne wskazówki dotyczące projektowania
Pompa ciepła
Pompy ciepła solanka-woda Logatherm wykorzystują
energię znajdującą się w ziemi. Jako źródło ciepła służą
na ogół sondy geotermalne lub kolektory powierzchniowe.
Pompą solankową pompuje się mieszankę wody i środka
przeciw zamarzaniu, solankę, przez rury sondy lub kolektor
powierzchniowy. Solanka przyjmuje przy tym temperaturę
zmagazynowaną w ziemi.
Jako środek przeciw zamarzaniu dopuszczalny jest tylko
glikol etylenowy z inhibitorami lub bez nich. Środki przeciw
zamarzaniu na bazie soli są wysoce korozyjne i niedopuszczalne.
Ciepło jest w parowniku, jednym z wymienników ciepła
w pompie ciepła, przekazywane czynnikowi chłodniczemu.
W obiegu chłodzenia pompy ciepła temperatura jest przez
sprężanie w sprężarce podnoszona do pożądanego poziomu temperatury instalacji. W drugim wymienniku ciepła,
skraplaczu, pozyskane ciepło jest przekazywane wodzie
grzewczej.
Menedżer pompy ciepła
Menedżer pompy ciepła HMC10-1 jest już wbudowany
w pompę. Steruje on trybem grzewczym, przygotowaniem
c.w.u., dezynfekcją termiczną i pompą cyrkulacyjną.
Regulator jest w stanie zagwarantować rejestrowanie ilości
ciepła, odpowiednio do ustawy EEWärmeGesetz, za pomocą wewnętrznych czujników temperatury.
Regulator steruje poszczególnymi obiegami grzewczymi.
Urządzenie obsługowe HRC2 z przyłączem magistrali CAN
Każdy obieg grzewczy można wyposażyć w urządzenie
obsługowe HRC2.
Urządzenie obsługowe HRC2 jest podłączane przy użyciu
kabla magistrali CAN.
Na podświetlanym wyświetlaczu LCD można zobaczyć
temperatury i tryb pracy.
Zadaną temperaturę w pomieszczeniu można zmienić,
przekręcając przełącznik obrotowy.
Urządzenie obsługowe HRC2 jest zdejmowalne.
Podgrzewacz buforowy z solarnym wymiennikiem ciepła
PNRZ:
Podgrzewacz PNRZ to podgrzewacz buforowy z wrażliwym na temperaturę zasilaniem na powrocie i 2 blachami
rozdzielającymi do lepszego rozwarstwienia wody o różnych temperaturach.
Poza tym wbudowana lanca ładująca łagodzi proces załadunku.
Podgrzewacz PNRZ jest dostarczany do wyboru z izolacją
o grubości 80 mm lub 120 mm.
Do dezynfekcji termicznej ciepłej wody w przypadku pomp
ciepła WPS ..-1 używany jest wbudowany dogrzewacz
elektryczny.
Podgrzewacz buforowy PNRZ750/5 E jest odpowiedni do
pomp ciepła WPS 8-1 – WPS 10-1.
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Podgrzewacz buforowy PNRZ1000/5 E jest odpowiedni do
pomp ciepła WPS 13-1 – WPS 17-1.
Pompy WPS 6-1 nie można łączyć z podgrzewaczami buforowymi PNRZ, ponieważ moc pompy ciepła jest za mała
do przygotowania c.w.u.
Instalacja solarna
Do podgrzewacza PNRZ można podłączyć instalację solarną do podgrzewania wody pitnej.
Powierzchnia wymiany ciepła instalacji solarnej podgrzewacza PNRZ750/5 E wynosi 2,2 m2 i jest zatem odpowiednia dla 4 – 5 kolektorów płaskich.
Powierzchnia wymiany ciepła instalacji solarnej podgrzewacza PNRZ1000/5 E wynosi 2,6 m2 i jest zatem odpowiednia dla 5 – 6 kolektorów płaskich.
Do sterowania instalacją solarną potrzebny jest regulator
solarny SC20.
Czujnik temperatury w kolektorze (TS1), czujnik temperatury w podgrzewaczu instalacji solarnej (TS2) i pompę
(PS1) z kompletnej stacji KS01 podłącza się do regulatora
solarnego SC20.
W kompletnej stacji Logasol KS01 znajdują się wszystkie
niezbędne elementy, takie jak pompa solarna, hamulec
grawitacyjny, zawór bezpieczeństwa, manometr i zawory
kulowe z wbudowanymi termometrami.
Jako zabezpieczenie przed poparzeniem zaleca się użycie
termostatycznego zaworu mieszającego na wypływie ciepłej wody z podgrzewacza kombinowanego.
Tryb ciepłej wody
Przygotowanie ciepłej wody odbywa się poprzez stację
świeżej wody FS/2.
FS/2 to stacja świeżej wody, służąca do przepływowego
przygotowania ciepłej wody, z wbudowaną pompą ładującą o wysokiej wydajności.
Wydajność poboru wynosi do 22 l/min przy temperaturze
ciepłej wody 45°C i temperaturze zasilania 60°C.
Regulator jest już wbudowany w stację FS/2.
Stację FS/2 można zainstalować na podgrzewaczu buforowym PNRZ lub na ścianie.
W stację FS/2 jest wbudowana pompa cyrkulacyjna.
Jeżeli temperatura w podgrzewaczu buforowym PNRZ
spadnie na czujniku temperatury ciepłej wody (E41.T3) poniżej ustawionej wartości zadanej, uruchamia się sprężarka.
Przygotowanie ciepłej wody przebiega do momentu, gdy
czujnik zarejestruje ustawioną temperaturę zatrzymania.
Praca solarna
Regulator SC20 steruje instalacją solarną.
W tym celu podłączany jest do niego czujnik temperatury
w kolektorze S1 i czujnik temperatury w podgrzewaczu S2.
W stacji kompaktowej KS01 umieszczona jest solarna
pompa obiegowa, która kieruje ciepło do podgrzewacza,
gdy S1 jest > S2.
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Tryb grzewczy
W tym układzie hydraulicznym przewidziany jest podgrzewacz buforowy PNRZ z dodatkowym solarnym wymiennikiem ciepła.
Obydwa obiegi grzewcze są wykonywane jako mieszane.
Dodatkowo potrzebny jest do tego moduł uniwersalny
HHM17-1. Moduł uniwersalny HHM17-1 jest łączony kablem magistrali CAN z pompą ciepła.
Ciepło dla obiegu grzewczego 1 jest regulowane przez zawór mieszający (E12.Q11) na ustawioną temperaturę. Do
sterowania zaworem mieszającym potrzebny jest czujnik
temperatury zasilania (E12.T1).
Do ochrony ogrzewania podłogowego można dodatkowo
zainstalować ogranicznik temperatury podłogi (TW1).
Pompę E12.G1, zawór mieszający E12.Q11 i czujnik temperatury E12.T1 podłącza się do modułu uniwersalnego
HHM17-1.
Ciepło dla obiegu grzewczego 2 jest również regulowane
na ustawioną temperaturę przez oddzielny zawór mieszający (E13.Q11). Podłączenie pompy, zaworów mieszających itp. analogicznie do pierwszego obiegu grzewczego.
W układzie hydraulicznym z podgrzewaczem buforowym
PNRZ potrzebny jest zewnętrzny zawór przełączający
(E21.Q21) na powrocie. Wewnętrzny zawór przełączający
jest przy użyciu kabla adaptera łączony z zewnętrznym zaworem przełączającym (montaż — rys. 73, str. 102). Kabel
adaptera należy do zakresu dostawy.
Do sterowania instalacją potrzebny jest czujnik temperatury zasilania (E11.T1). Czujnik temperatury zasilania jest
instalowany w podgrzewaczu buforowym.
Aby chronić część wewnętrzną przed zbyt wysokimi temperaturami powrotu, na zasilaniu i powrocie między podgrzewaczem buforowym PNRZ a pompą ciepła potrzebny
jest zawór zwrotny.
Pompa obiegowa pierwszego mieszanego obiegu grzewczego jest w przypadku pomp ciepła Logatherm WPS 8-1
– WPS 17-1 podłączana do zacisków przyłączeniowych
2G1 i N płytki PEL.
Zawór mieszający pierwszego mieszanego obiegu grzewczego jest sterowany za pomocą menedżera pompy ciepła HMC 10-1 i podłączany do zacisków przyłączeniowych
CQ, OQ i N płytki PEL.
Pompa obiegowa drugiego mieszanego obiegu grzewczego jest w przypadku pomp ciepła Logatherm
WPS 8-1 – WPS 17-1 podłączana do zacisków przyłączeniowych 54 i N modułu uniwersalnego HHM17-1.
Zawór mieszający drugiego obiegu grzewczego jest podłączany do zacisków przyłączeniowych 51, 52 i N modułu
uniwersalnego HHM17-1.
Wszystkie obiegi grzewcze mogą zostać wyposażone
w czujnik/regulator temperatury w pomieszczeniu (E11.
TT.T5). Regulator temperatury w pomieszczeniu jest oznaczany jako HRC2 i podłączany za pomocą kabla magistrali
CAN do regulatora HMC 10-1.

Maksymalnie 4 obiegi grzewcze można wyposażyć
oddzielnie w regulator temperatury w pomieszczeniu HRC2.
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Moduł uniwersalny HHM17-1
Moduł uniwersalny HHM17-1 jest przewidziany do stosowania z pompami ciepła solanka-woda Logatherm WPS
6-1 – WPS 17-1. Zawiera on płytkę drukowaną (IOB-B)
służącą do przetwarzania różnych funkcji.
Jednostki podłączone do modułu uniwersalnego są pokazywane i ustawiane na panelu sterowania pompy ciepła.
Każdy mieszany dodatkowy obieg grzewczy musi zostać
wyposażony w następujący osprzęt:
- Zestaw do szybkiego montażu obiegu grzewczego z zaworem mieszającym
- Moduł uniwersalny HHM17-1
- Czujnik temperatury zasilania
	 - 
Dodatkowo można zainstalować czujnik temperatury
w pomieszczeniu z wyświetlaczem LCD magistrali CAN.
Pompy grzewcze
Pompy ciepła Logatherm WPS 6-1 – WPS 17-1 są wyposażone w pompy grzewcze o wysokiej wydajności i pompy
solankowe o wysokiej wydajności.
Pompy grzewcze obiegu wtórnego powinny z energetycznego punktu widzenia również być pompami o wysokiej
wydajności.
Podłączenie pompy cyrkulacyjnej następuje poprzez styk
bezpotencjałowy za pomocą zacisków przyłączeniowych
175 i 176.

Przykłady instalacji
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Rys. 73

Łączenie wewnętrznego zaworu przełączającego z zewnętrznym zaworem przełączającym (równoległe połączenie elektryczne)
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5.11	Jednosystemowy/monoenergetyczny tryb pracy: pompa ciepła WSW196i-12 T, moduł basenowy i jeden
niemieszany obieg grzewczy

MP100
5

HC 100 RC100 HMC300
3
5
3

RC100 MM100
4
5
2

Przy połączeniu
pompy ciepła z basenem
musi być zastosowany
MP100!
MC1
T

T

T

T

TC1

Pool

MC1

PC1

PC1
M

VC1

TC1

V
PW2
T0

M

VC1

T1

400V AC

WSW196i-12T190
Rys. 74

6 720 857 129-01.1T

Schemat połączeń do przykładu instalacji (wykaz skrótów -> str. 73-74)

[1] Pozycja: na generatorze ciepła/zimna
[4] Pozycja: w stacji lub na ścianie
[5] Pozycja: na ścianie
Skrócony opis
Odwracalna pompa ciepła solanka-woda WSW196i-12 T
do ogrzewania
Wieża z wbudowanym pojemnościowym podgrzewaczem
wody
Urządzenie obsługowe Logamatic HMC300
Moduł zdalnego sterowania RC100
Moduł basenowy Logamatic MP 100
Pompa ciepła jest już wyposażona w następujące elementy:
- Pompa solankowa
- Pompa obiegu grzewczego
- Menedżer pompy ciepła
- Pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 190 l
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- Zawór przełączający ciepłej wody
- Grzałka elektryczna o mocy 9 kW
- Rura obejściowa z dwoma łącznikami T
- 2 zawory kulowe z filtrem do powrotu solanki/obiegu
grzewczego
Tryb jednosystemowy i monoenergetyczny
Jeden niemieszany obieg grzewczy
Poprzez moduły obiegu grzewczego Logamatic MM100
można podłączyć kolejne mieszane obiegi grzewcze.
Do zakresu dostawy pompy ciepła należy czujnik temperatury zewnętrznej i czujnik temperatury zasilania.

Przykłady instalacji

Specjalne wskazówki dotyczące projektowania
Pompa ciepła
Pompy ciepła solanka-woda Logatherm wykorzystują
energię znajdującą się w ziemi. Jako źródło ciepła służą
na ogół sondy geotermalne lub kolektory powierzchniowe.
Pompą solankową pompuje się mieszankę wody i środka
przeciw zamarzaniu, solankę, przez rury sondy lub kolektor
powierzchniowy. Solanka przyjmuje przy tym temperaturę
zmagazynowaną w ziemi.
Jako środek przeciw zamarzaniu dopuszczalny jest tylko
glikol etylenowy z inhibitorami lub bez nich. Środki przeciw
zamarzaniu na bazie soli są wysoce korozyjne i niedopuszczalne.
Ciepło jest w parowniku, jednym z wymienników ciepła
w pompie ciepła, przekazywane czynnikowi chłodniczemu.
W obiegu chłodzenia pompy ciepła temperatura jest przez
sprężanie w sprężarce podnoszona do pożądanego poziomu temperatury instalacji. W drugim wymienniku ciepła,
skraplaczu, pozyskane ciepło jest przekazywane wodzie
grzewczej.
Montaż przewodu obejściowego

1

2

3

2

W przypadku montażu pompy ciepła bez podgrzewacza
buforowego należy zamontować przewód obejściowy
z dostarczonego osprzętu.
Pojemność instalacji musi mieć zdefiniowaną wielkość,
aby uniknąć niepotrzebnych uruchomień i zatrzymań.
W zależności od tego, czy instalowane jest ogrzewanie
podłogowe czy grzejniki, musi być dostępna minimalna
powierzchnia lub minimalna liczba grzejników.
Wymagany jest moduł zdalnego sterowania w pomieszczeniu odniesienia (-> stosować się do instrukcji instalowania).
Sposób prowadzenia rur jest zmienny (-> rys. 75).
Napełnianie i odpowietrzanie źródła i przewodu solanki
Napełnianie i odpowietrzanie przewodów solanki pompy
ciepła mieszanką wody i środka przeciw zamarzaniu powinno odbywać się starannie.
Zabezpieczenie przeciwmrozowe mieszanki powinno działać do -15°C.
Dopuszczalny jako środek przeciw zamarzaniu jest tylko
glikol monoetylenowy z inhibitorami antykorozyjnymi.
Środki przeciw zamarzaniu na bazie soli są niedopuszczalne.
Zalecamy użycie stacji napełniania solanką, poprzez którą
można napełnić i odpowietrzyć system.
Urządzenie napełniające ułatwia podłączenie węży i stacji
napełniania.
Przyłącze elektryczne
Na płytce HC100 (moduł instalacyjny) znajdują się przyłącza pomp, czujników itp.
Moduł I/O jest założony na moduł instalacyjny.
Na obu płytkach znajdują się przełączniki kodujące (przełączniki A i P), które muszą zostać ustawione na odpowiednie czasy.
Przedstawione są tylko przyłącza, które muszą zostać wykonane przez inwestora.
Moduły EMS plus mogą zostać podłączone szeregowo lub
w gwiazdę.

4

Przełącznik kodujący

Moduł instalacyjny

Moduł I/O

A

0

0

K

4

3

Tab. 38
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Rys. 75

[1]
[2]
[3]
[4]

5

Montaż przewodu obejściowego

Przewód obejściowy
Łącznik T
Zasilanie do instalacji grzewczej
Powrót z instalacji grzewczej

Ustawienia przełączników kodujących

Podłączanie basenu
Do podłączenia basenu potrzebne są następujące elementy:
- Basenowy wymiennik ciepła
- Basenowy zawór mieszający
- Moduł basenowy MP100
Basenowy wymiennik ciepła należy skonfigurować na strumień objętości pompy ciepła, maks. temperaturę zasilania
i na maks. rozpiętość temperatur 10 K.
Zapotrzebowanie basenu na ciepło jest zgłaszane do modułu basenowego poprzez zestyk MC1, zaciski przyłączeniowe 15 i 16.
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Urządzenie obsługowe
Urządzenie obsługowe HMC300 jest wbudowane na stałe
do pompy ciepła i nie można go wyjąć.
Urządzenie obsługowe HMC300 nadaje się do sterowania obiegiem grzewczym i do przygotowania c.w.u. Poprzez moduł obiegu grzewczego MM100 można sterować
mieszanym obiegiem grzewczym. Urządzenie obsługowe
i moduł MM100 są łączone ze sobą kablem magistrali.
Na module obiegu grzewczego należy nadać adres obiegowi grzewczemu.
Urządzenie obsługowe HMC300 jest wyposażone w zintegrowany rejestrator ilości ciepła zużytego do ogrzewania
budynku i przygotowania c.w.u.
Każdy obieg grzewczy można wyposażyć w moduł zdalnego sterowania RC100.

Do dalszego wyposażenia urządzenia obsługowego
HMC300 należy złącze internetowe (IP inside) i możliwość
inteligentnego zwiększenia zużycia prądu pochodzącego
z własnej instalacji PV.
Tryb grzewczy
Do rozdzielenia obiegu generatora i obiegu odbiornika
służy rura obejściowa należąca do zakresu dostawy. Rura
obejściowa łączy ze sobą zasilanie i powrót oraz służy
do optymalizacji pracy wewnętrznej i zewnętrznej pompy
obiegu grzewczego. Poza tym jest ona potrzebna do pracy
menedżera pompy ciepła. Alternatywnie można zastosować również podgrzewacz buforowy.
Ponieważ wymagania dotyczące różnych instalacji pomp
ciepła i instalacji grzewczych znacznie się różnią, generalnie nie podaje się minimalnej pojemności instalacji.
Zamiast tego wystarczająca pojemność instalacji jest zapewniona wtedy, gdy spełnione są zdefiniowane wymogi
( — stosować się do instrukcji instalowania).
Ciepło dla obiegu grzewczego 1 jest regulowane przez
zawór mieszający (VC1) na ustawioną temperaturę. Do
sterowania zaworem mieszającym niezbędny jest czujnik
zasilania (TC1). Do ochrony ogrzewania podłogowego
można dodatkowo zainstalować ogranicznik temperatury
podłogi (MC1).
Do sterowania instalacją potrzebny jest czujnik zasilania
(T0). Czujnik zasilania należy do zakresu dostawy i instaluje
się go za obejściem.
Tryb ciepłej wody
Jeżeli temperatura w pojemnościowym podgrzewaczu
c.w.u. spadnie na czujniku temperatury ciepłej wody (TW1)
poniżej ustawionej wartości zadanej, uruchamia się sprężarka. Przygotowanie ciepłej wody przebiega do momentu, gdy czujnik zarejestruje ustawioną temperaturę zatrzymania.
W fazie startowej przygotowania ciepłej wody pompy obiegu grzewczego są odłączane do momentu, gdy temperatura zasilania pompy ciepła będzie większa niż temperatura na czujniku TW1. Strumień objętości cyrkuluje w tym
czasie poprzez obejście w grupie elementów zabezpie-
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czających. Następnie zawór przełączający VW1 przełącza
się na tryb ciepłej wody i pompy obiegu grzewczego są
włączane ponownie. Dzięki tej funkcji uzyskuje się wydajniejszą pracę pompy ciepła.
Tryb chłodzenia
Pompy ciepła Logatherm WSW196i-12 T/TS nie są odpowiednie do trybu chłodzenia.
Pompy obiegowe
Pompy o wysokiej wydajności można podłączać do modułu instalacyjnego HC100 i MM100 bez przekaźnika oddzielającego. Maksymalne obciążenie wyjścia przekaźnikowego: 2 A, cos > 0,4.
Pompa obiegowa w pompie ciepła przed obejściem lub
oddzielającym podgrzewaczem buforowym jest sterowana
sygnałem 0 – 10 V.
Pompa obiegu grzewczego 1 (PC1) jest podłączana na
module instalacyjnym HC100 do zacisków 52 i N.
Pompa obiegu grzewczego 2 (PC1) jest podłączana na
module obiegu grzewczego MM100 do zacisków 63 i N.
Pompa cyrkulacyjna (PW2) jest sterowana poprzez urządzenie obsługowe HMC300 i podłączana na module instalacyjnym HC100 do zacisków 58 i N.
Plan zacisków przyłączeniowych
Czujniki T0 i T1 podłącza się na module instalacyjnym
HC100.
Czujniki TC1 i MC1 podłącza się na module obiegu grzewczego MM100.
Czujnik TC1 basenu podłącza się na module basenowym.

Przykłady instalacji

5

5.12	Jednosystemowy/monoenergetyczny tryb pracy: pompa ciepła WSW196i-12 T i jeden niemieszany obieg
grzewczy
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Rys. 76
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Schemat połączeń do przykładu instalacji (wykaz skrótów -> str. 72)

[3] Pozycja: w stacji
[4] Pozycja: w stacji lub na ścianie
[5] Pozycja: na ścianie
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Skrócony opis
Odwracalna pompa ciepła solanka-woda WSW196i-12 T
do ogrzewania
Wieża z wbudowanym pojemnościowym podgrzewaczem
wody
Urządzenie obsługowe Logamatic HMC300
Moduł zdalnego sterowania RC100
Pompa ciepła jest już wyposażona w następujące elementy:
- Pompa solankowa
- Pompa obiegu grzewczego
- Menedżer pompy ciepła
- Pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 190 l
- Zawór przełączający ciepłej wody
- Grzałka elektryczna o mocy 9 kW
- Rura obejściowa z dwoma łącznikami T
- 2 zawory kulowe z filtrem do powrotu solanki/obiegu
grzewczego
Tryb jednosystemowy i monoenergetyczny
Jeden niemieszany obieg grzewczy
Poprzez moduły obiegu grzewczego Logamatic MM100
można podłączyć kolejne mieszane obiegi grzewcze.
Do zakresu dostawy pompy ciepła należy czujnik temperatury zewnętrznej i czujnik temperatury zasilania.

Montaż przewodu obejściowego

1

2

3

2
4

Specjalne wskazówki dotyczące projektowania
Pompa ciepła

Pompy ciepła solanka-woda Logatherm wykorzystują
energię znajdującą się w ziemi. Jako źródło ciepła służą
na ogół sondy geotermalne lub kolektory powierzchniowe.
Pompą solankową pompuje się mieszankę wody i środka
przeciw zamarzaniu, solankę, przez rury sondy lub kolektor
powierzchniowy. Solanka przyjmuje przy tym temperaturę
zmagazynowaną w ziemi.
Jako środek przeciw zamarzaniu dopuszczalny jest tylko
glikol etylenowy z inhibitorami lub bez nich. Środki przeciw
zamarzaniu na bazie soli są wysoce korozyjne i niedopuszczalne.
Ciepło jest w parowniku, jednym z wymienników ciepła w
pompie ciepła, przekazywane czynnikowi chłodniczemu.
W obiegu chłodzenia pompy ciepła temperatura jest przez
sprężanie w sprężarce podnoszona do pożądanego poziomu temperatury instalacji. W drugim wymienniku ciepła,
skraplaczu, pozyskane ciepło jest przekazywane wodzie
grzewczej.

6 720 813 687-33.1I

Rys. 77

[1]
[2]
[3]
[4]

Montaż przewodu obejściowego

Przewód obejściowy
Łącznik T
Zasilanie do instalacji grzewczej
Powrót z instalacji grzewczej

W przypadku montażu pompy ciepła bez podgrzewacza
buforowego należy zamontować przewód obejściowy
z dostarczonego osprzętu.
Pojemność instalacji musi mieć zdefiniowaną wielkość,
aby uniknąć niepotrzebnych uruchomień i zatrzymań.
W zależności od tego, czy instalowane jest ogrzewanie
podłogowe czy grzejniki, musi być dostępna minimalna
powierzchnia lub minimalna liczba grzejników.
Wymagany jest moduł zdalnego sterowania w pomieszczeniu odniesienia (-> stosować się do instrukcji instalowania).
Sposób prowadzenia rur jest zmienny (rys. 77).
Napełnianie i odpowietrzanie źródła i przewodu solanki
Napełnianie i odpowietrzanie przewodów solanki pompy
ciepła mieszanką wody i środka przeciw zamarzaniu powinno odbywać się starannie.
Zabezpieczenie przeciwmrozowe mieszanki powinno działać do -15°C.
Dopuszczalny jako środek przeciw zamarzaniu jest tylko
glikol monoetylenowy z inhibitorami antykorozyjnymi.
Środki przeciw zamarzaniu na bazie soli są niedopuszczalne.
Zalecamy użycie stacji napełniania solanką, poprzez którą
można napełnić i odpowietrzyć system.
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Urządzenie napełniające ułatwia podłączenie węży i stacji
napełniania.
Ustawienia przełączników kodujących
Przełącznik kodujący

Moduł instalacyjny

Moduł I/O

A

0

0

K

4

3

Tab. 39

Ustawienia przełączników kodujących

Urządzenie obsługowe
Urządzenie obsługowe HMC300 jest wbudowane na stałe
do pompy ciepła i nie można go wyjąć.
Urządzenie obsługowe HMC300 nadaje się do sterowania obiegiem grzewczym i do przygotowania c.w.u. Poprzez moduł obiegu grzewczego MM100 można sterować
mieszanym obiegiem grzewczym. Urządzenie obsługowe
i moduł MM100 są łączone ze sobą kablem magistrali.
Na module obiegu grzewczego należy nadać adres obiegowi grzewczemu.
Urządzenie obsługowe HMC300 jest wyposażone w zintegrowany rejestrator ilości ciepła zużytego do ogrzewania
budynku i przygotowania c.w.u.
Każdy obieg grzewczy można wyposażyć w moduł zdalnego sterowania RC100.

Do dalszego wyposażenia urządzenia obsługowego
HMC300 należy złącze internetowe (IP inside) i możliwość
inteligentnego zwiększenia zużycia prądu pochodzącego
z własnej instalacji PV.
Tryb grzewczy
Do rozdzielenia obiegu generatora i obiegu odbiornika
służy rura obejściowa należąca do zakresu dostawy. Rura
obejściowa łączy ze sobą zasilanie i powrót oraz służy
do optymalizacji pracy wewnętrznej i zewnętrznej pompy
obiegu grzewczego. Poza tym jest ona potrzebna do pracy
menedżera pompy ciepła. Alternatywnie można zastosować również podgrzewacz buforowy.
Ponieważ wymagania dotyczące różnych instalacji pomp
ciepła i instalacji grzewczych znacznie się różnią, generalnie nie podaje się minimalnej pojemności instalacji.
Zamiast tego wystarczająca pojemność instalacji jest zapewniona wtedy, gdy spełnione są zdefiniowane wymogi
( — stosować się do instrukcji instalowania).
Ciepło dla obiegu grzewczego 1 jest regulowane przez
zawór mieszający (VC1) na ustawioną temperaturę. Do
sterowania zaworem mieszającym niezbędny jest czujnik
zasilania (TC1). Do ochrony ogrzewania podłogowego
można dodatkowo zainstalować ogranicznik temperatury
podłogi (MC1).
Do sterowania instalacją potrzebny jest czujnik zasilania
(T0). Czujnik zasilania należy do zakresu dostawy i instaluje
się go za obejściem.

5

Tryb ciepłej wody
Jeżeli temperatura w pojemnościowym podgrzewaczu
c.w.u. spadnie na czujniku temperatury ciepłej wody (TW1)
poniżej ustawionej wartości zadanej, uruchamia się sprężarka. Przygotowanie ciepłej wody przebiega do momentu, gdy czujnik zarejestruje ustawioną temperaturę zatrzymania.
W fazie startowej przygotowania ciepłej wody pompy obiegu grzewczego są odłączane do momentu, gdy temperatura zasilania pompy ciepła będzie większa niż temperatura na czujniku TW1. Strumień objętości cyrkuluje w tym
czasie poprzez obejście w grupie elementów zabezpieczających. Następnie zawór przełączający VW1 przełącza
się na tryb ciepłej wody i pompy obiegu grzewczego są
włączane ponownie. Dzięki tej funkcji uzyskuje się wydajniejszą pracę pompy ciepła.
Tryb chłodzenia
Pompy ciepła Logatherm WSW196i-12 T/TS nie są odpowiednie do trybu chłodzenia.
Pompy obiegowe
Pompy o wysokiej wydajności można podłączać do modułu instalacyjnego HC100 i MM100 bez przekaźnika oddzielającego. Maksymalne obciążenie wyjścia przekaźnikowego: 2 A, cos > 0,4.
Pompa obiegowa w pompie ciepła przed obejściem lub
oddzielającym podgrzewaczem buforowym jest sterowana
sygnałem 0 – 10 V.
Pompa obiegu grzewczego 1 (PC1) jest podłączana na
module instalacyjnym HC100 do zacisków 52 i N.
Pompa obiegu grzewczego 2 (PC1) jest podłączana na
module obiegu grzewczego MM100 do zacisków 63 i N.
Pompa cyrkulacyjna (PW2) jest sterowana poprzez urządzenie obsługowe HMC300 i podłączana na module instalacyjnym HC100 do zacisków 58 i N.
Plan zacisków przyłączeniowych
Czujniki T0 i T1 podłącza się na module instalacyjnym
HC100.
Czujniki TC1 i MC1 podłącza się na module obiegu grzewczego MM100.
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5.13	Jednosystemowy/monoenergetyczny tryb pracy: pompa ciepła WSW196i-12 T, podgrzewacz buforowy
i jeden niemieszany obieg grzewczy

HC 100 RC100 HMC300
3
5
3

RC100 MM100
5
4
2

MC1
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T

T

T

TC1
PC1

PC1
M

VC1

V
PW2

VC0

B

M

A

AB

T1

T0

400V AC

P.../5W
Rys. 78

WSW196i-12T190

6 720 857 131-01.1T

Schemat połączeń do przykładu instalacji (wykaz skrótów -> str. 72)

[3] Pozycja: w stacji
[4] Pozycja: w stacji lub na ścianie
[5] Pozycja: na ścianie
Skrócony opis
Odwracalna pompa ciepła solanka-woda WSW196i-12 T
do ogrzewania
Wieża z wbudowanym pojemnościowym podgrzewaczem
wody
Podgrzewacz buforowy P.../5 W
Urządzenie obsługowe Logamatic HMC300
Moduł zdalnego sterowania RC100
Pompa ciepła jest już wyposażona w następujące elementy:
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- Pompa solankowa
- Pompa obiegu grzewczego
- Menedżer pompy ciepła
- Pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 190 l
- Zawór przełączający ciepłej wody
- Grzałka elektryczna o mocy 9 kW
- Rura obejściowa z dwoma łącznikami T
- 2 zawory kulowe z filtrem do powrotu solanki/obiegu
grzewczego

Przykłady instalacji

Tryb jednosystemowy i monoenergetyczny
Jeden niemieszany obieg grzewczy
Poprzez moduły obiegu grzewczego Logamatic MM100
można podłączyć kolejne mieszane obiegi grzewcze.
Do zakresu dostawy pompy ciepła należy czujnik temperatury zewnętrznej i czujnik temperatury zasilania.
Specjalne wskazówki dotyczące projektowania
Pompa ciepła
Pompy ciepła solanka-woda Logatherm wykorzystują
energię znajdującą się w ziemi. Jako źródło ciepła służą
na ogół sondy geotermalne lub kolektory powierzchniowe.
Pompą solankową pompuje się mieszankę wody i środka
przeciw zamarzaniu, solankę, przez rury sondy lub kolektor
powierzchniowy. Solanka przyjmuje przy tym temperaturę
zmagazynowaną w ziemi.
Jako środek przeciw zamarzaniu dopuszczalny jest tylko glikol
etylenowy z inhibitorami lub bez nich. Środki przeciw zamarzaniu na bazie soli są wysoce korozyjne i niedopuszczalne.
Ciepło jest w parowniku, jednym z wymienników ciepła
w pompie ciepła, przekazywane czynnikowi chłodniczemu.
W obiegu chłodzenia pompy ciepła temperatura jest przez
sprężanie w sprężarce podnoszona do pożądanego poziomu temperatury instalacji. W drugim wymienniku ciepła,
skraplaczu, pozyskane ciepło jest przekazywane wodzie
grzewczej.
Napełnianie i odpowietrzanie źródła i przewodu solanki
Napełnianie i odpowietrzanie przewodów solanki pompy ciepła mieszanką wody i środka przeciw zamarzaniu
powinno odbywać się starannie.
Zabezpieczenie przeciwmrozowe mieszanki powinno działać do -15°C.
Dopuszczalny jako środek przeciw zamarzaniu jest tylko
glikol monoetylenowy z inhibitorami antykorozyjnymi.
Środki ochrony przeciw zamarzaniu na bazie soli są niedopuszczalne.
Zalecamy użycie stacji napełniania solanką, poprzez którą
można napełnić i odpowietrzyć system.
Urządzenie napełniające ułatwia podłączenie węży i stacji
napełniania.
Ustawienia przełączników kodujących
Przełącznik kodujący

Moduł instalacyjny

Moduł I/O

A

0

0

K

4

3

Tab. 40

Ustawienia przełączników kodujących

Urządzenie obsługowe
Urządzenie obsługowe HMC300 jest wbudowane na stałe
do pompy ciepła i nie można go wyjąć.
Urządzenie obsługowe HMC300 nadaje się do sterowania obiegiem grzewczym i do przygotowania c.w.u. Poprzez moduł obiegu grzewczego MM100 można sterować
mieszanym obiegiem grzewczym. Urządzenie obsługowe
i moduł MM100 są łączone ze sobą kablem magistrali.

5

Na module obiegu grzewczego należy nadać adres obiegowi grzewczemu.
Urządzenie obsługowe HMC300 jest wyposażone w zintegrowany rejestrator ilości ciepła zużytego do ogrzewania
budynku i przygotowania c.w.u.
Każdy obieg grzewczy można wyposażyć w moduł zdalnego sterowania RC100.

Do dalszego wyposażenia urządzenia obsługowego
HMC300 należy złącze internetowe (IP inside) i możliwość
inteligentnego zwiększenia zużycia prądu pochodzącego
z własnej instalacji PV.
Tryb grzewczy
Do rozdzielenia obiegu generatora i obiegu odbiornika,
w układzie hydraulicznym używany jest podgrzewacz buforowy P.../5 W.
Ciepło dla obiegu grzewczego 2 jest regulowane przez
zawór mieszający (VC1) na ustawioną temperaturę. Do
sterowania zaworem mieszającym niezbędny jest czujnik
zasilania (TC1). Do ochrony ogrzewania podłogowego
można dodatkowo zainstalować ogranicznik temperatury
podłogi (MC1).
Zawór mieszający, pompę obiegową, czujnik zasilania
i ogranicznik temperatury drugiego obiegu grzewczego
podłącza się na module obiegu grzewczego MM100.
Do sterowania instalacją potrzebny jest czujnik zasilania
(T0). Czujnik zasilania należy do zakresu dostawy i instaluje
się go w podgrzewaczu buforowym.
Tryb ciepłej wody
Jeżeli temperatura w pojemnościowym podgrzewaczu
c.w.u. spadnie na czujniku temperatury ciepłej wody (TW1)
poniżej ustawionej wartości zadanej, uruchamia się sprężarka. Przygotowanie ciepłej wody przebiega do momentu, gdy czujnik zarejestruje ustawioną temperaturę zatrzymania.
Zasilanie jest podczas przygotowania ciepłej wody tak
długo prowadzone zwarciem poprzez zawór przełączający
(VC0), aż temperatura zasilania będzie tak wysoka jak temperatura na czujniku temperatury w podgrzewaczu TW1.
Działaniem tym zapobiega się oziębieniu podgrzewacza
buforowego podczas rozruchu pompy ciepła i uzyskuje
się zwiększenie wydajności pompy.
Tryb chłodzenia
Pompy ciepła Logatherm WSW196i-12 T/TS nie są odpowiednie do trybu chłodzenia.
Pompy obiegowe
Pompy o wysokiej wydajności można podłączać do modułu instalacyjnego HC100 i MM100 bez przekaźnika oddzielającego. Maksymalne obciążenie wyjścia przekaźnikowego: 2 A, cos > 0,4.
Pompa obiegowa w pompie ciepła przed obejściem lub
oddzielającym podgrzewaczem buforowym jest sterowana
sygnałem 0 – 10 V.
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Pompa obiegu grzewczego 1 (PC1) jest podłączana na
module instalacyjnym HC100 do zacisków 52 i N.
Pompa obiegu grzewczego 2 (PC1) jest podłączana na
module obiegu grzewczego MM100 do zacisków 63 i N.
Pompa cyrkulacyjna (PW2) jest sterowana poprzez urządzenie obsługowe HMC300 i podłączana na module instalacyjnym HC100 do zacisków 58 i N.
Plan zacisków przyłączeniowych
Czujniki T0 i T1 podłącza się na module instalacyjnym
HC100.
Czujniki TC1 i MC1 podłącza się na module obiegu grzewczego MM100.
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Przykłady instalacji
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5.14	Jednosystemowy/monoenergetyczny tryb pracy: pompa ciepła WSW196i-12 T, dodatkowy zewnętrzny
pojemnościowy podgrzewacz wody i jeden niemieszany obieg grzewczy
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zastosowania specjalnego zestawu
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Rys. 79

WSW196i-12T190

6 720 857 132-01.1T

Schemat połączeń do przykładu instalacji (wykaz skrótów → str. 72)

[3] Pozycja: w stacji
[4] Pozycja: w stacji lub na ścianie
[5] Pozycja: na ścianie
Skrócony opis
Odwracalna pompa ciepła solanka-woda WSW196i-12 T
do ogrzewania
Wieża z wbudowanym pojemnościowym podgrzewaczem
wody
Zewnętrzny dodatkowy pojemnościowy podgrzewacz wody
Urządzenie obsługowe Logamatic HMC300
Moduł zdalnego sterowania RC100
Pompa ciepła jest już wyposażona w następujące elementy:
- Pompa solankowa
- Pompa obiegu grzewczego
- Menedżer pompy ciepła

- Pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 190 l
- Zawór przełączający ciepłej wody
- Grzałka elektryczna o mocy 9 kW
- Rura obejściowa z dwoma łącznikami T
- 2 zawory kulowe z filtrem do powrotu solanki/obiegu
grzewczego
Tryb jednosystemowy i monoenergetyczny
Jeden niemieszany obieg grzewczy
Poprzez moduły obiegu grzewczego Logamatic MM100
można podłączyć kolejne mieszane obiegi grzewcze.
Do zakresu dostawy pompy ciepła należy czujnik temperatury zewnętrznej i czujnik temperatury zasilania.
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Specjalne wskazówki dotyczące projektowania
Pompa ciepła
Pompy ciepła solanka-woda Logatherm wykorzystują
energię znajdującą się w ziemi. Jako źródło ciepła służą
na ogół sondy geotermalne lub kolektory powierzchniowe.
Pompą solankową pompuje się mieszankę wody i środka
przeciw zamarzaniu, solankę, przez rury sondy lub kolektor
powierzchniowy. Solanka przyjmuje przy tym temperaturę
zmagazynowaną w ziemi.
Jako środek przeciw zamarzaniu dopuszczalny jest tylko
glikol etylenowy z inhibitorami lub bez nich. Środki przeciw
zamarzaniu na bazie soli są wysoce korozyjne i niedopuszczalne.
Ciepło jest w parowniku, jednym z wymienników ciepła
w pompie ciepła, przekazywane czynnikowi chłodniczemu.
W obiegu chłodzenia pompy ciepła temperatura jest przez
sprężanie w sprężarce podnoszona do pożądanego poziomu temperatury instalacji. W drugim wymienniku ciepła,
skraplaczu, pozyskane ciepło jest przekazywane wodzie
grzewczej.
Montaż przewodu obejściowego

1

2

3

2
4

6 720 813 687-33.1I

Rys. 80

[1]
[2]
[3]

Montaż przewodu obejściowego

Przewód obejściowy
Łącznik T
Zasilanie do instalacji grzewczej
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W przypadku montażu pompy ciepła bez podgrzewacza
buforowego należy zamontować przewód obejściowy
z dostarczonego osprzętu.
Pojemność instalacji musi mieć zdefiniowaną wielkość,
aby uniknąć niepotrzebnych uruchomień i zatrzymań.
W zależności od tego, czy instalowane jest ogrzewanie
podłogowe czy grzejniki, musi być dostępna minimalna
powierzchnia lub minimalna liczba grzejników.
Wymagany jest moduł zdalnego sterowania w pomieszczeniu odniesienia (-> stosować się do instrukcji instalowania).
Sposób prowadzenia rur jest zmienny (-> rys. 77).
Napełnianie i odpowietrzanie źródła i przewodu solanki
Napełnianie i odpowietrzanie przewodów solanki pompy
ciepła mieszanką wody i środka przeciw zamarzaniu powinno odbywać się starannie.
Zabezpieczenie przeciwmrozowe mieszanki powinno działać do -15°C.
Dopuszczalny jako środek przeciw zamarzaniu jest tylko
glikol monoetylenowy z inhibitorami antykorozyjnymi.
Środki ochrony przeciw zamarzaniu na bazie soli są niedopuszczalne.
Zalecamy użycie stacji napełniania solanką, poprzez którą
można napełnić i odpowietrzyć system.
Urządzenie napełniające ułatwia podłączenie węży i stacji
napełniania.

Przykłady instalacji

Podłączanie zewnętrznego pojemnościowego podgrzewacza wody
Aby zwiększyć dostępną objętość ciepłej wody i komfort,
można specjalnym zestawem rur (-> osprzęt, tab. 44, str.
128) połączyć dodatkowy pojemnościowy podgrzewacz
wody z pompą ciepła WSW196i-12 T.
W tym celu należy wymienić rurę w pompie ciepła na zestaw rur.

5

Czujnik podłączony do istniejącej rury musi przy tym zostać
zwarty.
Od przewodu obejściowego należy oddzielić kształtkę rurową (-> rys. 81), aby móc podłączyć zestaw rur (rys. 82, str.
116); -> instrukcja instalowania zestawu rur

1.
5.
2.

3.

4.
6 720 818 375-05.1I

Rys. 81

Wyjmowanie kształtki rurowej
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6 720 818 375-12.1I

Rys. 82

Podłączanie zestawu rur

Ustawienia przełączników kodujących
Przełącznik kodujący

Moduł instalacyjny

Moduł I/O

A

0

0

K

4

3

Tab. 41

Ustawienia przełączników kodujących

Urządzenie obsługowe
Urządzenie obsługowe HMC300 jest wbudowane na stałe
do pompy ciepła i nie można go wyjąć.
Urządzenie obsługowe HMC300 nadaje się do sterowania obiegiem grzewczym i do przygotowania c.w.u. Poprzez moduł obiegu grzewczego MM100 można sterować
mieszanym obiegiem grzewczym. Urządzenie obsługowe
i moduł MM100 są łączone ze sobą kablem magistrali.
Na module obiegu grzewczego należy nadać adres obiegowi grzewczemu.
Urządzenie obsługowe HMC300 jest wyposażone w zintegrowany rejestrator ilości ciepła zużytego do ogrzewania
budynku i przygotowania c.w.u.
Każdy obieg grzewczy można wyposażyć w moduł zdalnego sterowania RC100.

Do dalszego wyposażenia urządzenia obsługowego
HMC300 należy złącze internetowe (IP inside) i możliwość
inteligentnego zwiększenia zużycia prądu pochodzącego
z własnej instalacji PV.
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Tryb grzewczy
Do rozdzielenia obiegu generatora i obiegu odbiornika
służy rura obejściowa należąca do zakresu dostawy. Rura
obejściowa łączy ze sobą zasilanie i powrót oraz służy
do optymalizacji pracy wewnętrznej i zewnętrznej pompy
obiegu grzewczego. Poza tym jest ona potrzebna do pracy
menedżera pompy ciepła. Alternatywnie można zastosować również podgrzewacz buforowy.
Ponieważ wymagania dotyczące różnych instalacji pomp
ciepła i instalacji grzewczych znacznie się różnią, generalnie nie podaje się minimalnej pojemności instalacji.
Zamiast tego wystarczająca pojemność instalacji jest zapewniona wtedy, gdy spełnione są zdefiniowane wymogi
(-> stosować się do instrukcji instalowania).
Ciepło dla obiegu grzewczego 1 jest regulowane przez
zawór mieszający (VC1) na ustawioną temperaturę. Do
sterowania zaworem mieszającym niezbędny jest czujnik
zasilania (TC1). Do ochrony ogrzewania podłogowego
można dodatkowo zainstalować ogranicznik temperatury
podłogi (MC1).
Do sterowania instalacją potrzebny jest czujnik zasilania
(T0). Czujnik zasilania należy do zakresu dostawy i instaluje
się go za obejściem.

Przykłady instalacji
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Tryb ciepłej wody
Jeżeli temperatura w pojemnościowym podgrzewaczu
c.w.u. spadnie na czujniku temperatury ciepłej wody (TW1)
poniżej ustawionej wartości zadanej, uruchamia się sprężarka. Przygotowanie ciepłej wody przebiega do momentu,
gdy czujnik zarejestruje ustawioną temperaturę zatrzymania.
W fazie startowej przygotowania ciepłej wody pompy obiegu grzewczego są odłączane do momentu, gdy temperatura zasilania pompy ciepła będzie większa niż temperatura na czujniku TW1. Strumień objętości cyrkuluje w tym
czasie poprzez obejście w grupie elementów zabezpieczających. Następnie zawór przełączny VW1 przełącza się na
tryb ciepłej wody i pompy obiegu grzewczego są włączane
ponownie. Dzięki tej funkcji uzyskuje się wydajniejszą pracę pompy ciepła.
Tryb chłodzenia
Pompy ciepła Logatherm WSW196i-12 T/TS nie są odpowiednie do trybu chłodzenia.
Pompy obiegowe
Pompy o wysokiej sprawności można podłączać do modułu instalacyjnego HC100 i MM100 bez przekaźnika oddzielającego. Maksymalne obciążenie wyjścia przekaźnikowego: 2 A, cos > 0,4.
Pompa obiegowa w pompie ciepła przed obejściem lub
oddzielającym podgrzewaczem buforowym jest sterowana
sygnałem 0 – 10 V.
Pompa obiegu grzewczego 1 (PC1) jest podłączana na
module instalacyjnym HC100 do zacisków 52 i N.
Pompa obiegu grzewczego 2 (PC1) jest podłączana na
module obiegu grzewczego MM100 do zacisków 63 i N.
Pompa cyrkulacyjna (PW2) jest sterowana poprzez urządzenie obsługowe HMC300 i podłączana na module instalacyjnym HC100 do zacisków 58 i N.
 lan zacisków przyłączeniowych
P
Czujniki T0 i T1 podłącza się na module instalacyjnym
HC100.
Czujniki TC1 i MC1 podłącza się na module obiegu grzewczego MM100.
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5.15	Jednosystemowy/monoenergetyczny tryb pracy: pompa ciepła WSW196i-12 TS, solarne przygotowanie
c.w.u. i jeden niemieszany obieg grzewczy
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1
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5
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4
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V
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400V AC

TS2

WSW196i-12TS185
6 720 857 133-01.1T

Rys. 83

Schemat połączeń do przykładu instalacji (wykaz skrótów -> str. 72)

[3] Pozycja: w stacji
[4] Pozycja: w stacji lub na ścianie
[5] Pozycja: na ścianie
Skrócony opis
Odwracalna pompa ciepła solanka-woda WSW196i-12 TS
do ogrzewania
Wieża z wbudowanym pojemnościowym podgrzewaczem
wody i dodatkowym solarnym wymiennikiem ciepła
Solarne przygotowanie c.w.u.
Urządzenie obsługowe Logamatic HMC300
Moduł zdalnego sterowania RC100
Moduł solarny SM100
Pompa ciepła jest już wyposażona w następujące elementy:
- Pompa solankowa
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- Pompa obiegu grzewczego
- Menedżer pompy ciepła
- Pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 184 l
- Zawór przełączający ciepłej wody
- Grzałka elektryczna o mocy 9 kW
- Rura obejściowa z dwoma łącznikami T
- 2 zawory kulowe z filtrem do powrotu solanki/obiegu
grzewczego
Tryb jednosystemowy i monoenergetyczny
Jeden niemieszany obieg grzewczy
Poprzez moduły obiegu grzewczego Logamatic MM100
można podłączyć kolejne mieszane obiegi grzewcze.

Przykłady instalacji

Do zakresu dostawy pompy ciepła należy czujnik temperatury zewnętrznej i czujnik temperatury zasilania.
Specjalne wskazówki dotyczące projektowania
Pompa ciepła
Pompy ciepła solanka-woda Logatherm wykorzystują
energię znajdującą się w ziemi. Jako źródło ciepła służą
na ogół sondy geotermalne lub kolektory powierzchniowe.
Pompą solankową pompuje się mieszankę wody i środka
przeciw zamarzaniu, solankę, przez rury sondy lub kolektor
powierzchniowy. Solanka przyjmuje przy tym temperaturę
zmagazynowaną w ziemi.
Jako środek przeciw zamarzaniu dopuszczalny jest tylko
glikol etylenowy z inhibitorami lub bez nich. Środki przeciw
zamarzaniu na bazie soli są wysoce korozyjne i niedopuszczalne.
Ciepło jest w parowniku, jednym z wymienników ciepła
w pompie ciepła, przekazywane czynnikowi chłodniczemu.
W obiegu chłodzenia pompy ciepła temperatura jest przez
sprężanie w sprężarce podnoszona do pożądanego poziomu temperatury instalacji. W drugim wymienniku ciepła,
skraplaczu, pozyskane ciepło jest przekazywane wodzie
grzewczej.
Montaż przewodu obejściowego

1

2

3

6 720 813 687-33.1I

[1]
[2]
[3]
[4]

Napełnianie i odpowietrzanie źródła i przewodu solanki
Napełnianie i odpowietrzanie przewodów solanki pompy
ciepła mieszanką wody i środka przeciw zamarzaniu powinno odbywać się starannie.
Zabezpieczenie przeciwmrozowe mieszanki powinno działać do -15°C.
Dopuszczalny jako środek przeciw zamarzaniu jest tylko
glikol monoetylenowy z inhibitorami antykorozyjnymi.
Środki przeciw zamarzaniu na bazie soli są niedopuszczalne.
Zalecamy użycie stacji napełniania solanką, poprzez którą
można napełnić i odpowietrzyć system.
Urządzenie napełniające ułatwia podłączenie węży i stacji
napełniania.
Ustawienia przełączników kodujących

Montaż przewodu obejściowego

Przewód obejściowy
Łącznik T
Zasilanie do instalacji grzewczej
Powrót z instalacji grzewczej

Moduł instalacyjny

Moduł I/O

A

0

0

K

4

3

Tab. 42

4

Rys. 84

W przypadku montażu pompy ciepła bez podgrzewacza
buforowego należy zamontować przewód obejściowy
z dostarczonego osprzętu.
Pojemność instalacji musi mieć zdefiniowaną wielkość,
aby uniknąć niepotrzebnych uruchomień i zatrzymań.
W zależności od tego, czy instalowane jest ogrzewanie
podłogowe czy grzejniki, musi być dostępna minimalna
powierzchnia lub minimalna liczba grzejników.
Wymagany jest moduł zdalnego sterowania w pomieszczeniu odniesienia (-> stosować się do instrukcji instalowania).
Sposób prowadzenia rur jest zmienny (-> rys. 84).

Przełącznik kodujący

2

5

Ustawienia przełączników kodujących

Urządzenie obsługowe HMC300 jest wbudowane na stałe
do pompy ciepła i nie można go wyjąć.
Urządzenie obsługowe HMC300 nadaje się do sterowania obiegiem grzewczym i do przygotowania c.w.u. Poprzez moduł obiegu grzewczego MM100 można sterować
mieszanym obiegiem grzewczym. Urządzenie obsługowe
i moduł MM100 są łączone ze sobą kablem magistrali.
Na module obiegu grzewczego należy nadać adres obiegowi grzewczemu.
Urządzenie obsługowe HMC300 jest wyposażone w zintegrowany rejestrator ilości ciepła zużytego do ogrzewania
budynku i przygotowania c.w.u.
Każdy obieg grzewczy można wyposażyć w moduł zdalnego sterowania RC100.

Do dalszego wyposażenia urządzenia obsługowego
HMC300 należy złącze internetowe (IP inside) i możliwość
inteligentnego zwiększenia zużycia prądu pochodzącego
z własnej instalacji PV.
Tryb grzewczy
Do rozdzielenia obiegu generatora i obiegu odbiornika
służy rura obejściowa należąca do zakresu dostawy. Rura
obejściowa łączy ze sobą zasilanie i powrót oraz służy
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do optymalizacji pracy wewnętrznej i zewnętrznej pompy
obiegu grzewczego. Poza tym jest ona potrzebna do pracy
menedżera pompy ciepła. Alternatywnie można zastosować również podgrzewacz buforowy.
Ponieważ wymagania dotyczące różnych instalacji pomp
ciepła i instalacji grzewczych znacznie się różnią, generalnie nie podaje się minimalnej pojemności instalacji.
Zamiast tego wystarczająca pojemność instalacji jest zapewniona wtedy, gdy spełnione są zdefiniowane wymogi
( — stosować się do instrukcji instalowania).
Ciepło dla obiegu grzewczego 1 jest regulowane przez
zawór mieszający (VC1) na ustawioną temperaturę. Do
sterowania zaworem mieszającym niezbędny jest czujnik
zasilania (TC1). Do ochrony ogrzewania podłogowego
można dodatkowo zainstalować ogranicznik temperatury
podłogi (MC1).
Do sterowania instalacją potrzebny jest czujnik zasilania
(T0). Czujnik zasilania należy do zakresu dostawy i instaluje
się go za obejściem.
Instalacja solarna
Do wieży można podłączyć instalację solarną do podgrzewania wody pitnej.
Powierzchnia wymiany ciepła instalacji solarnej wieży wynosi 0,78 m2 i jest odpowiednia dla 2 kolektorów płaskich.
Do sterowania instalacją solarną potrzebny jest moduł solarny SM100. Moduł solarny jest łączony przewodem magistrali CAN z modułem instalacyjnym HC100.
Czujnik temperatury w kolektorze (TS1), czujnik temperatury w podgrzewaczu instalacji solarnej (TS2) i pompę (PS1)
z kompletnej stacji KS01 podłącza się na module solarnym
SM100.
W kompletnej stacji Logasol KS01 znajdują się wszystkie
niezbędne elementy, takie jak pompa solarna, hamulec
grawitacyjny, zawór bezpieczeństwa, manometr i zawory
kulowe z wbudowanymi termometrami.
Tryb ciepłej wody

Jeżeli temperatura w pojemnościowym podgrzewaczu
c.w.u. spadnie na czujniku temperatury ciepłej wody (TW1)
poniżej ustawionej wartości zadanej, uruchamia się sprężarka. Przygotowanie ciepłej wody przebiega do momentu,
gdy czujnik zarejestruje ustawioną temperaturę zatrzymania.
W fazie startowej przygotowania ciepłej wody pompy obiegu grzewczego są odłączane do momentu, gdy temperatura zasilania pompy ciepła będzie większa niż temperatura na czujniku TW1. Strumień objętości cyrkuluje w tym
czasie poprzez obejście w grupie elementów zabezpieczających. Następnie zawór przełączny VW1 przełącza się na
tryb ciepłej wody i pompy obiegu grzewczego są włączane
ponownie. Dzięki tej funkcji uzyskuje się wydajniejszą pracę pompy ciepła.
Tryb chłodzenia
Pompy ciepła Logatherm WSW196i-12 T/TS nie są odpowiednie do trybu chłodzenia.
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Pompy obiegowe
Pompy o wysokiej sprawności można podłączać do modułu instalacyjnego HC100 i MM100 bez przekaźnika oddzielającego. Maksymalne obciążenie wyjścia przekaźnikowego: 2 A, cos > 0,4.
Pompa obiegowa w pompie ciepła przed obejściem lub
oddzielającym podgrzewaczem buforowym jest sterowana
sygnałem 0 – 10 V.
Pompa obiegu grzewczego 1 (PC1) jest podłączana na
module instalacyjnym HC100 do zacisków 52 i N.
Pompa obiegu grzewczego 2 (PC1) jest podłączana na
module obiegu grzewczego MM100 do zacisków 63 i N.
Pompa cyrkulacyjna (PW2) jest sterowana poprzez urządzenie obsługowe HMC300 i podłączana na module instalacyjnym HC100 do zacisków 58 i N.
Plan zacisków przyłączeniowych
Czujniki T0 i T1 podłącza się na module instalacyjnym
HC100.
Czujniki TC1 i MC1 podłącza się na module obiegu grzewczego MM100.

Przykłady instalacji
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5.16	Jednosystemowy/monoenergetyczny tryb pracy: pompa ciepła WSW196i-12 TS, solarne przygotowanie
c.w.u., podgrzewacz buforowy i jeden niemieszany obieg grzewczy

SM100
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HC 100
3

1

RC100 HMC300
5
3

RC100 MM100
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2

TS1
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T
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M

VC1

V
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M

A
T
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PW2

T1

T0

400V AC

TS2

WSW196i-12TS185

Rys. 85

P.../5W

6 720 857 134-01.1T

Schemat połączeń do przykładu instalacji (wykaz skrótów -> str. 72)

[3] Pozycja: w stacji
[4] Pozycja: w stacji lub na ścianie
[5] Pozycja: na ścianie
Skrócony opis
Odwracalna pompa ciepła solanka-woda WSW196i-12
TS do ogrzewania
Wieża z wbudowanym pojemnościowym podgrzewaczem
wody i dodatkowym solarnym wymiennikiem ciepła
Podgrzewacz buforowy P.../5 W
Urządzenie obsługowe Logamatic HMC300
Moduł zdalnego sterowania RC100
Moduł solarny SM100
Pompa ciepła jest już wyposażona w następujące elementy:
- Pompa solankowa
- Pompa obiegu grzewczego
- Menedżer pompy ciepła
- Pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 184 l

- Zawór przełączający ciepłej wody
- Grzałka elektryczna o mocy 9 kW
- Rura obejściowa z dwoma łącznikami T
- 2 zawory kulowe z filtrem do powrotu solanki/obiegu
grzewczego
- Tryb jednosystemowy i monoenergetyczny
Jeden niemieszany obieg grzewczy
Poprzez moduły obiegu grzewczego Logamatic MM100
można podłączyć kolejne mieszane obiegi grzewcze.
Do zakresu dostawy pompy ciepła należy czujnik temperatury zewnętrznej i czujnik temperatury zasilania.
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Specjalne wskazówki dotyczące projektowania
Pompa ciepła

Pompy ciepła solanka-woda Logatherm wykorzystują
energię znajdującą się w ziemi. Jako źródło ciepła służą
na ogół sondy geotermalne lub kolektory powierzchniowe.
Pompą solankową pompuje się mieszankę wody i środka
przeciw zamarzaniu, solankę, przez rury sondy lub kolektor
powierzchniowy. Solanka przyjmuje przy tym temperaturę
zmagazynowaną w ziemi.
Jako środek przeciw zamarzaniu dopuszczalny jest tylko glikol
etylenowy z inhibitorami lub bez nich. Środki przeciw zamarzaniu na bazie soli są wysoce korozyjne i niedopuszczalne.
Ciepło jest w parowniku, jednym z wymienników ciepła
w pompie ciepła, przekazywane czynnikowi chłodniczemu.
W obiegu chłodzenia pompy ciepła temperatura jest przez
sprężanie w sprężarce podnoszona do pożądanego poziomu
temperatury instalacji. W drugim wymienniku ciepła, skraplaczu, pozyskane ciepło jest przekazywane wodzie grzewczej.
Napełnianie i odpowietrzanie źródła i przewodu solanki
Napełnianie i odpowietrzanie przewodów solanki pompy
ciepła mieszanką wody i środka przeciw zamarzaniu powinno odbywać się starannie.
Zabezpieczenie przeciwmrozowe mieszanki powinno działać do -15°C.
Dopuszczalny jako środek przeciw zamarzaniu jest tylko
glikol monoetylenowy z inhibitorami antykorozyjnymi.
Środki ochrony przeciw zamarzaniu na bazie soli są niedopuszczalne.
Zalecamy użycie stacji napełniania solanką, poprzez którą
można napełnić i odpowietrzyć system.
Urządzenie napełniające ułatwia podłączenie węży i stacji
napełniania.
Ustawienia przełączników kodujących
Moduł instalacyjny

Moduł I/O

A

Przełącznik kodujący

0

0

K

4

3

Tab. 43

Ustawienia przełączników kodujących

Urządzenie obsługowe
Urządzenie obsługowe HMC300 jest wbudowane na stałe
do pompy ciepła i nie można go wyjąć.
Urządzenie obsługowe HMC300 nadaje się do sterowania obiegiem grzewczym i do przygotowania c.w.u. Poprzez moduł obiegu grzewczego MM100 można sterować
mieszanym obiegiem grzewczym. Urządzenie obsługowe
i moduł MM100 są łączone ze sobą kablem magistrali.
Na module obiegu grzewczego należy nadać adres obiegowi grzewczemu.
Urządzenie obsługowe HMC300 jest wyposażone w zintegrowany rejestrator ilości ciepła zużytego do ogrzewania
budynku i przygotowania c.w.u.
Każdy obieg grzewczy można wyposażyć w moduł zdalnego sterowania RC100.
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Do dalszego wyposażenia urządzenia obsługowego
HMC300 należy złącze internetowe (IP inside) i możliwość
inteligentnego zwiększenia zużycia prądu pochodzącego
z własnej instalacji PV.
Tryb grzewczy
Do rozdzielenia obiegu generatora i obiegu odbiornika,
w układzie hydraulicznym używany jest podgrzewacz buforowy P.../5 W.
Ciepło dla obiegu grzewczego 2 jest regulowane przez zawór mieszający (VC1) na ustawioną temperaturę. Do sterowania zaworem mieszającym niezbędny jest czujnik zasilania (TC1). Do ochrony ogrzewania podłogowego można
dodatkowo zainstalować ogranicznik temperatury podłogi
(MC1).
Zawór mieszający, pompę obiegową, czujnik zasilania
i ogranicznik temperatury drugiego obiegu grzewczego
podłącza się na module obiegu grzewczego MM100.
Do sterowania instalacją potrzebny jest czujnik zasilania
(T0). Czujnik zasilania należy do zakresu dostawy i instaluje
się go w podgrzewaczu buforowym.
Instalacja solarna
Do wieży można podłączyć instalację solarną do podgrzewania wody pitnej.
Powierzchnia wymiany ciepła instalacji solarnej wieży wynosi 0,78 m2 i jest odpowiednia dla 2 kolektorów płaskich.
Do sterowania instalacją solarną potrzebny jest moduł solarny SM100. Moduł solarny jest łączony przewodem magistrali CAN z modułem instalacyjnym HC100.
Czujnik temperatury kolektora (TS1), czujnik temperatury podgrzewacza instalacji solarnej (TS2) i pompę (PS1)
z kompletnej stacji KS01 podłącza się na module solarnym
SM100.
W kompletnej stacji Logasol KS01 znajdują się wszystkie
niezbędne elementy, takie jak pompa solarna, hamulec
grawitacyjny, zawór bezpieczeństwa, manometr i zawory
kulowe z wbudowanymi termometrami.
Tryb ciepłej wody

Jeżeli temperatura w pojemnościowym podgrzewaczu
c.w.u. spadnie na czujniku temperatury ciepłej wody (TW1)
poniżej ustawionej wartości zadanej, uruchamia się sprężarka. Przygotowanie ciepłej wody przebiega do momentu, gdy
czujnik zarejestruje ustawioną temperaturę zatrzymania.
Zasilanie jest podczas przygotowania ciepłej wody tak
długo prowadzone zwarciem poprzez zawór przełączny (VC0), aż temperatura zasilania będzie tak wysoka jak
temperatura na czujniku temperatury podgrzewacza TW1.
Działaniem tym zapobiega się oziębieniu podgrzewacza
buforowego podczas rozruchu pompy ciepła i uzyskuje
się zwiększenie wydajności pompy.
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Tryb chłodzenia
Pompy ciepła Logatherm WSW196i-12 T/TS nie są odpowiednie do trybu chłodzenia.
Pompy obiegowe
Pompy o wysokiej sprawności można podłączać do modułu instalacyjnego HC100 i MM100 bez przekaźnika oddzielającego. Maksymalne obciążenie wyjścia przekaźnikowego: 2 A, cos > 0,4.
Pompa obiegowa w pompie ciepła przed obejściem lub
oddzielającym podgrzewaczem buforowym jest sterowana
sygnałem 0 – 10 V.
Pompa obiegu grzewczego 1 (PC1) jest podłączana na
module instalacyjnym HC100 do zacisków 52 i N.
Pompa obiegu grzewczego 2 (PC1) jest podłączana na
module obiegu grzewczego MM100 do zacisków 63 i N.
Pompa cyrkulacyjna (PW2) jest sterowana poprzez urządzenie obsługowe HMC300 i podłączana na module instalacyjnym HC100 do zacisków 58 i N.
Plan zacisków przyłączeniowych
Czujniki T0 i T1 podłącza się na module instalacyjnym
HC100.
Czujniki TC1 i MC1 podłącza się na module obiegu grzewczego MM100.
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6
6.1

Podzespoły instalacji pompy ciepła
Przegląd

Nazwa

Ilustracja

Opis

Dalsze informacje

■K
 olektory geotermiczne ciepła
z warstwy podpowierzchniowej
■ Głębokość ułożenia 1,20 m – 1,50 m

→ str. 2
→ od str. 50
→ od str. 56

■S
 ondy geotermalne pobierające
ciepło geotermiczne
■ Głębokość ułożenia do 1,50 m

→ str. 12
→ od str. 51
→ od str. 56

Woda gruntowa

■ Studnia wody gruntowej

→ str. 13

Inne systemy

■K
 osze geotermiczne, kolektory
rowowe, pale energetyczne, kolektory
spiralne

→ str. 64

Źródła ciepła
Ziemia

Pompy ciepła
Logatherm WPS
6/8/10 K-1

■O
 grzewanie pomieszczeń i przygoto→ od str. 15
wanie c.w.u. w domach jednorodzinnych
■ Wbudowany pojemnościowy podgrzewacz wody ze stali nierdzewnej
■ Wbudowane pompy o wysokiej wydajności
■ Zintegrowane rejestrowanie ilości
ciepła

Logatherm
WPS 6/8/10/13/17-1

■O
 grzewanie pomieszczeń i przygotowanie c.w.u. w domach jednorodzinnych
■ Zewnętrzny pojemnościowy podgrzewacz wody
■ Wbudowane pompy o wysokiej wydajności
■ Zintegrowane rejestrowanie ilości
ciepła

Tab. 44

Przegląd podzespołów instalacji pompy ciepła

124 l Logatherm WLW196i..AR - 6 720 820 768 (2017/11)

→ od str. 32

Podzespoły instalacji pompy ciepła

Nazwa

Opis

Dalsze informacje

Logatherm
WSW196i-12 T

Ilustracja

■ Do domów jedno- i dwurodzinnych
■ Wbudowany pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 190 l
ze stali nierdzewnej
■ Wbudowana pompa solankowa
i grzewcza, zawór przełączający oraz
grzałka elektryczna
■ Standardowe wyposażenie we wbudowane złącze internetowe

→ od str. 24

Logatherm
WSW196i-12 TS

■ Do domów jedno- i dwurodzinnych
■ Wbudowany pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 185 l
ze stali nierdzewnej i dodatkowo
solarny wymiennik ciepła dla maksymalnie 2 kolektorów płaskich
■ Wbudowana pompa solankowa
i grzewcza, zawór przełączający oraz
grzałka elektryczna
■ Standardowe wyposażenie w zintegrowane złącze internetowe

→ od str. 24

Urządzenie napełniające
DN 25

• Zalecany osprzęt
• Do napełniania i płukania przewodów
solanki wraz z izolacją
• Z kurkami odcinającymi i osadnikiem
zanieczyszczeń (wielkość oczka 0,6
mm)
• Do pomp WPS 6/8 K-1, WPS 6/8-1
i WSW196i-12 T/TS

→ od str. 177

Urządzenie napełniające
DN 32

• Zalecany osprzęt
• Do napełniania i płukania przewodów
solanki wraz z izolacją
• Z kurkami odcinającymi i osadnikiem
zanieczyszczeń (wielkość oczka 0,6
mm)
• Do pomp WPS 10 K-1 i WPS
10/13/17-1

→ od str. 177

Odpowietrznik solanki
DN 25

• Zalecany osprzęt
• Do zbierania mikropęcherzyków
odprowadzanych przez zawór
• Przejście z uszczelką płaską
• Do pomp WPS 6/8 K-1, WPS 6/8-1 i
WSW196i-12 T/TS

→ od str. 177

Odpowietrznik solanki
DN 32

• Zalecany osprzęt
• Do zbierania mikropęcherzyków
odprowadzanych przez zawór
• Przejście uszczelniające płasko
• Do pomp WPS 10 K-1 i WPS
10/13/17-1

→ od str. 177

6

Osprzęt

Tab. 44

Przegląd podzespołów instalacji pompy ciepła
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Nazwa

Ilustracja

Opis

Dalsze informacje

Podgrzewacze
Pojemnościowy podgrzewacz wody
SH 290 RS, SH 370 RS,
SH 400 RS i SH 450 RS

■ Dopasowanie do pomp ciepła Buderus → od str. 154

Dwusystemowy pojemnościowy podgrzewacz
wody
SMH400.5 EW i
SMH500.5 EW

■ Dopasowanie do pomp ciepła Buderus → od str. 159

Podgrzewacz buforowy
P120/5 W, P200/5 W,
P300/5 W

■ Dopasowanie do pomp ciepła Buderus → od str. 162

Podgrzewacz buforowy
PNRZ750.6 EW
PNRZ1000.6 EW

■ Dopasowanie do pomp ciepła Buderus → od str. 165

Tab. 44

Przegląd podzespołów instalacji pompy ciepła
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Nazwa

Ilustracja

Opis

6

Dalsze informacje

Podgrzewacze
Podgrzewacz buforowy
PRZ500.6EW,
PRZ750.6EW
i PRZ1000.6EW

■ Dopasowanie do pomp ciepła Buderus → od str. 168

Podgrzewacz kombinowany KNW 600 EW/2,
KNW 830 EW/2

■ Dopasowanie do pomp ciepła Buderus → od str. 171

Osprzęt
Systemy szybkiego montażu obiegu grzewczego

■ Połączenia systemów szybkiego
montażu z rozdzielaczem obiegu
grzewczego

Pasywna stacja schładzająca PKSt-1

■ Do pasywnego chłodzenia bez użycia → od str. 175
sprężarki w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym
■ Jednoczesne wytwarzanie ciepłej
wody

Stacja napełniania
solanką

■ Jednostka płukania i napełniania
systemu solankowego

Tab. 44

→ od str. 174

→ od str. 177
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Abbildung

Nazwa

Ilustracja

Moduł uniwersalny
HHM17-1
do pomp Logatherm
WPS 6K-1 – WPS 10 K-1
oraz
WPS 6-1 – WPS 17-1

Opis

Dalsze informacje

■ Moduł regulowania dodatkowego
mieszanego obiegu grzewczego
■ Do dwusystemowego podłączenia
kotła
■ Potrzebny do przetwarzania
sygnału 0 – 10 V
■ Do podłączenia mieszanego obiegu
chłodzenia potrzebne są 2 moduły
uniwersalne

→ od str. 178

■ Do podłączenia zewnętrznego
pojemnościowego podgrzewacza
wody SH..RS
■ Zwiększa dostępną objętość ciepłej
wody

→ od str. 192

Osprzęt do pompy WSW196i-12 T/TS
Zestaw rur
do zewnętrznego
pojemnościowego
podgrzewacza wody

Tab. 44

Przegląd podzespołów instalacji pompy ciepła
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6.2	Regulator pomp ciepła Logatherm WPS ..-1
i WPS K-1

6

E10.T2: czujnik temperatury zewnętrznej
E41.T3: czujnik temperatury ciepłej wody
E11.T1: czujnik temperatury zasilania
E12.T1: czujnik temperatury w pomieszczeniu HK2
W tabeli 44 podano, jakie czujniki temperatury
można stosować z jaką pompą ciepła.

MODE

INFO

MENU

Pompa ciepła Logatherm

WPS .. K-1

WPS ..-1

+

+

E10.T2

•

•

E41.T3

-1)

•

E11.T1

+

+

E12.T1

+

+

Tab. 45

Możliwe do użycia zewnętrzne czujniki temperatury

E11.TT
6 720 619 235-31.1il

Rys. 86

Menedżer pompy ciepła HMC10-1/HMC10

Pompy ciepła WPS ..-1 oraz WPS .. K-1 są wyposażone
w sterowanego mikroprocesorem menedżera HMC10-1/
HMC10. Posiadają one wyświetlacz tekstowy LCD i przełącznik obrotowy do nawigacji w menu.
Istnieją następujące poziomy obsługi:
Jeden poziom obsługi dla użytkowników
Jeden poziom obsługi dla instalatorów
Możliwa budowa instalacji grzewczych
Oprogramowanie wbudowanego regulatora daje wiele możliwości budowy instalacji grzewczej.
Podłączane i regulowane mogą być różne podzespoły,
w związku z czym możliwe są następujące instalacje grzewcze:
Instalacje grzewcze z niemieszanym obiegiem grzewczym
Instalacje grzewcze z niemieszanym obiegiem grzewczym
i zewnętrznym pojemnościowym podgrzewaczem wody
Instalacje grzewcze z mieszanym i niemieszanym obiegiem
grzewczym
Instalacje grzewcze z mieszanym i niemieszanym obiegiem
grzewczym oraz zewnętrznym pojemnościowym podgrzewaczem wody
Dwusystemowe instalacje grzewcze z dodatkowym generatorem ciepła, niemieszanym obiegiem grzewczym i zewnętrznym pojemnościowym podgrzewaczem wody
W przypadku instalacji dwusystemowych w połączeniu
z pompą WPS ..-1 do zażądania kotła potrzebny jest moduł
uniwersalny HHM17-1.
Instalacje grzewcze z systemem kaskadowym dwóch pomp
ciepła, mieszanym i niemieszanym obiegiem grzewczym
oraz zewnętrznym pojemnościowym podgrzewaczem wody
Zasadniczo wymagany jest podgrzewacz
buforowy.

1)

 41.T3: czujnik temperatury ciepłej wody (wewnętrzny)
E
zamontowany fabrycznie
• Użycie wymagane
+ Użycie możliwe
- Użycie niemożliwe

Zewnętrzna pompa grzewcza
Jako pompa E12.G1 drugiego, mieszanego obiegu grzewczego może być używana pompa grzewcza zapewniona
przez inwestora.
Jeżeli zewnętrzna pompa grzewcza zasila ogrzewanie podłogowe, zamontowany musi być czujnik temperatury bezpieczeństwa, który wyłącza pompę, gdy tylko przekroczona
zostanie maksymalna temperatura.
Zawór mieszający do mieszanego obiegu grzewczego
W instalacjach z mieszanymi obiegami grzewczymi
inwestor może podłączyć sterowany silnikiem zawór
mieszający E12.Q11.
Aby regulacja mieszanego obiegu grzewczego była optymalna, czas pracy zaworu mieszającego powinien być
> 2 min.
Do mieszanych obiegów grzewczych można podłączyć grupę pomp z wbudowanym zaworem mieszającym lub zaworem sterowanym oddzielnie za pomocą silnika.
System grzewczy składa się standardowo z jednego lub
dwóch obiegów, można go jednak rozbudować za pomocą osprzętu dodatkowego o jeden lub dwa kolejne obiegi.
System grzewczy instaluje się zależnie od dostępu i rodzaju
dodatkowego generatora ciepła zgodnie z rodzajem pracy.

Zewnętrzne czujniki temperatury
Do regulatora można podłączyć następujące zewnętrzne
czujniki temperatury:
E11.TT: czujnik temperatury w pomieszczeniu HK1
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Obiegi grzewcze

Regulacja instalacji grzewczej

Obieg 1: Regulacja pierwszego obiegu należy do standardowego wyposażenia regulatora i kontrolowana jest za pomocą zamontowanego czujnika temperatury zasilania lub
w połączeniu z zainstalowanym regulatorem temperatury
w pomieszczeniu.
Obieg 2 (mieszany): Regulacja obiegu 2 należy również do
standardowego wyposażenia regulatora i należy połączyć
ją wyłącznie z zaworem mieszającym, pompą grzewczą
i czujnikiem temperatury zasilania oraz ewentualnie dodatkowym regulatorem temperatury w pomieszczeniu.
Obiegi 3 i 4 (mieszane): Regulacja maksymalnie dwóch
kolejnych obiegów jest możliwa w opcji osprzętu. W tym
celu każdy obieg należy wyposażyć w moduł uniwersalny,
zawór mieszający, pompę grzewczą, czujnik temperatury
zasilania oraz ewentualnie dodatkowy regulator temperatury w pomieszczeniu.

Czujnik temperatury zewnętrznej: Na ścianie zewnętrznej budynku montowany jest czujnik temperatury. Czujnik
temperatury zewnętrznej sygnalizuje regulatorowi aktualną temperaturę zewnętrzną. Zależnie od temperatury zewnętrznej regulator dopasowuje automatycznie temperaturę pomieszczenia w budynku. Klient może samodzielnie
ustalić temperaturę zasilania dla ogrzewania w zależności
od temperatury zewnętrznej poprzez zmianę ustawień
temperatury w pomieszczeniu.
Czujnik temperatury zewnętrznej i regulator temperatury w pomieszczeniu: Do regulacji za pomocą czujnika temperatury zewnętrznej i regulatora temperatury w pomieszczeniu regulator należy
umieścić w pomieszczeniu odniesienia w budynku.
Do dodatkowych mieszanych obiegów grzewczych można podłączyć po jednym regulatorze temperatury w pomieszczeniu. Regulator temperatury w pomieszczeniu
podłącza się do pompy ciepła, sygnalizuje on regulatorowi aktualną temperaturę pomieszczenia. Sygnał ten
wpływa na temperaturę zasilania. Temperatura zasilania
obniża się, jeśli regulator temperatury w pomieszczeniu
wskazuje wyższą temperaturę niż ustawiona. Regulator
temperatury w pomieszczeniu zaleca się, jeśli poza temperaturą zewnętrzną na temperaturę w budynku mają
wpływ inne czynniki, np. otwarty komin, konwektor z nawiewem, budynek podatny na działanie wiatru lub bezpośrednie promieniowanie słoneczne.

Obiegu 2 można używać wyłącznie do
ogrzewania, a nie do chłodzenia.

Obiegi 2 – 4 nie mogą mieć wyższej temperatury
zasilania niż obieg 1. Oznacza to, że nie jest
możliwe połączenie ogrzewania podłogowego
obiegu 1 z grzejnikami innego obiegu. Obniżenie
temperatury w pomieszczeniu dla obiegu 1
może mieć znaczny wpływ na inne obiegi.
Alarm zbiorowy (opcja)

Sterowanie czasowe ogrzewania

Alarm zbiorowy sygnalizuje usterki występujące w obrębie
jednego z podłączonych czujników.
Do podłączenia alarmu zbiorowego służą zaciski przyłączeniowe ALARM-LED lub SUMM-ALARM na karcie czujników.
Na wyjściu ALARM-LED występuje 5 V, 20 mA do podłączenia odpowiedniej lampki alarmowej. Wyjście SUMM-ALARM
posiada styk bezpotencjałowy na maksymalnie 24 V, 100
mA. Gdy alarm zbiorowy zostanie uruchomiony, zamykany
jest odpowiedni styk na karcie czujników.

Sterowanie programowe: Regulator posiada 4 zaprogramowane i 2 indywidualne programy czasowe
(dzień/godzina).
Urlop: Regulator posiada funkcję urlopową, za pomocą
której można obniżyć lub podwyższyć temperaturę w pomieszczeniu w ustawionym czasie. Program może również
odłączyć produkcję c.w.u.
Regulacja zewnętrzna: Regulatorem można sterować
z zewnątrz. Oznacza to, że wybrana wstępnie funkcja
zostanie uruchomiona natychmiast po otrzymaniu sygnału
wejściowego przez regulator.

Protokół usterek (protokół alarmów)
Protokół usterek dokumentuje wszystkie zgłoszenia usterek
przez elektronikę regulacyjną. W celu usunięcia usterki lub
podczas cyklicznej kontroli działania można odczytać protokół usterek na wyświetlaczu. Dzięki temu można sprawdzać
działanie pompy ciepła przez dłuższy okres i oceniać przyczyny usterek w związku czasowym.
Automatyczne ponowne uruchomienie
Jeżeli zgłoszenie usterki przez elektronikę regulacyjną nie
odnosi się do elementów istotnych dla bezpieczeństwa,
pompa ciepła wznawia pracę samoczynnie, gdy tylko usunięta zostanie przyczyna usterki. W ten sposób ogrzewanie
może być kontynuowane przy mniejszych usterkach.
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Tryby pracy urządzenia
Z dogrzewaczem elektrycznym: Pompa ciepła ma takie
wymiary, że wartość jej mocy jest nieco niższa niż zapotrzebowanie budynku i zapotrzebowanie to pokrywa dogrzewacz elektryczny razem z pompą ciepła, jeśli tylko
pompa ciepła sama nie spełnia tego zadania. Tryb alarmowy, dodatkowa c.w.u. i dezynfekcja termiczna również
aktywują dogrzewacz elektryczny, również jeśli pompa ciepła jest odłączona przy niższej temperaturze zewnętrznej.
Dogrzewacz z zaworem mieszającym (osprzęt): Dodatkowy generator ciepła (kocioł gazowy lub olejowy)
pracuje w razie potrzeby równocześnie z pompą ciepła i uruchamiany jest poza tym w trybie alarmowym.

Podzespoły instalacji pompy ciepła

 ogrzewacz elektryczny w pojemnościowym podgrzewaD
czu wody jest niezbędny do produkcji dodatkowej c.w.u.
i dezynfekcji termicznej.
Do pracy dodatkowego generatora ciepła
z zaworem mieszającym niezbędny jest moduł
uniwersalny HHM17-1 (osprzęt).

Funkcje regulatora
Tryb grzewczy pomp ciepła
	Działanie urządzenia w trybie grzewczym jest regulowane
i nadzorowane w zależności od temperatury zewnętrznej.
Tryb grzewczy obieg grzewczy 1
Należy do standardowego wyposażenia regulatora dla
niemieszanego obiegu grzewczego.
Tryb grzewczy obieg grzewczy 2
Należy do standardowego wyposażenia regulatora dla
mieszanego obiegu grzewczego.
Tryb grzewczy obieg grzewczy 3 i 4
Regulacja maksymalnie dwóch kolejnych obiegów jest
możliwa w opcji osprzętu.
Programy czasowe
Regulacja posiada 4 zaprogramowane i 2 indywidualne
programy czasowe dla obiegów grzewczych z programem dziennym.
Tryb ogrzewania z dogrzewaczem
Jeśli pompa ciepła nie jest zwymiarowana do całkowitego pokrycia obciążenia grzewczego, brakujące ciepło pokrywane jest przez dodatkowy generator ciepła
w trybie dwusystemowym równoległym. Może to być
przy tym zarówno dogrzewacz elektryczny, jak i dodatkowy generator ciepła (kocioł gazowy i olejowy), podłączony
do obiegu grzewczego za pomocą zaworu mieszającego
(niezbędny jest osprzęt: moduł uniwersalny HHM17-1).
Tryb dogrzewania ciepłej wody
Do zwiększonego przygotowania c.w.u. i dezynfekcji termicznej w trybie dwusystemowym z zaworem mieszającym włączany jest dogrzewacz elektryczny w pojemnościowym podgrzewaczu wody (niezbędny jest osprzęt:
moduł uniwersalny HHM17-1 i grzałka elektryczna).
Dezynfekcja termiczna
W przypadku dezynfekcji termicznej temperatura ciepłej
wody zwiększana jest w regulowanym zakresie czasu do
ok. 65°C w celu wyeliminowania bakterii. Do tego celu
niezbędny jest dogrzewacz elektryczny w pojemnościowym podgrzewaczu wody, jeśli pompa ciepła pracuje
w trybie dwusystemowym z drugim generatorem ciepła.
Zwiększone przygotowanie c.w.u. (dodatkowa c.w.u.)
	
W tym trybie na określony okres przygotowywana
jest wyjątkowo duża ilości ciepłej wody, najpierw tylko przez pompę ciepła, a następnie dodatkowo przez
dogrzewacz elektryczny. Po upłynięciu ustawionego
okresu pompa ciepła powraca do trybu normalnego.

6

Regulacja zewnętrzna
	 Dzięki zewnętrznym sygnałom wejściowym możliwe jest
przejęcie i wykonanie funkcji regulatora. Do sterowania
zewnętrznego za pomocą sygnału 0 – 10 V niezbędny jest
moduł uniwersalny HHM17-1 jako osprzęt. 1 V odpowiada przy tym 10°C, 10 V odpowiada 80°C (funkcja liniowa).
Program urlopowy
Za pomocą tej funkcji pompa ciepła może pracować
w trybie z obniżoną temperaturą. Żądane temperatury
ustawia się w menu.
Program Party
W programie Party praca bieżącego programu danego
obiegu grzewczego jest przerywana w określonym okresie, tak aby zapobiec spadkowi temperatury.
Funkcje i wskazania alarmu
	Funkcja alarmu zapewnia bezpieczeństwo instalacji. Funkcja alarmu może np. aktywować dogrzewacz elektryczny,
również przy wyłączonej pompie.
Kalkulator energetyczny do współczynników sezonowej wydajności:
W punkcie menu „Pomiar energii" i w kolejnym

„Wyprodukowana energia" można odczytać wyprodukowaną ilość energii (kWh) dla ogrzewania, basenu, ciepłej
wody i dogrzewacza elektrycznego. Użycie zewnętrznych liczników ilości ciepła jest z tego względu zbędne.
Zużycie prądu odczytywane jest przez taryfowy licznik
amperogodzin EWP. Jeśli dogrzewacz elektryczny, pompa solankowa i/lub lub regulacja są zarządzane przez
domowy licznik amperogodzin ze względu na przepisy
zakładu energetycznego, należy zamontować podliczniki.
Regulator basenowy (opcja)
Za pomocą modułu uniwersalnego HHM17-1 (osprzęt)
możliwa jest regulacja podgrzewania basenu.
Chłodzenie (opcja)
Za pomocą pasywnej stacji schładzającej PKSt-1 (osprzęt)
możliwa jest regulacja chłodzenia pasywnego.
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Informacje ogólne o typach instalacji ze zintegrowaną regulacją i osprzętem:
Kombinacje
elementów

Instalacja z ...
Obieg grzewczy 1
i 21) (wbudowany
w HMC 10-1)

Obieg grzewczy 3
(mieszany)

Obieg grzewczy 4
(mieszany)

Chłodzenie
(mieszany, chłodzony
obieg grzewczy)

1

+

+

+

2

+

+

+

3

+

+

4

+

5
6

Basen

Moduł biwalentny

+

-

-

-

+

-

+

-

-

-

+

+

-

-

+

+

+

-

+

+

-

+

+

-

+

-

-

7

+

+

-

+

-

+

8

+

+

-

-

+

-

9

+

+

-

-

+

+

10

+

+

-

-

-

+

11

+

-

-

-

-

+

12

+

-

-

-

+

+

13

+

-

-

-

+

-

Tab. 46

Typy instalacji ze zintegrowaną regulacją i osprzętem; + instalacja z- instalacja bez ...
1) Regulacja obiegu grzewczego 1 (niemieszanego) i obiegu grzewczego 2 (mieszanego, nie przeznaczonego do chłodzenia)
jest standardowo wbudowana w regulację pompy ciepła HMC 10-1.
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6.3

6

Okablowanie zewnętrzne (WPS ..-1 i WPS .. K-1)
Szczegółowe informacje o przyłączu
elektrycznym pomp ciepła znajdują się
w instrukcji instalowania.

1

2

EVU

3

4

5

EWP

6

7

8

9
6 720 648 043-02.1I

Rys. 87

Schemat przyłączy szafa sterownicza – pompa ciepła

Linia ciągła = podłączenie fabryczne Linia przerywana
= podłączenie podczas instalowania:
[1] Zasilanie energią elektryczną szafy sterowniczej
[2] Licznik amperogodzin dla pompy ciepła, taryfa niska
[3] Kontrola taryf
[4] 
Licznik amperogodzin dla budynku, 1-fazowy, taryfa
normalna
[5] Licznik amperogodzin dla budynku, 3-fazowy, taryfa
normalna

[6] Sprężarka
[7] Pompa grzewcza pierwotna G2, regulator, EVU
[8] Pompa

solankowa G3 [9] Dogrzewacz elektryczny
EVU Szafa sterownicza budynku
EWP Pompa ciepła
P Miernik prądu (osprzęt)
*) 
Mostek, usuwany przy oddzielnym zasilaniu energią
elektryczną
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Przyłącza zewnętrzne do regulacji pompy ciepła

6 720 648 043-08.1I

Rys. 88

Przyłącza zewnętrzne do regulacji pompy ciepła

Linia ciągła = zawsze podłączone Linia przerywana =
osprzęt, alternatywa:
[E11.G1		 Pompa obiegu grzewczego 1
E11.P2		 Alarm zbiorowy
E41.G6		 Pompa cyrkulacyjna
E12.Q11 Zawór mieszający obiegu grzewczego 2
E12.G1		 Pompa obiegu grzewczego 2
B11 		 Wejście zewnętrzne 1

E11.T1		
E10.T2		
E41.T3 		
E12.T1 		
E12.B11
B12 		

6.4

6.4.2

Dalsze podzespoły pomp ciepła Buderus

Zasilanie obiegu grzewczego 1
Czujnik temperatury zewnętrznej
Ciepła woda
Zasilanie obiegu grzewczego 2
Wejście zewnętrzne obiegu 2
Wejście zewnętrzne 2

Czujniki temperatury

6.4.1	Zdalna obsługa i monitorowanie za pomocą
aplikacji Buderus EasyControl
W połączeniu ze smartfonem i bramą sieciową Logamatic
web KM200 poprzez internet możliwe są dla pompy ciepła
Logatherm WPS..(K)-1 następujące funkcje obsługi i monitorowania:
Zmiana ustawionej temperatury w pomieszczeniu
Łatwa i szybka zmiana między automatycznym programem ogrzewania, trybem z obniżoną temperaturą i stałym
trybem grzewczym
Wygodna, intuicyjna zmiana czasów włączenia programów
ogrzewania
Przedstawienie graficzne przebiegu temperatury w pomieszczeniu i temperatury zewnętrznej
Wyświetlanie aktualnych zgłoszeń konserwacyjnych i zgłoszeń usterek w celu ich monitorowania
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6 720 619 235-32.1il

Rys. 89

Czujnik temperatury zasilania

W zależności od typu i instalacji grzewczej pompa ciepła
posiada różne czujniki temperatury ( → tabela 46 i tabela 47).
Temperatury ustalane przez czujniki służą do regulacji instalacji grzewczej i do monitorowania pompy ciepła. Jeżeli
temperatury znajdują się w niedozwolonym zakresie, pompa
ciepła wyłącza się. Na wyświetlaczu pojawia się zgłoszenie
usterki. Gdy tylko temperatura osiągnie z powrotem dozwolony zakres, pompa ciepła samoczynnie wznawia pracę. (Nie
ma to zastosowania, jeżeli zgłoszenie usterki zostało wywołane przez czujnik temperatury T6.)
Czujnik temperatury w pomieszczeniu E11.TT rejestruje
temperaturę w pomieszczeniu jako wielkość przewodnią dla
pracy pompy ciepła.

Podzespoły instalacji pompy ciepła
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Które z czujników temperatury należą do
zakresu dostawy, przedstawiono w przeglądzie
wyposażenia pompy ciepła.

Wewnętrzne czujniki temperatury

Wewnętrzne czujniki temperatury

T3

Czujnik temperatury c.w.u.

E11.TT

Czujnik temperatury w pomieszczeniu HK1

T6

Czujnik temperatury sprężarki

E10.T2

Czujnik temperatury zewnętrznej

T8

Czujnik temperatury na zasilaniu instalacji grzewczej

E41.T3

Czujnik temperatury ciepłej wody

T9

Czujnik temperatury na powrocie instalacji grzewczej

E11.T1

Czujnik temperatury zasilania

T10

Czujnik temperatury na wlocie solanki

T11

Czujnik temperatury na wylocie solanki

Tab. 48

Zewnętrzne czujniki temperatury

Temperatura [°C]

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

Rezystancja [kQ]

154,300

111,700

81,700

60,400

45,100

33,950

25,800

19,770

15,280

Tab. 49

Wartości rezystancji czujników temperatury

Temperatura [°C]

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Rezystancja [kQ]

11,900

9,330

7,370

5,870

4,700

3,790

3,070

2,510

2,055

Tab. 50

Wartości rezystancji czujników temperatury

Temperatura [°C]

50

55

60

65

70

75

80

85

90

Rezystancja [kQ]

1,696

1,405

1,170

0,980

0,824

0,696

0,590

0,503

0,430

Tab. 51
6.4.3

Wartości rezystancji czujników temperatury
Sprężarka

6.4.4

6 720 619 235-34.1il

6 720 619 235-33.1il

Rys. 90

Sprężarka

Sprężarka służy do sprężania gazowego czynnika chłodniczego i zwiększania przy tym jego temperatury.
Sprężarki pomp ciepła Buderus korzystają z tzw. technologii
Scroll. Mają one wysoką sprawność i są stosunkowo ciche.
Kołpak tłumiący przykrywa sprężarkę, aby jeszcze bardziej
polepszyć izolację dźwiękową. Sprężarka jest zainstalowana
na zamocowanej elastycznie płycie, która gwarantuje dobrą
izolację przeciwdrganiową.

Skraplacz

Rys. 91

Skraplacz

W skraplaczu gazowy czynnik chłodniczy skrapla się i poprzez wymiennik ciepła przekazuje ciepło do obiegu grzewczego. Czynnik chłodniczy opuszcza skraplacz w stanie
ciekłym.
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6.4.5

Parownik

6.4.8

Czujniki ciśnienia

6 720 619 235-38.1il

6 720 619 235-35.1il

Rys. 92

Rys. 95

W parowniku czynnik chłodniczy paruje, pochłaniając ciepło
z systemu solankowego poprzez wymiennik ciepła. Czynnik
chłodniczy opuszcza parownik w stanie gazowym.
6.4.6

Czujniki ciśnienia

Parownik

Pompy o wysokiej wydajności

Czujniki ciśnienia monitorują ciśnienie w obiegu czynnika
chłodniczego po stronie wysokiego i niskiego ciśnienia. Jeżeli wartości ciśnienia znajdują się w niedozwolonym zakresie, pompa ciepła wyłącza się. Na wyświetlaczu pojawia się
zgłoszenie usterki.
6.4.9

Filtr suchy

6 720 619 235-36.1il

Rys. 93

Pompy o wysokiej wydajności
6 720 619 235-39.1il

Pompy ciepła posiadają po jednej wbudowanej pompie
obiegu grzewczego i systemu solankowego.
6.4.7

Zawór rozprężny

6 720 619 235-39.1il

Rys. 96

Filtr suchy

Filtr suchy filtruje w razie potrzeby wilgoć z czynnika chłodniczego. Filtr jest zainstalowany w obiegu czynnika chłodniczego w kierunku przepływu między skraplaczem a wziernikiem.
6 720 619 235-37.1il

Rys. 94

Pompy o wysokiej wydajności

Zawór rozprężny rozpręża ciekły czynnik chłodniczy do ciśnienia początkowego.
Za pomocą czujnika znajdującego się za parownikiem zawór
rozprężny reguluje jednocześnie przepływ czynnika chłodniczego do parownika, dzięki czemu ciepło z otworu ziemnego
może zostać optymalnie wykorzystane.
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6.4.10

Wziernik

6

6.4.12 Dogrzewacz elektryczny

6 720 619 235-40.1il

Rys. 97

Wziernik

Wziernik w obiegu czynnika chłodniczego daje możliwość
łatwego monitorowania tego obiegu.
Dzięki obserwowaniu płynącego czynnika chłodniczego można zauważyć ewentualne błędne ustawienia pompy ciepła.

6 720 619 235-42.1il

Rys. 99

6.4.11	Filtry zanieczyszczeń w pojemnościowym
podgrzewaczu wody

6 720 619 235-41.1il

Rys. 98

Dogrzewacz elektryczny

Filtry zanieczyszczeń filtrują zanieczyszczenia z obiegu
grzewczego i systemu solankowego. Zapobiega to uszkodzeniom wymiennika ciepła i tym samym również pracochłonnym naprawom w obiegu czynnika chłodniczego.
Filtry zanieczyszczeń są zainstalowane w obiegu grzewczym
w kierunku przepływu przed skraplaczem i w systemie solankowym w kierunku przepływu przed parownikiem.
Aby wyczyszczenie filtrów było możliwe bez konieczności
opróżnienia systemu solankowego lub obiegu grzewczego,
filtry zanieczyszczeń są zamontowane w kurkach odcinających. Po zamknięciu kurków odcinających można łatwo
zdemontować filtry.

Filtr zanieczyszczeń

Pompy ciepła WPS 6 K-1 – WPS 10 K-1 oraz WPS 6-1 –
WPS 17-1 posiadają wbudowany dogrzewacz elektryczny
o mocy 9 kW. Dogrzewacz elektryczny może wspomagać
zarówno ogrzewanie, jak i przygotowanie c.w.u., ponieważ
jest on zamontowany przed zaworem przełączającym 3-drogowym, który oddziela obieg grzewczy od obiegu c.w.u.
Dogrzewacz elektryczny jest używany przy przygotowaniu
c.w.u. do następujących funkcji:
Dezynfekcja termiczna
Dodatkowa c.w.u.
6.4.13 Zawór przełączający 3-drogowy

6 720 619 235-43.1il

Rys. 100

Zawór przełączający 3-drogowy

Pompy ciepła serii WPS .. K-1 i WPS ..-1 posiadają wbudowany zawór przełączający 3-drogowy, który oddziela obieg
grzewczy od obiegu c.w.u.
Złącza śrubowe gwarantują szybkie i niewymagające lutowania połączenie zaworu przełączającego 3-drogowego
z rurami wodociągowymi.

6 720 619 235-42.1il
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6.4.14	Pojemnościowy podgrzewacz wody ze stali
nierdzewnej z płaszczem wody grzewczej
(tylko w przypadku pomp WPS .. K-1)
AW

FAN

EK

IS
VS

HWM
WS

RS
6 720 619 235-44.1il

Rys. 101

 ojemnościowy podgrzewacz wody ze stali
P
nierdzewnej

Pompy ciepła serii WPS .. K-1 posiadają dwuściankowy pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 185 litrów.
Ciepła woda pompy ciepła przepływa przez zbiornik zewnętrzny, podgrzewając położony wewnątrz pojemnościowy
podgrzewacz wody. Z pojemnością 40 l zbiornik zewnętrzny służy również jako płaszcz wody grzewczej przy przygotowaniu c.w.u. i gwarantuje przez to mniejsze taktowanie
pompy ciepła. Aby pojemnościowy podgrzewacz wody był
pewnie chroniony przed korozją również w przypadku wody
z wysokim stężeniem jonów chlorkowych, posiada wbudowaną anodę prądu zewnętrznego.
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Rys. 102

 udowa pojemnościowego podgrzewacza wody
B
ze stali nierdzewnej

AW
Odpływ ciepłej wody
EK
Dopływ zimnej wody
FAN
Anoda prądu zewnętrznego
HWM Płaszcz wody grzewczej; pojemność 40 l
IS
Izolacja
RS
Powrót podgrzewacza
VS
Zasilanie podgrzewacza
WS	
Dwuściankowy pojemnościowy podgrzewacz
wody; pojemność 185 l
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6.5

Regulacja pompy ciepła Logatherm WSW196i-12 T/TS

6.5.1

Typy instalacji

2

6

3

>
>

>

EMS plus

4

5

1
6
6 720 820 777-04.1T

Rys. 103

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Typy instalacji WSW196i-12 T/TS

WSW196i-12 T/TS
Urządzenie obsługowe HMC300
RC100: moduł zdalnego sterowania urządzeniem HMC300 (obiegi grzewcze)
MP100: moduł basenu
MM100: moduł obiegu grzewczego
Aplikacje: sterowanie ogrzewaniem
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6.5.2

HMC300

Nazwa

Opis

menu

info

fav

Zastosowanie
Urządzenie obsługowe HMC300 jest zamontowane w pompie ciepła WSW196i-12 T/TS i umożliwia jej łatwą
obsługę. Komunikacja urządzenia HMC300 z podzespołami instalacji odbywa się za pośrednictwem magistrali danych EMS plus.
Urządzenie HMC300 umożliwia stosowanie następujących sposobów sterowania, które można ustawić indywidualnie dla każdego obiegu grzewczego.
■S
 terowany temperaturą zewnętrzną:
Regulacja temperatury w pomieszczeniu odbywa się w zależności od temperatury zewnętrznej.
■S
 terowany temperaturą zewnętrzną z uwzględnieniem temperatury w pomieszczeniu:
Regulacja temperatury w pomieszczeniu odbywa się w zależności od temperatury zewnętrznej i zmierzonej
temperatury w pomieszczeniu. Urządzenie obsługowe wpływa na temperaturę zasilania w zależności od
zmierzonej i żądanej temperatury w pomieszczeniu.
Właściwości i funkcje
■ 2-żyłowa technologia magistrali
■ I ntuicyjna obsługa za pomocą menu z wyświetlaczem graficznym i tekstowym.
■R
 egulacja maksymalnie 4 obiegów grzewczych/chłodzenia (jeden niemieszany obieg grzewczy/chłodzenia
pompy ciepła, 2. – 4. obieg grzewczy/chłodzenia z modułem obiegu grzewczego MM100).
■M
 enu „Ulubione” z możliwością dowolnego programowania. W menu „Ulubione” można zapisać funkcje,
które są najważniejsze dla użytkownika.
■ Łatwa obsługa menu uruchamiania
■ Obszerne menu diagnostyczne
■R
 egulator do podstawowego systemu solarnego (z modułem solarnym SM 100)
■R
 egulator do złożonego systemu solarnego (z modułem solarnym SM 200)
■Z
 integrowany system SolarInside ControlUnit z modułem solarnym SM 100/200
■ Regulator basenowy (z MP 100)
■ Moduł zdalnego sterowania RC100, możliwy do zastosowania
■ Tekstowy wyświetlacz kodów usterek
■T
 ryb pracy według programu czasowego lub zoptymalizowany. W trybie zoptymalizowanym tryb automatyczny (program czasowy ogrzewania) jest nieaktywny i ogrzewanie odbywa się do temperatury ustawionej
dla trybu zoptymalizowanego.
■ Funkcja urlopowa z datą
■ Dezynfekcja termiczna
■ Suszenie jastrychu
■ Uwzględnienie temperatury w pomieszczeniu
■ Zoptymalizowane krzywe grzewcze
■ Zarządzanie zdalne poprzez zintegrowane złącze internetowe za pomocą aplikacji Buderus EasyControl
Praca po przerwie w dostawie prądu
W przypadku przerwy w dostawie prądu lub faz z wyłączonym generatorem ciepła ustawienia nie zostają
utracone. Urządzenie obsługowe wznawia pracę po powrocie zasilania. Ewentualnie trzeba od nowa wprowadzić ustawienia czasu zegarowego i daty. Dalsze nowe ustawienia nie są wymagane.

Tab. 52

6.5.3

HMC300

Funkcja PV

Pompa ciepła WSW196i-12 T/TS nadaje się do połączenia
z instalacją fotowoltaiczną. Aby móc korzystać z funkcji PV, najpierw w urządzeniu obsługowym HMC300 należy aktywować
funkcję PV i utworzyć połączenie elektryczne miedzy falownikiem instalacji PV a pompą ciepła.
Falownik instalacji PV jest łączony z pompą ciepła poprzez bezpotencjałowe wyjście przełączające z wejściem I3 za pośrednictwem zacisków przyłączeniowych 17 i 18. Gdy tylko pojawi się
określona moc elektryczna instalacji PV (ustalana dla określonej
instalacji), falownik zezwala na uruchomienie pompy ciepła.
Wymagany do pracy pompy ciepła uzysk mocy PV musi nastąpić w ustalonym czasie (np. 10 min), zanim nastąpi zezwolenie na uruchomienie. Zezwolenie na uruchomienie powinno z kolei zostać zachowane najlepiej przez stały okres
co najmniej ok. 20 minut.
Aby optymalnie wykorzystać uzysk z instalacji PV, zaleca się
stosowanie systemu grzewczego z podgrzewaczem buforowym i mieszanymi obiegami grzewczymi.
W przypadku aktywniej funkcji PV prąd z instalacji PV można
wykorzystywać do ogrzewania w następujący sposób:
Do ogrzewania podwyższa się za pomocą przesunięcia
(0 – 5 K) aktualną zadaną temperaturę w pomieszczeniu.
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W przypadku ciepłej wody następuje przełączenie z trybu „Ciepła woda z redukcją” na „Ciepła woda”. W wyniku
tego obowiązuje temperatura zadana ustawiona w trybie
„Ciepła woda”.
Po aktywacji funkcji PV pojemnościowy podgrzewacz wody
nagrzewa się do zadanej temperatury trybu „Ciepła woda".
W momencie jej osiągnięcia następuje przełączenie na tryb
grzewczy z wyższą zadaną temperaturą w pomieszczeniu.
Jeśli zostanie osiągnięta wyższa zadana temperatura w pomieszczeniu, pompa ciepła wyłącza się, mimo że nadal istnieje zezwolenie falownika.
Aktywacja zintegrowanego dogrzewacza elektrycznego
następuje przy nieaktywnym trybie PV, np. gdy dostępna
moc pompy ciepła jest niewystarczająca przy bardzo niskich
temperaturach zewnętrznych.
Sygnał blokady ze strony zakładu energetycznego ma najwyższy priorytet i natychmiast zatrzymuje sprężarkę i/lub
dogrzewacz elektryczny – nawet jeśli istnieje zezwolenie falownika na uruchomienie pompy.

Podzespoły instalacji pompy ciepła

6.5.4

Funkcja Smart Grid

Z funkcji Smart Grid można korzystać podobnie jak w przypadku funkcji PV. W inteligentnej sieci energetycznej (Smart
Grid) dostawca energii powinien mieć możliwość włączania
i wyłączania obciążenia elektrycznego. Dzięki temu można
ograniczyć obciążenia i wahania sieci, co umożliwia klientom końcowym korzystanie z tańszych taryf za energię elektryczną. Pompa ciepła może być np. wyłączana w okresach
maksymalnego obciążenia (np. około południa) i włączana w
tańszych okresach mniejszego obciążenia (np. późny wieczór).
Aby móc korzystać z funkcji Smart Grid, należy utworzyć
podwójne połączenie elektryczne między jednostką przełączającą zakładu energetycznego w szafie licznikowej
i wejściami I1 i I4. Za pomocą tych dwóch przewodów sterujących moduł sterujący zakładu energetycznego udziela
zezwolenia na uruchomienie pompy ciepła lub wyłącza sprężarkę i/lub dogrzewacz elektryczny.
Funkcja Smart Grid jest aktywowana w urządzeniu obsługowym HMC300 poprzez skonfigurowanie wejścia I1 dla
wyłączania przez zakład energetyczny (okres blokady ze
strony zakładu energetycznego 1/2/3). Zewnętrzne wejście
I4 zostaje następnie automatycznie przypisane do funkcji
Smart Grid.
W przypadku aktywnej funkcji Smart Grid z korzystnych
taryf ogrzewania i przygotowania c.w.u. można korzystać
w następujący sposób:
Do ogrzewania podwyższa się za pomocą przesunięcia
(0 – 5 K) aktualną zadaną temperaturę w pomieszczeniu.

W przypadku ciepłej wody następuje przełączenie
z trybu „Ciepła woda z redukcją” na „Ciepła woda”.
W wyniku tego obowiązuje temperatura zadana ustawiona
w trybie „Ciepła woda”.
Po aktywacji funkcji Smart Grid pojemnościowy podgrzewacz wody nagrzewa się do zadanej temperatury trybu
„Ciepła woda". W momencie jej osiągnięcia następuje przełączenie na tryb grzewczy z wyższą zadaną temperaturą
w pomieszczeniu.
Jeśli zostaje osiągnięta wyższa zadana temperatura w pomieszczeniu, pompa ciepła wyłącza się, mimo że nadal dostępna jest korzystna taryfa.
Sygnał blokady ze strony zakładu energetycznego ma najwyższy priorytet i natychmiast zatrzymuje sprężarkę i/lub
dogrzewacz elektryczny, nawet jeśli dostępna jest korzystna taryfa.
6.5.5

6

Aplikacja Buderus EasyControl oferuje użytkownikowi instalacji następujące funkcje:
Kontrola i zmiana parametrów instalacji (np. przełączanie
trybu pracy, wartości zadane temperatury dla dnia i nocy,
zegary sterujące do wszystkich obiegów grzewczych)
Wyświetlanie komunikatów o usterkach i serwisowych
Aplikacja Buderus EasyControl jest bezpłatnie dostępna
w sklepach Apple App Store i Google Play.

6 720 820 777-06.1T

Rys. 104

Aplikacja Buderus EasyControl

Funkcja aplikacji

Pompa WSW196i-12 T/TS jest standardowo wyposażona
w zintegrowany interfejs IP. Umożliwia to intuicyjną obsługę instalacji grzewczej w sieci lokalnej WLAN oraz przez
Internet. Poprzez mobilne urządzenia końcowe z systemami
operacyjnymi Android i iOS obsługa i zdalne monitorowanie są możliwe również spoza budynku za pomocą aplikacji
Buderus EasyControl dla użytkownika instalacji.
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6.5.6

Moduł zdalnego sterowania RC100

RC100
Zastosowanie
■R
 C100 z wbudowanym czujnikiem temperatury w pomieszczeniu, można go używać jako moduł zdalnego
sterowania obiegami grzewczymi (tylko ogrzewanie)
Komunikacja z urządzeniem obsługowym HMC300 odbywa się za pośrednictwem magistrali danych EMS
plus.
Właściwości i funkcje
■ 2-żyłowa technologia magistrali
■ W przypadku stosowania programu czasowego:
ustawienie temperatury w pomieszczeniu w aktualnej fazie przełączania (do następnego momentu przełączenia)
■ W trybie zoptymalizowanym (zalecane): 24-godzinne ustawienie temperatury w pomieszczeniu
■ Wskaźnik usterki
■ Dla niemieszanych i mieszanych obiegów grzewczych
Montaż
■ Instalacja ścienna
Zakres dostawy
■ Moduł zdalnego sterowania RC100
■ Materiały instalacyjne
■ Dokumentacja techniczna

Tab. 53

Moduł zdalnego sterowania RC100
Jednostka

RC 100

mm

80 x 80 x 23

Napięcie znamionowe

V DC

10 – 24

Natężenie znamionowe

mA

4/5 – 6

-

EMS 2

°C

5 – 30

Wymiary (szer. x wys. x dł.)

Interfejs magistrali
Zakres regulacji
Klasa ochrony

-

III

Stopień ochrony

-

IP20

Nie w miejscu narażonym na bezpośrednie promieniowanie słoneczne
Nie w miejscu narażonym na bezpośrednie promieniowanie cieplne z urządzeń elektrycznych itp.

600

1000

°F

Umiejscowienie modułu zdalnego sterowania

750

Dane techniczne modułu zdalnego sterowania RC100
1200

Tab. 54

W przypadku regulacji sterowanej temperaturą w pomieszczeniu regulacja instalacji grzewczej lub obiegu grzewczego
odbywa się w zależności od temperatury w pomieszczeniu
odniesienia.
►Zainstalować w pomieszczeniu odniesienia moduł zdalnego sterowania do regulacji sterowanej temperaturą w pomieszczeniu (-> rys. 105).
Pomieszczenie odniesienia musi być, na ile to możliwe,
reprezentatywne dla całego mieszkania. Źródła ciepła (np.
promieniowanie słoneczne lub otwarty kominek) mają wpływ
na funkcje regulacji. W związku z tym w pomieszczeniach
bez źródeł ciepła może być zbyt zimno.

°C
°F

°C
°F

Lokalizacja czujnika temperatury w pomieszczeniu
Czujnik temperatury w pomieszczeniu jest wbudowany
w obudowę modułu zdalnego sterowania RC100. Moduł
zdalnego sterowania należy tak zainstalować w pomieszczeniu odniesienia, aby uniknąć niepożądanych wpływów:
Nie na elewacji
Nie w pobliżu okien i drzwi
Nie przy mostkach cieplnych
Nie w „martwych" kątach
Nie nad grzejnikami
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Rys. 105

 okalizacja modułu zdalnego sterowania RC100
L
w pomieszczeniu odniesienia (wymiary w mm)
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6.5.7

Moduł obiegu grzewczego MM100

6

Montaż
Instalacja naścienna, instalacja na szynie montażowej lub
montaż w pompie ciepła

EMS
EMS plus

Zakres dostawy
Moduł MM100
Czujnik temperatury zasilania mieszanego obiegu grzewczego TC1
Materiały instalacyjne
Dokumentacja techniczna
Schemat połączeń
Schemat połączeń

TC1
MC1
TC1

HK2

VC1

2

MM100

PC1
T0

VC1

MC1

PC1

N 43 44

15 16

24V
OC1
1 2

120/230 V AC
120/230VAC 120/230VAC

6 720 809 132-54.1T

N L
N

Rys. 106

0

7
8
9
10

3
2
1

PC1
VC1
T0

4 5 6

L

N L
N

L

Właściwości i funkcje
Łatwe kodowanie obiegu grzewczego
Przystosowanie do pomp o wysokiej wydajności
Uruchamianie i obsługa poprzez urządzenie obsługowe
HMC300
Wtyczki kodowane i oznakowane kolorystycznie
Możliwość podłączenia pompy ciepła o wysokiej wydajności (np. jako zestaw do szybkiego montażu obiegu grzewczego HSM)
Wskazywanie stanów roboczych i usterek za pomocą diod LED
Podłączenie i możliwość monitorowania czujnika temperatury obiegu ogrzewania podłogowego (termostat przylgowy, np. TB1)
Podłączenie czujnika punktu rosy (MD1) dla obiegu chłodzenia

T0

1 2 1 2

N 63
L

TC1 BUS BUS
1 2

1 2

N

4
43 44

N

N L
M

230 V AC

230 V AC

VC1

M

PC1

TC1 BUS BUS

6 720 811 619-05.2T

Zastosowanie
Moduł obiegu grzewczego MM100 można zastosować do
mieszanego obiegu grzewczego albodo mieszanego obiegu
grzewczego/chłodzenia z pompą PC1, zaworem mieszającym VC1, czujnikiem temperatury zasilania TC1 i czujnikiem
temperatury ogrzewania podłogowego MC1.
W celu monitorowania punktu rosy w obiegu chłodzenia do
płytki drukowanej CU podłącza się czujniki punktu rosy MK2.

2

24V

N

Moduł obiegu grzewczego MM100

HK2
Obieg grzewczy 2
MC1
Czujnik temperatury ogrzewania podłogowego
T0
Czujnik różnicowy
TC1	Czujnik temperatury zasilania/czujnik temperatury
w podgrzewaczu
PC1
Pompa/pompa ładująca podgrzewacz
VC1
Pompa cyrkulacyjna/zawór mieszający

MD1
3 1

Rys. 107

 chemat połączeń modułu obiegu grzewczego
S
MM100

0 – 10		 Przełącznik kodujący adres
Pozycja 0 – stan w momencie dostawy (brak funkcji)
Pozycja 1 – 4 – obieg grzewczy 1 – 4
Pozycja 5 – 10 – brak funkcji
BUS		 Magistrala danych EMS plus
MC1		Przyłącze czujnika temperatury obiegu ogrzewania podłogowego
PC1		Przyłącze pompy grzewczej (pompa o wysokiej
wydajności dozwolona, zwrócić uwagę na maksymalny skokowy wzrost poboru prądu)
T0		 Niewykorzystane (podłączane do pompy ciepła)
TC1		Przyłącze czujnika temperatury zaworu mieszającego
VC1 		Przyłącze siłownika zaworu mieszającego 3-drogowego (zacisk przyłączeniowy 43: zawór mieszający otwarty/większe doprowadzanie ciepła
do basenu zacisk przyłączeniowy 44: zawór
mieszający zamknięty/mniejsze doprowadzanie
ciepła do basenu)
230 V AC Napięcie sieci
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Dane techniczne
Jednostka

MM100

Wymiary (szer. x wys. x dł.)

mm

151 x 184 x 61

Maksymalny przekrój przewodu:
- Zacisk przyłączeniowy 230 V
- Zacisk przyłączeniowy niskiego napięcia

mm2
mm2

Napięcia znamionowe:
- Magistrala (zabezpieczona przed zmianą biegunowości)
- Napięcie sieciowe modułu
- Urządzenie obsługowe (zabezpieczone przed zmianą biegunowości)
- Pompy i zawory mieszające

2,5
1,5

V DC
VAC/Hz
V DC
V AC/Hz

15
230/50
15
230/50

V/A

230/5

Interfejs magistrali

-

EMS 2

Maks. dopuszczalna długość całkowita magistrali

m

300

Pobór mocy w trybie stand-by

W

<1

Maksymalna moc oddawana:
- PC1
- VC1

W
W

400
100

A/|is

40

Zakres pomiarowy czujników temperatury
- Dolna granica błędu
- Zakres wskazań
- Górna granica błędu

°C
°C
°C

< -10
0 – 100
> 125

Maksymalnie dozwolona długość kabla dla każdego czujnika temperatury

m

100

Dopuszczalna temperatura otoczenia
- MM100
- Czujniki temperatury

°C
°C

0 – 60
5 – 95

Stopień ochrony w przypadku instalacji naściennej

-

IP44

Stopień ochrony przy zabudowie w generatorze ciepła z RC100

-

Zależnie od generatora ciepła

Bezpiecznik (T)

Maksymalny skokowy wzrost poboru prądu PC1

Tab. 55

Dane techniczne modułu obiegu grzewczego MM100
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6.5.8

Moduł basenowy MP100

6


Wewnętrzna komunikacja z modułem instalacyjnym
MP100 odbywa się za pośrednictwem magistrali danych
EMS plus.

MP100

Funkcje i właściwości

MC1

Pool

Przy zapotrzebowaniu na ciepło basen jest podgrzewany
w taki sposób, aby mimo to zawsze osiągana była temperatura ogrzewania na czujniku T0 (w buforze lub na obejściu; nadmiar mocy przy podgrzewaniu basenu).
Pozostałe funkcje i właściwości:
Przystosowanie do pomp o wysokiej wydajności
Uruchamianie i obsługa poprzez urządzenie obsługowe
HMC300
Wtyczki kodowane i oznakowane kolorystycznie
Wskazywanie stanów roboczych i usterek za pomocą diod LED

TC1

VC1
6 720 811 619-08.2T

Rys. 108

Moduł basenowy MP100

Montaż

MC1 Sterowanie zewnętrzne basenu
TC1 Czujnik temperatury basenu
VC1 Zawór mieszający

Możliwa instalacja naścienna/instalacja na szynie montażowej
Zakres dostawy
Moduł basenowy MP 100
Materiały instalacyjne
Dokumentacja techniczna

Zastosowanie
MP100 to moduł regulatora obiegu grzewczego basenu.
Podłącza się go za zaworem przełączającym ciepłej wody
VW1 i zaworem obejściowym VC0.
Można zainstalować maksymalnie jeden moduł MP 100 na
instalację.

Wymagany osprzęt
Czujnik temperatury basenu TC1

Schemat połączeń

MP100
3
2
1

4 5 6

0

24V
OC1

7
8
9
10

1 2

120/230 V AC
120/230VAC 120/230VAC

N L

N L

MD1
3 1

2

24V

VC1

MC1

N 43 44

15 16

T0

PC1
N 63

TC1 BUS BUS

1 2 1 2

1 2

1 2

1
4
43 44

N

M

230 V AC 230 V AC
Rys. 109

VC1

TC1 BUS BUS

6 720 820 777-08.1T

Zaciski przyłączeniowe modułu basenowego MP100

[1] Zapotrzebowanie zgłaszane przez regulator basenowy
Oznaczenia zacisków przyłączeniowych:
230 V~ Przyłącze napięcia sieci
BUS Przyłącze systemu magistrali danych EMS plus
MC1 Sterowanie zewnętrzne basenu; zapotrzebowanie
względem pompy ciepła

TC1 Przyłącze czujnika temperatury basenu
VC1 Przyłącze silnika zaworu mieszającego:
zacisk przyłączeniowy 43: zawór mieszający otwarty (większe
doprowadzanie ciepła do basenu)
zacisk przyłączeniowy 44: zawór mieszający zamknięty
(mniejsze doprowadzanie ciepła do basenu)
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Dane techniczne
Jednostka

MP100

Wymiary (szer. x wys. x dł.)

mm

151 x 184 x 61

Maksymalny przekrój przewodu:
- Zacisk przyłączeniowy 230 V
- Zacisk przyłączeniowy niskiego napięcia

mm2
mm2

Napięcia znamionowe:
- Magistrala (zabezpieczona przed zmianą biegunowości)
- Napięcie sieciowe modułu
- Urządzenie obsługowe (zabezpieczone przed zmianą biegunowości)
- Pompy i zawory mieszające

2,5
1,5

V DC
VAC/Hz
V DC
V AC/Hz

15
230/50
15
230/50

V/A

230/5

Interfejs magistrali

-

EMS 2/EMS plus

Pobór mocy w trybie stand-by

W

<1

Maksymalna moc oddawana na przyłącze (VC1)

W

100

Zakres pomiarowy czujników temperatury
- Dolna granica błędu
- Zakres wskazań
- Górna granica błędu

°C
°C
°C

< -10
0 – 100
> 125

Dopuszczalna temperatura otoczenia

°C

0-60

Stopień ochrony:
- w przypadku instalacji naściennej
- w przypadku montażu w generatorze ciepła

-

IP44
w zależności od stopnia ochrony
generatora ciepła

Klasa ochrony

-

I

Bezpiecznik (T)

Tab. 56 Dane techniczne modułu basenowego MP100
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6.6

Zewnętrzne okablowanie WSW196i-12 T/TS

6.6.1

Schemat połączeń modułu instalacyjnego

6

B

A

6 720 813 687-10.2I

Rys. 110

Schemat połączeń modułu instalacyjnego

A		
Instalacyjna płytka drukowana
B	P = 4 (dodatkowa kaseta grzewcza 9 kW, 3 N~)
		
A = 0 (ustawienie standardowe)
I1
Wejście zewnętrzne 1 (zakład energetyczny)
12
Wejście zewnętrzne 2
13
Wejście zewnętrzne 3
14
Wejście zewnętrzne 4 (SG)

MD1
FW1
PC0
T0
T1
TW1
TC0

Czujnik kondensatu
Alarm anody prądu zewnętrznego (osprzęt)
Pompa obiegowa, sygnał PWM
Czujnik temperatury zasilania
Czujnik temperatury zewnętrznej
Czujnik temperatury ciepłej wody
Czujnik temperatury powrotu nośnika ciepła
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TC1
Czujnik temperatury zasilania nośnika ciepła
EM0
Dogrzewacz elektryczny 0 – 10 V
EM0
Dogrzewacz elektryczny wł./wył.
EW1	Sygnał uruchomienia dogrzewacza elektrycznego
w pojemnościowym podgrzewaczu wody (zewn.)
F50
Bezpiecznik (6,3 A)
FE
Alarm ochrony przed przegrzaniem, wyzwolony
K1
Stycznik dogrzewacza elektrycznego EE1
K2
Stycznik dogrzewacza elektrycznego EE2
PC0
Pompa nośnika ciepła
PC1
Pompa grzewcza instalacji grzewczej
PK2
Wyjście przekaźnikowe sezon chłodny, 230 V
PW2
Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody
VC0
Zawór 3-drogowy przepompowywania
VW1
Zawór 3-drogowy ogrzewania/ciepłej wody
[1]
Alarm czujnika ciśnienia/dogrzewacza elektrycznego
[2]
Napięcie robocze 230 V~
[4]
Magistrala CAN do modułu I/O
Maksymalne obciążenie wyjścia
przekaźnikowego PC1, PK2, VC0, PW2: 2
A, cosφ > 0,4. Przy wyższym obciążeniu
wymagany jest montaż przekaźnika
pośredniego.

Podłączenie fabryczne
Podłączenie podczas instalacji/
osprzęt
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6.6.2

6

Magistrala CAN i EMS – widok
1
3

2

4

6
5

6 720 820 777-09.1T

Rys. 111

Magistrala CAN i EMS – widok

[1] 	Osprzęt (np. moduł zaworu mieszającego, moduł
basenowy)
[2]
Regulator temperatury w pomieszczeniu (osprzęt)
[3]
Instalacyjna płytka drukowana
[4]
Urządzenie obsługowe/regulator
[5]
Moduł IP (osprzęt)
[6]
Moduł I/O

Podłączenie fabryczne
Podłączenie podczas instalacji/
osprzęt
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6.6.3

Schemat połączeń dla EVU/SG

2

3

1

2

3

2

3

1

A

B
4

2

4

3

1

1

C

D
4

4
6 720 810 940-05.2I

Rys. 112

[1]
[2]
[3]
[4]
A
B
C
D

Schemat połączeń dla EVU/SG

Sterowanie taryfowe
EVU
SG
Instalacyjna płytka drukowana
Tryb stand-by – EVU = 1, SG = 0
Tryb normalny – EVU = 0, SG = 0
Zwiększenie temperatury – EVU = 0, SG = 1
Praca wymuszona – EVU = 1, SG = 1
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6.6.4

6

EVU 1, wyłączenie sprężarki i dogrzewacza elektrycznego

1

2

3

8

9

4

7

10
6 720 812 913-03.2I

Rys. 113

EVU typ 1

[1]
Zasilanie napięciem
[2]
Licznik amperogodzin dla pompy ciepła, taryfa niska
[3] 	
Licznik amperogodzin dla dogrzewacza elektrycznego, taryfa niska
[4]
Sterowanie taryfowe
[5]
Sterowanie taryfowe, EVU
[6]
Sterowanie taryfowe, SG
[7] 	
Licznik amperogodzin dla budynku (1-fazowy), taryfa normalna
[8]
Sprężarka (inwerter)
[9]
Dogrzewacz elektryczny
[10]
Instalacyjna płytka drukowana
* Przekaźnik musi być dobrany do mocy dogrzewacza elektrycznego. Przekaźnik musi zostać dostarczony przez instalatora
lub dostawcę energii. Wejście zewnętrzne na module instalacyjnym (pin 13/14) wymaga sygnału bezpotencjałowego. Stan
włączenia aktywacji funkcji EVU bądź SmartGrid (styk zamknięty lub otwarty) można ustawić w regulacji. Podczas okresu
blokady na wyświetlaczu pojawia się symbol okresu blokady.
** Styk przełączający przekaźnika podłączanego do przyłączy 13, 14 i 49, 50 modułu instalacyjnego musi być zaprojektowany na 5 V i 1 mA.
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6.6.5

EVU 2, wyłączenie samej sprężarki

1

2

3

8

9

4

5

6

7

10
6 720 812 913-02.2I

Rys. 114

EVU typ 2

[1]
Zasilanie napięciem
[2]
Licznik amperogodzin dla pompy ciepła, taryfa niska
[3]
Licznik amperogodzin dla dogrzewacza elektrycznego, taryfa wysoka
[4]
Sterowanie taryfowe
[5]
Sterowanie taryfowe, EVU
[6]
Sterowanie taryfowe, SG
[7]
Licznik amperogodzin dla budynku (1-fazowy), taryfa normalna
[8]
Sprężarka (inwerter)
[9]
Dogrzewacz elektryczny
[10]
Instalacyjna płytka drukowana
* Przekaźnik musi być skonfigurowany na moc dogrzewacza elektrycznego. Przekaźnik musi zostać dostarczony przez
instalatora lub dostawcę energii. Wejście zewnętrzne na module instalacyjnym (pin 13/14) wymaga sygnału bezpotencjałowego. Stan włączenia aktywacji funkcji EVU bądź SmartGrid (zamknięty lub otwarty) można ustawić w regulacji. Podczas
okresu blokady na wyświetlaczu pojawia się symbol okresu blokady.
**Styk przełączający przekaźnika podłączanego do przyłączy 13, 14 i 49, 50 modułu instalacyjnego musi być skonfigurowany na 5 V i 1 mA.
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6.6.6

6

EVU 3, wyłączenie samego dogrzewacza elektrycznego

1

2

3

8

9

4

5

6

7

10
6 720 812 913-02.2I

Rys. 115

EVU typ 3

[1]
Zasilanie napięciem
[2]
Licznik amperogodzin dla pompy ciepła, taryfa niska
[3]
Licznik amperogodzin dla dogrzewacza elektrycznego, taryfa wysoka
[4]
Sterowanie taryfowe
[5]
Sterowanie taryfowe, EVU
[6]
Sterowanie taryfowe, SG
[7]
Licznik amperogodzin dla budynku, taryfa normalna
[8]
Sprężarka (inwerter)
[9]
Dogrzewacz elektryczny
[10]
Instalacyjna płytka drukowana
* Przekaźnik musi być skonfigurowany na moc dogrzewacza elektrycznego. Przekaźnik musi zostać dostarczony przez
instalatora lub dostawcę energii. Wejście zewnętrzne na module instalacyjnym (pin 13/14) wymaga sygnału bezpotencjałowego. Stan włączenia aktywacji funkcji EVU bądź SmartGrid (zamknięty lub otwarty) można ustawić w regulacji. Podczas
okresu blokady na wyświetlaczu pojawia się symbol okresu blokady.
**Styk przełączający przekaźnika podłączanego do przyłączy 13, 14 i 49, 50 modułu instalacyjnego musi być skonfigurowany na 5 V i 1 mA.
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6.7	Pojemnościowe podgrzewacze wody SH290
RS, SH370 RS, SH400 RS i SH450 RS
6.7.1

Przegląd wyposażenia

Indywidualne wymagania względem codziennego zapotrzebowania na wodę mogą zostać optymalnie spełnione
dzięki użyciu pompy ciepła Buderus połączonej z jednym
z wysokiej jakości pojemnościowych podgrzewaczy wody.
Pojemnościowe podgrzewacze wody są dostępne w wersji
o pojemności 290, 370, 400 i 450 litrów.
Maksymalna moc magazynowa podgrzewacza pompy ciepła nie może przekraczać wartości podanych w tabeli 57.
Przekroczenie podanych mocy prowadzi do dużej częstości taktowania pompy ciepła i wielokrotnie wydłuża m.in.
czas ładowania.

6 720 619 235-84.1il

Rys. 116

 ojemnościowy podgrzewacz wody SH290 RS, SH370
P
RS, SH400 RS i SH 450 RS

Pojemnościowy podgrzewacz wody
Pompa ciepła Logatherm
SH290 RS

SH370 RS

SH400 RS

SH450 RS

WPS 6-1

+

+

+

+

WPS 8-1

+

+

+

+

WPS 10-1

-

+

+

+

WPS 13-1

-

+

+

+

WPS 17-1

-

-

+

+

Tab. 57

Możliwości połączenia pojemnościowego podgrzewacza wody i pompy ciepła Logatherm

+ Możliwość połączenia
- Bez możliwości połączenia
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Wyposażenie
Emaliowany zbiornik podgrzewacza
Osłona z folii PVC z podkładką z pianki miękkiej i zamkiem
błyskawicznym z tylnej strony
Izolacja z pianki sztywnej z każdej strony
Wymiennik ciepła w postaci podwójnej spirali, zaprojektowany na temperaturę zasilania &V = 65°C
Czujnik temperatury podgrzewacza (NTC) w tulei zanurzeniowej z przewodem do podłączania do pomp ciepła
Buderus
Anoda magnezowa
Termometr
Zdejmowany kołnierz podgrzewacza
Zalety
Optymalne dopasowanie do pomp ciepła Buderus
Podgrzewacze dostępne w 3 wielkościach
Niewielkie straty ciepła dzięki bardzo efektywnej izolacji

6

Wbudowany termometr pokazuje temperaturę w górnym
obszarze podgrzewacza. Ze względu na naturalne rozwarstwianie temperatur w zbiorniku ustawioną temperaturę
podgrzewacza należy uznać za wartość średnią. Wskazania
temperatury i punkty załączenia regulacji temperatury podgrzewacza nie są z tego względu identyczne.
Ochrona przed korozją
Pojemnościowe podgrzewacze c.w.u. są powleczone od
strony wody pitnej i tym samym neutralne względem zwykłych rodzajów wody pitnej i materiałów instalacyjnych. Jednolita, związana powłoka emaliowana jest wykonana zgodnie z normą DIN 4753-3. Podgrzewacze zalicza się zatem do
grupy B w rozumieniu DIN 1988-2, pkt 6.1.4. Wbudowana
anoda magnezowa zapewnia dodatkową ochronę.

Opis działania
Podczas poboru ciepłej wody temperatura w podgrzewaczu
spada w górnym obszarze o ok. 8°C do 10°C, zanim pompa
ciepła ponownie podgrzeje podgrzewacz.
Jeżeli w krótkich odstępach czasu pobierana jest za każdym
razem tylko niewielka ilość wody, może dojść do chwilowego przekroczenia ustawionej temperatury w podgrzewaczu
i do uwarstwienia ciepła w górnym
obszarze zbiornika. Zjawisko to jest zależne od systemu i nie
można go zmienić.
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6.7.2

Wymiary i dane techniczne

≥400

AW
MA
H
T
HAW
D
B
VS
HB

A

HVS

EZ

HA
HEZ
RS
HRS
EK/E

HEK/E
25

Rys. 117

6 720 619 235-85.2T

Wymiary pojemnościowych podgrzewaczy wody SH290 RS, SH370 RS, SH400 RS i SH450 RS (podane w mm)

A 	Tuleja zanurzeniowa do czujnika temperatury podgrzewacza (stan w momencie dostawy: czujnik temperatury podgrzewacza w tulei zanurzeniowej A)
AW
Odpływ ciepłej wody
B
Tuleja zanurzeniowa do czujnika temperatury podgrzewacza (zastosowania specjalne)
EK
Dopływ zimnej wody
EZ
Wejście cyrkulacji
MA
Anoda magnezowa
RS
Powrót podgrzewacza
T
Tuleja zanurzeniowa z termometrem do wskazań temperatury
VS
Zasilanie podgrzewacza
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Pojemnościowy podgrzewacz wody

6

Jednostka

SH290 RS

SH370 RS

SH400 RS

SH450 RS

H1)

mm

1294

1591

1921

1921

Zasilanie podgrzewacza

HVS1)
VS

mm
cal

784
Rp 1 1/4 (wewn.)

964
Rp 1 1/4 (wewn.)

1415
Rp 1 1/4 (wewn.)

1189
Rp 1 1/4 (wewn.)

Powrót podgrzewacza

HRS1)
RS

mm
cal

220
Rp 1 1/4 (wewn.)

220
Rp 1 1/4 (wewn.)

220
Rp 1 1/4 (wewn.)

220
Rp 1 1/4 (wewn.)

EK

mm
cal

55
R 1 (zewn.)

55
R 1 (zewn.)

55
R 1 (zewn.)

55
R 1 (zewn.)

Dopływ cyrkulacji

HEZ1)
EZ

mm
cal

544
Rp 3/4 (wewn.)

665
Rp 3/4 (wewn.)

1081
Rp 3/4 (wewn.)

855
Rp 3/4 (wewn.)

Odpływ ciepłej wody

HAW1)
AW

mm
cal

1226
R 1 (zewn.)

1523
R 1 (zewn.)

1811
R 1 (zewn.)

1853
R 1 (zewn.)

HA1)
HB1)

mm
mm

644
829

791
1009

1241
1459

945
1234

0

Wysokość

Dopływ zimnej wody

Tuleja zanurzeniowa do czujnika temperatury
podgrzewacza
Średnica

mm

700

700

700

700

Wymiar przechyłu

mm

1475

1750

2050

2050

Wysokość pomieszczenia 2)

mm

1694

1991

2321

2321

-

2 x 12

2 x 16

2 x 26

2 x 21

Pojemność wody grzewczej

l

22,0

29,0

47,5

38,5

Wielkość wymiennika ciepła

m2

3,2

4,2

7,0

5,6

Maks. ciśnienie robocze

bar

10 woda grzewcza/10 ciepła woda

Maks. temperatura robocza

°C

110 woda grzewcza/ 95 ciepła woda

Maks. moc pompy ciepła

kW

11

14

233)

23

Maks. moc powierzchni grzewczej przy
T V = 55°C i TSp = 45°C

kW

11

14

233)

23

Maks. moc trwała przy TV = 60°C i Tsp = 45°C
(maks. moc magazynowa podgrzewacza)

kW
l/h

8,8
216

13
320

20,9
514

514

Uwzględniona ilość wody przepływowej

l/h

1000

1500

2500

2000

-

2,3

3,0

3,7

3,7

Pojemność użytkowa

277

352

399

433

Użytkowa ilość ciepłej wody4)
i TZ = 45°C
i TZ = 40°C

296
375

360
470

418
530

454
578

Wymiennik ciepła (wężownica grzejna)
Liczba zwojów

Współczynnik mocy NL (w oparciu o normę
DIN 4753)
Pojemność podgrzewacza

Maks. ciśnienie robocze wody

bar

10

10

10

10

Min. rozmiar zaworu bezpieczeństwa (osprzęt)

mm

DN 20

DN 20

DN 20

DN20

kWh/d

2,1

2,6

3,0

kg

137

145

200

Inne
Ilość ciepła na utrzymanie w gotowości (24 h)
wg DIN 4753-84)
Masa (netto)

180

Rys. 118 Wymiary i dane techniczne pojemnościowych podgrzewaczy wody SH290 RS, SH370 RS, SH400 RS, SH 450 RS
1)

Wymiary z całkowicie wkręconymi nóżkami regulacyjnymi. Przekręcając nóżkami można zwiększyć podane wymiary o maks. 40 mm.

2)

Minimalna wysokość pomieszczenia wymagana do wymiany anody magnezowej

3)

Pojemnościowy podgrzewacz wody Logalux SH400 RS może przenosić większe moce.

4)

Nie uwzględniono strat przesyłowych poza podgrzewaczem.

Logatherm WLW196i..AR - 6 720 820 768 (2017/11) l 157

6

Podzespoły instalacji pompy ciepła

6.7.3

Dane o zużyciu energii przez SH290 RS, SH370 RS, SH400 RS i SH450 RS

Pojemnościowy podgrzewacz wody

Jednostka

SH290 RS

SH370 RS

SH400 RS

SH450 RS

B

B

B

B

Dyrektywy UE w sprawie efektywności energetycznej
Klasa efektywności energetycznej

-

Strata ciepła

W

67

63

74

71

l

277

352

399

433

Pojemność podgrzewacza

Tab. 58
6.7.4

Dane o zużyciu energii przez SH290 RS, SH370 RS, SH400 RS, SH 450 RS
Pomieszczenie ustawienia

Przy wymianie anody ochronnej należy zachować odstęp
> 400 mm od sufitu. Należy zastosować anodę łańcuchową
z metalowym połączeniem z podgrzewaczem.

≥ 200

≥ 100

≥ 100

≥ 600

6 720 619 235-86.1il

Rys. 119

6.7.5

 ymiary montażowe pojemnościowych podgrzewaczy
W
wody SH290 RS, SH370 RS, SH400 RS, SH 450 RS
(podane w mm)

Wykres oporów hydraulicznych

Podane wartości mocy trwałej dotyczą temperatury zasilania
pompy ciepła 60°C, temperatury wypływu ciepłej wody 45°C
i temperatury dopływu zimnej wody 10°C przy maksymalnej
mocy magazynowej podgrzewacza (moc magazynowa podgrzewacza urządzenia grzewczego co najmniej tak wysoka
jak moc powierzchni grzewczej podgrzewacza).
Zmniejszenie podanej ilości wody przepływowej bądź mocy
magazynowej podgrzewacza lub temperatury zasilania skutkuje zmniejszeniem mocy trwałej i współczynnika mocy NL.
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Rys. 120

Spadek ciśnienia wężownicy grzejnej

Ap
V
1
2
3
4

Spadek ciśnienia
Strumień objętości
Krzywa charakterystyczna dla SH290 RS
Krzywa charakterystyczna dla SH370 RS
Krzywa charakterystyczna dla SH400 RS
Krzywa charakterystyczna dla SH450 RS
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6.8	Dwusystemowy pojemnościowy podgrzewacz
wody SMH400.5 E i SMH500.5 E
6.8.1

Przegląd wyposażenia

Pojemnościowy podgrzewacz wody ze znajdującym się
u góry wymiennikiem ciepła w postaci podwójnej spirali
o dużej powierzchni
Znajdujący się na dole wymiennik ciepła w postaci rury
gładkiej do instalacji solarnej
System ochrony przed korozją przez emaliowanie i anodę
magnezową
Duże otwory kontrolne u góry i z przodu do łatwego przeprowadzania konserwacji
Izolacja cieplna o grubości 100 mm z pianki miękkiej
z poszyciem polistyrenowym
SMH400.5 E: możliwość użycia aż do pompy Logatherm
WPS 8-1
SMH500.5 E: możliwość użycia aż do pompy Logatherm
WPS 17-1
6 720 619 235-172.1il

Rys. 121

6.8.2

Wymiary i dane techniczne

 wusystemowy pojemnościowy podgrzewacz wody
D
SMH400.5 E i SMH500.5 E

Ø D1/D2
Ø DSP

M1

A1
H
HAB

A2
EH

HVS2
M2

HEZ
HRS2
HVS1

HEK/E

HRS1
6 720 803 662-10.2T

Rys. 122

A1
A2
D
DSP
EH
M1
M2

Wymiary dwusystemowych pojemnościowych podgrzewaczy wody SMH400.5 E i SMH500.5 E

Odstęp między nóżkami
Odstęp między nóżkami
Średnica z izolacją cieplną
Średnica bez izolacji cieplnej
Dogrzewacz elektryczny
Punkt pomiaru zacisk mocujący
Punkt pomiaru tuleja zanurzeniowa (Ø wewn. 19,5 mm)
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Pojemnościowy podgrzewacz wody

Jednostka

SMH400.5 E(S)-B

SMH500.5 E(S)-B

1
1
1

378
180
198

489
254
235

0 D1/D2

mm

850

850

H

mm

1624

1870

mm

1705

1941

Pojemność podgrzewacza:
Łącznie
Część dyspozycyjna Vaux
Część solarna Vso|
Średnica z izolacją cieplną o grubości 65 mm/100 mm
Wysokość
Wymiar przechyłu
Wysokość dopływu zimnej wody/spustu

HEK/E
EK/E

mm
DN

131
R1¼

131
R1¼

Wysokość powrotu pojemnościowego podgrzewacza wody po stronie
solarnej

HRS1
RS1

mm
DN

274
R1

274
R1

Wysokość zasilania pojemnościowego podgrzewacza wody po stronie
solarnej

HVS1
VS1

mm
DN

731
R1

731
R1

Wysokość powrotu pojemnościowego podgrzewacza wody

HRS2
RS2

mm
DN

818
R1¼

818
R1¼

Wysokość zasilania pojemnościowego podgrzewacza wody

HVS2
VS2

mm
DN

1571
R1¼

1571
R1¼

Wysokość wejścia cyrkulacji

HEZ
EZ

mm
DN

1128
R¾

1128
R¾

Wysokość odpływu ciepłej wody

HAB
AB

mm
DN

1731
R1¼

1731
R1¼

Grzałka elektryczna

EH

DN

Rp 1 ½

Rp 1 ½

m

3,3

5,1

18

27

Wielkość wymiennika ciepła u góry
Pojemność wymiennika ciepła u góry
Wielkość solarnego wymiennika ciepła

2

l

1,3

1,8

l

9,5

13,2

Maksymalne ciśnienie robocze wody grzewczej/użytkowej

bar

16/10

16/10

Maksymalna temperatura robocza wody grzewczej/użytkowej

°C

160/95

160/95

Masa netto z izolacją cieplną o grubości 65 mm/100 mm

kg

216

273

Pojemność solarnego wymiennika ciepła

Tab. 59

m

2

Wymiary i dane techniczne dwusystemowych pojemnościowych podgrzewaczy wody SMH400.5 EW i SMH500.5 EW

Wartości pomiarowe przy różnicy temperatur w wysokości 45 K (nagrzewany cały pojemnościowy podgrzewacz wody)
2)
Wartość ustalona obliczeniowo według normy
3)
Izolacja cieplna o grubości 65 mm
4)
Izolacja cieplna o grubości 100 mm
1)

6.8.3	Dane o zużyciu energii przez SMH400.5 EW/SMH500.5 EW i SMH400.5 EW-B/SMH500.5 EW-B
Pojemnościowy podgrzewacz wody

Jednostka

SMH400.5 EW-B

SMH500.5 EW-B

Dyrektywy UE w sprawie efektywności energetycznej – izolacja cieplna o grubości 100 mm1)
Klasa efektywności energetycznej

-

B

B

Strata ciepła

W

74

80

l

378

489

Pojemność podgrzewacza

Tab. 60
1)

Dane o zużyciu energii przez SMH400.5 EW-B i SMH500.5 EW-B

Pianka sztywna + włókna poliestrowe 100 mm
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6.9	Dobór podgrzewaczy w domach
jednorodzinnych
Projektowa moc cieplna do przygotowania c.w.u. zwykle wynosi 0,2 kW na osobę. Jest to oparte na założeniu, że jedna
osoba zużywa dziennie maksymalnie 80 – 100 l wody o temperaturze 45°C.
Należy wziąć pod uwagę maksymalną zakładaną liczbę osób.
W wyliczeniach należy też uwzględnić możliwość zużywania
dużej ilości ciepłej wody (np. podczas korzystania z jacuzzi)
przez mieszkańców.
Jeżeli ciepła woda nie ma być podgrzewana pompą ciepła
w punkcie projektowym (czyli np. w środku zimy) , zapotrzebowania na energię do przygotowania c.w.u. nie trzeba dodawać do obciążenia grzewczego instalacji grzewczej.
6.9.1

PZ

AW

VS

Sterowanie czasowe
Zgodnie z niemieckim rozporządzeniem w sprawie oszczędzania energii (EnEV) instalacje cyrkulacyjne muszą być
wyposażone w samoczynnie działające urządzenia do wyłączania pomp cyrkulacyjnych oraz zaizolowane termicznie
zgodnie z uznanymi zasadami techniki, aby uniknąć strat
ciepła. Różnica temperatur pomiędzy odpływem ciepłej wody
a wejściem cyrkulacji nie powinna przekraczać 5 K (-> rys. 122).
Przewody cyrkulacyjne są wymiarowane wg normy DIN 19883, względnie wg wskazówek zawartych w arkuszu roboczym
DVGW W 553. W rozumieniu arkusza DVGW W 551 instalacje
cyrkulacyjne są wymagane w przypadku dużych instalacji.

SG

EZ

SV

RS
BWAG

AG
SA 1 2 3 4 SA
EK

Przewód cyrkulacyjny

W przewodzie ciepłej wody, możliwie blisko miejsc jej poboru,
instaluje się odgałęzienie prowadzące z powrotem do pojemnościowego podgrzewacza c.w.u. W tym obiegu cyrkuluje
ciepła woda. Dzięki temu użytkownik ma do dyspozycji ciepłą
wodę natychmiast po otwarciu punktu poboru. W przypadku
większych budynków (domów wielorodzinnych, hoteli, itp.)
interesujący jest także aspekt strat wody w kontekście instalowania przewodów cyrkulacyjnych. Jeżeli nie zastosowano
przewodów cyrkulacyjnych, w bardziej odległych punktach
poboru występuje długie oczekiwanie na dopływ ciepłej wody
i wysoki odpływ wody niewykorzystanej.

2

5

EL
Rys. 123

AG
AW
BWAG
EK
EL
EZ
PZ
RS
SA
SG
SV
VS
1
2
3
4
5

6 720 619 235-88.1il

Schemat przewodu cyrkulacyjnego

Lejek przelewu z syfonem
Odpływ ciepłej wody
Naczynie wzbiorcze do wody pitnej (zalecenie)
Dopływ zimnej wody
Spust
Wejście cyrkulacji
Pompa cyrkulacyjna (w gestii inwestora)
Powrót podgrzewacza
Zawór odcinający (w gestii inwestora)
Zespół zabezpieczający wg DIN 1988
Zawór bezpieczeństwa
Zasilanie podgrzewacza
Króciec manometru
Hamulec grawitacyjny
Zawór kontrolny
Reduktor ciśnienia (jeśli wymagany, osprzęt)
Pojemnościowy podgrzewacz wody

Dezynfekcja termiczna
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6.10	Dobór podgrzewaczy w domach
wielorodzinnych

6.11	Podgrzewacze buforowe P120/5 W, P200/5 W,
P300/5 W

6.10.1	Współczynnik zapotrzebowania dla budynków
mieszkalnych

6.11.1 Przegląd wyposażenia

Współczynnik zapotrzebowania zdefiniowano w materiałach
projektowych „Określanie wielkości i wybór pojemnościowych podgrzewaczy wody". Podobnie użyć można oprogramowania do wymiarowania Logasoft DIWA (niem. Dimensionierungshilfe Warmwasser) .
W budynkach z co najmniej trzema jednostkami mieszkaniowymi i podgrzewaczem o pojemności > 400 l lub przewodem o pojemności > 3 l między wylotem pojemnościowego
podgrzewacza wody i miejscem poboru, zgodnie z arkuszem DVGW W 551 wymagana jest temperatura odpływu
ciepłej wody z podgrzewacza 60°C.

Podgrzewacze buforowe można stosować wyłącznie w zamkniętych instalacjach grzewczych z pompą ciepła i napełniać tylko wodą grzewczą. Użytkowanie w każdy inny sposób zostanie uznane za niezgodne z przeznaczeniem. Firma
Buderus nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody
wynikające z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.
Podgrzewaczy buforowych nie można stosować w instalacjach z przewodami rurowymi przepuszczającymi parę
wodną (jak w przypadku starszych ogrzewań podłogowych).
W takich systemach należy uwzględnić rozdzielenie systemowe za pomocą płytowego wymiennika ciepła. Wskazówka projektowa: ok. 10 l/kW

6 720 803 662-40.1il

Rys. 124

Pompa ciepła Logatherm

Podgrzewacz buforowy P120/5 W

P120/5 W

P200/5 W

Podgrzewacz buforowy P300/5 W

WPS 6 K-1 WPS 6-1

+

+

+

WPS 8 K-1/WPS 8-1

+

+

+

WPS 10 K-1/WPS 10-1

-

+

+

WPS 13-1

-

+

+

WPS 17-1

-

-

+

WSW196i-12 T/TS

+

+

+

Tab. 61

Możliwości połączenia podgrzewaczy buforowych i pompy ciepła Logatherm

+ Możliwość połączenia
- Bez możliwości połączenia
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6.11.2

6

Wymiary i dane techniczne

563

218
130

150

25°

V2(1)

A

333

289

980

V1(2)

2771)

M2
M1,E

A

ØD
B

R2(1)

R1(2)

B-B

A-A
B

6 720 803 662-11.1il

Rys. 125

E
M1
M2
R1
R2
V1
V2

Przyłącza podgrzewacza buforowego P120/5 W

Odpowietrznik
Punkt pomiaru dla czujnika temperatury
Złączka dodatkowej tulei zanurzeniowej
Powrót (pompa ciepła)
Powrót (system grzewczy)
Zasilanie (pompa ciepła)
Zasilanie (system grzewczy)
20°

A

M1
V1

E
V2

H
438

HV2

HV1

R1

683

380

M2
3/4“
R2/EL

HR1

HR2
670

A
B

Rys. 126

E
EL
M1
M2
R1
R2
V1
V2

B

B-B

A-A

6 720 803 662-12.1il

Przyłącza i wymiary podgrzewaczy buforowych P200/5 W i P300/5 W (podane w mm)

Odpowietrznik
Spust
Punkt pomiaru dla czujnika temperatury
Złączka dodatkowej tulei zanurzeniowej
Powrót (pompa ciepła)
Powrót (system grzewczy)
Zasilanie (pompa ciepła)
Zasilanie (system grzewczy)
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Podgrzewacz buforowy

Jednostka

P120/5 W

P200/5 W

P300/5 W

D
D

mm
mm

550

550

670

H

mm
mm

9801)
-

15301)
1625

14951)
1655

Zasilanie

HV1
HV2
V1
V2

mm
mm
cal
cal

R 3/4
R 3/4

13991)
13991)
R1
R1

13551)
13551)
R1
R1

Powrót

HR1
HR 2
R1
R2

mm
mm
cal
cal

R 3/4
R 3/4

2651)
811)
R1
R1

3181)
801)
R1
R1

l

120

200

300

Średnica
bez izolacji cieplnej
z izolacją cieplną 80 mm
Wysokość
Wymiar przechyłu

Pojemność podgrzewacza (woda grzewcza)
Maks. temperatura wody grzewczej

°C

Maks. ciśnienie robocze wody grzewczej

bar

Zużycie energii dyspozycyjnej wg DIN 4753-82)
Masa netto z izolacją cieplną

Tab. 62
1)
2)
3

90
3

kWh/24h

1,6

1,8

1,82

kg

533)

753)

823)

P200/5 W

P300/5 W

Wymiary i dane techniczne podgrzewaczy buforowych P120/5 W, P200/5 W i P300/5 W

Należy dodać 10 – 20 mm na nóżki
Wartość pomiarowa przy różnicy temperatur 45 K
Masa z opakowaniem o ok. 5% wyższa

6.11.3	Dane o zużyciu energii przez P120/5 W, P200/5 W, P300/5 W
Podgrzewacz buforowy

Jednostka

P120/5 W

Dyrektywy UE w sprawie efektywności energetycznej
Klasa efektywności energetycznej

-

B

B

B

Strata ciepła

W

52

50

59

l

120

198,5

300

Pojemność podgrzewacza

Dyrektywy UE w sprawie efektywności energetycznej – izolacja cieplna o grubości 65 mm (PW500.6 W)/85 mm (PW750.6 W)
Klasa efektywności energetycznej

-

-

-

-

Strata ciepła

W

-

-

-

l

-

-

-

Pojemność podgrzewacza

Dyrektywy UE w sprawie efektywności energetycznej – izolacja cieplna o grubości 100 mm1)
Klasa efektywności energetycznej

-

-

-

-

Strata ciepła

W

-

-

-

l

-

-

-

Pojemność podgrzewacza

Tab. 63
1)

Dane o zużyciu energii przez P120/5 W, P200/5 W, P300/5 W

Tylko PW500.6 W

6.12	Podgrzewacze buforowe PNRZ750/1000.6
EW-C ze stacją świeżej wody FS/2
6.12.1

Przegląd wyposażenia

Podgrzewacze buforowe PNRZ750/1000.6 EW-C są wyposażone w 2 blachy tworzące warstwy. Blachy tworzące
warstwy umożliwiają podział wewnątrz podgrzewacza na
część dyspozycyjną, grzewczą i solarną. Dodatkowo lanca
zasilająca zapewnia spokojny wpływ wody do pompy ciepła.
Podgrzewacze buforowe można stosować wyłącznie w zamkniętych instalacjach grzewczych z pompą ciepła i napełniać tylko wodą grzewczą. Użytkowanie w każdy inny sposób zostanie uznane za niezgodne z przeznaczeniem. Firma
Buderus nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody
wynikające z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.
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Podgrzewaczy buforowych nie można stosować
w instalacjach z przewodami rurowymi
przepuszczającymi parę wodną
(jak w przypadku starszych ogrzewań
podłogowych). W takich systemach należy
uwzględnić rozdzielenie systemowe za pomocą
płytowego wymiennika ciepła. Wskazówka
projektowa: ok. 10 l/kW

Podzespoły instalacji pompy ciepła

Podgrzewacz buforowy PNRZ750.6 EW-C można połączyć
z pompami ciepła WPS 6-1 – WPS 10-1.
Podgrzewacz buforowy PNRZ1000.6 EW-C można połączyć
ze wszystkimi pompami ciepła WPS ..-1.
Stacja świeżej wody FS/2 służy do higienicznego przygotowania c.w.u. w trybie przepływu. Posiada ona pompę ładującą o wysokiej wydajności i zintegrowany regulator.

Pompa ciepła
Logatherm

Podgrzewacz buforowy PNRZ750.6 EW-C
PNRZ1000.6 EW-C

WPS 6-1

+

+

WPS 8-1

+

+

WPS 10-1

+

+

WPS 13-1

-

+

WPS 17-1

-

+

Tab. 64

6

Możliwości połączenia pomp ciepła Logatherm
WPS..-1 z podgrzewaczem buforowym
PNRZ750/1000.6 EW-C
+ Możliwość połączenia
- Bez możliwości połączenia

6 720 811 620-22.1O

Rys. 127

Podgrzewacz buforowy PNRZ750/1000.6 EW-C
6 720 811 620.24-1.O

W celu ekonomicznej eksploatacji instalacji, zwłaszcza
w połączeniu z instalacjami solarnymi lub pompami ciepła,
należy sterować pompą cyrkulacyjną stosownie do zapotrzebowania na ciepło. Należy przestrzegać przy tym właściwych norm.
6.12.2

Rys. 128

Stacja świeżej wody FS/2

Wymiary i dane techniczne podgrzewaczy buforowych PNRZ750/1000.6 EW-C
B-B

B

45°

EH

H1

Ø DSP

H2
H4
H5
H8

HRS1

H10

20°

H12

H13

B

Rys. 129

Ø DSP

H7

HVS1

H6

6 720 811 620-21.1O

Przyłącza podgrzewaczy buforowych PNRZ750/1000.6 E (W)
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D1
D2

V1
V2

V4
H

V3

6 720 811 620-23.1O

Rys. 130

Wymiary podgrzewaczy buforowych PNRZ750/1000.6 E (W)

Podgrzewacz buforowy

Jednostka

PNRZ 750.6 EW-C
PNRZ1000.6 EW-C

Średnica
bez izolacji cieplnej
z izolacją cieplną 80 mm / 120 mm

D2
D1

mm
mm

790
950/1030

790
950/1030

Wysokość:

H

mm

1800

2230

Przyłącza

H1
H2
H4
H5/EH
H6/H7
H8
H10
H11
H13
0 H1-H13

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
-

1630
1440
1110
950
830
710
270
130
R 1 1/2

2070
1880
1550
1300
1150
950
800
270
130
R 1 1/2

m3/h

m3/h

ok. 5

ok. 5

Zasilanie

VS1
Ø VS1

mm
-

710
R1

800
R1

Powrót

HRS1
Ø RS1

mm
-

270
R1

270
R1

Pojemność części związanej z ciepłą wodą

V1

l

300

445

Pojemność części związanej z ogrzewaniem

V2

l

150

175

Pojemność części związanej z instalacją solarną

V3

l

300

340

Pojemność całkowita podgrzewacza

V4

Zalecany maksymalny strumień objętości króćca 1 V2

l

750

960

Maksymalna temperatura wody grzewczej

°C

95

95

Maksymalne ciśnienie robocze wody grzewczej

bar

3

3

Maksymalna temperatura solarnego wymiennika ciepła

°C

130

130

Maksymalne ciśnienie robocze solarnego wymiennika ciepła

bar

10

10

Zużycie energii dyspozycyjnej wg DIN 4753-81)
z izolacją cieplną 80 mm / 120 mm

kWh/24
h

4,5/2,7

5,7/3,3

Masa netto, z izolacją cieplną 80 mm / 120 mm

kg

158/166

209/266

Tab. 65
1)

Wymiary i dane techniczne podgrzewaczy buforowych PNRZ750/1000.6 EW-C

Wartość pomiarowa przy różnicy temperatur 45 K
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6

6.12.3	Dane o zużyciu energii przez Logalux
PNRZ750/1000.6 EW-C
Podgrzewacz buforowy

Jednostka

PNRZ750.6 EW-C

PNRZ1000.6 EW-C

Dyrektywa UE w sprawie efektywności energetycznej – izolacja cieplna o grubości 85 mm
Klasa efektywności energetycznej

-

C1)

C1)

Strata ciepła

W

119

143

l

745

960

Pojemność podgrzewacza

Tab. 66
1)

Dane o zużyciu energii przez Logalux PNRZ750/1000.6 EW-C

Pianka sztywna 85 mm (pianka sztywna 80 mm i płaszcz foliowy z podkładką z pianki miękkiej 5 mm)

6.12.4	Wymiary i dane techniczne stacji świeżej wody
FS/2
59 65

140

48 55 57

532

275

360

> 250

84

Rys. 131

85
> 200

418

483

230

86
6720809213.04-1.ST

Wymiary stacji świeżej wody (podane w mm)

Podgrzewacz buforowy

Jednostka

FS/2

Wymiary (szer. x wys. x dł.)

mm

360 x 483 x 275

Przyłącza

DN

G 3/4 AG

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (Pmax)
Woda grzewcza
Woda pitna

bar
bar

3
10

Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza (Tmax)
Woda grzewcza
Woda pitna

°C
°C

95
80

Zakres ustawień temperatury c.w.u.

°C

50/60

Znamionowa moc poboru (obieg pierwotny: 60°C, obieg wtórny: 10/45°C)
Wielkość poboru

kW
l/min

54
22

Znamionowa moc poboru (obieg pierwotny: 70°C, obieg wtórny: 10/60°C)
Wielkość poboru

kW
l/min

52
15

Znamionowy strumień objętości (po stronie pierwotnej)

l/min

24

Wysokość tłoczenia (po stronie pierwotnej)

mbar

250

Spadek ciśnienia po stronie wody pitnej (znamionowa moc poboru: 22 l/min)

mbar

450

Współczynnik NL wg DIN 4708 (temperatura zasilania: 70°C)1)

-

2,7

Pompa ładująca

-

Wilo Yonos PARA RS15/7

Pobór mocy pompy ładującej

W

3 – 45

Maksymalny pobór prądu pompy ładującej

A

0,44

Pobór mocy regulatora

W

<1

Masa (m)

kg

10,5

Tab. 67
1)

Dane techniczne stacji świeżej wody FS/2

10-minutowy pobór szczytowy wg DIN 4708. Moc kotła i pojemność bufora należy odpowiednio zwymiarować
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6.13	Podgrzewacze buforowe PRZ500.6 EW-B/C,
PRZ750.6 EW-C, PRZ1000.6 EW-C ze stacją
świeżej wody FS/2
6.13.1

Podgrzewaczy buforowych nie można stosować
w instalacjach z przewodami rurowymi przepuszczającymi parę wodną (jak w przypadku
starszych ogrzewań podłogowych). W takich
systemach należy uwzględnić rozdzielenie
systemowe za pomocą płytowego wymiennika
ciepła. Wskazówka projektowa: ~10 l/kW

Przegląd wyposażenia

Podgrzewacze buforowe PRZ500/750/1000.6 EW są wyposażone w blachę tworzącą warstwy, która umożliwia podział
wewnątrz podgrzewacza na część dyspozycyjną i grzewczą.
Podgrzewacze buforowe można stosować wyłącznie w zamkniętych instalacjach grzewczych z pompami ciepła i napełniać tylko wodą grzewczą.
Użytkowanie w każdy inny sposób zostanie uznane za niezgodne z przeznaczeniem. Firma Buderus nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Stacja świeżej wody FS/2 służy do higienicznego przygotowania c.w.u. w trybie przepływu. Posiada ona pompę ładującą o wysokiej wydajności i zintegrowany regulator.

6 720 811 620.24-1.O

Rys. 133

Stacja świeżej wody FS/2

Podgrzewacz buforowy PRZ500.6 EW można połączyć ze
wszystkimi pompami ciepła WPS ..-1.
Podgrzewacz buforowy PRZ750.6 EW można połączyć
z pompami ciepła WPS 13-1 i WPS 17-1.
Podgrzewacz buforowy PRZ1000.6 EW można połączyć
z pompą ciepła WPS 17-1.

6 720 817 501-00.1T

Pompa ciepła
Logatherm

Rys. 132

Podgrzewacz kombinowany PRZ...6 EW
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PRZ500.6
EW-B/C

Podgrzewacz buforowy
PRZ750.6 PRZ1000.6 EW-C EW-C

WPS 6-1

+

-

-

WPS 8-1

+

-

-

WPS 10-1

+

-

-

WPS 13-1

+

+

-

WPS 17-1

+

+

+

Tab. 68

 ożliwości połączenia pomp ciepła Logatherm
M
WPS ..-1 z podgrzewaczem buforowym
PRZ500/750/1000.6 EW
+ Możliwość połączenia
- Bez możliwości połączenia

W celu ekonomicznej eksploatacji instalacji, zwłaszcza w połączeniu z instalacjami solarnymi lub pompami ciepła, należy
sterować pompą cyrkulacyjną stosownie do zapotrzebowania
na ciepło. Należy przestrzegać przy tym właściwych norm.

Podzespoły instalacji pompy ciepła

6.13.2

6

Wymiary i dane techniczne

EH

H1

H3

H2
H6

H 10

H9
H 11

H 12
H 13

Rys. 134

20°

Ø D SP

6 720 818 376-62.1T

Przyłącza wraz z wymiarami PRZ500/750/1000.6 EW (rysunek bez izolacji cieplnej)

D1
D2

V3
V1

H

V2

6 720 818 376-63.1T

Rys. 135

Wymiary podgrzewaczy buforowych PRZ500/750/1000.6 EW
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Podgrzewacz buforowy

Jednostka

PRZ500.6 EW

PRZ750.6 EW

PRZ1000.6 EW

Pojemność części związanej z ciepłą wodą

V1

l

280

425

595

Pojemność części związanej z ogrzewaniem

V2

l

220

325

370

Całkowita pojemność podgrzewacza

V3

l

500

750

965
9603)

Średnica z izolacją cieplną

ØD

mm

7801)/8502)

9603)

Średnica bez izolacji cieplnej

Ø DSP

mm

-

790

790

Wysokość (z izolacją cieplną)

H

mm

1775

1820

2255

Wymiar przechyłu

mm

1930

1755

2156

Szerokość do wstawienia

mm

770

800

800

Przyłącza

DN

G1 1/2 (IG)

G1 1/2 (IG)

G1 1/2 (IG)

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

1620
1440
1110
950
710
270
130

1630
1440
1110
950
710
270
130

2070
1880
1110
1150
710
270
130

H1
H2/H3
EH
H6
H9/H10
H11/H12
H13

Wysokość

Grzałka elektryczna

0 EH

DN

Rp 1 1/2

Rp 1 1/2

Rp 1 1/2

kWh/24h

2,541)/1,92)

2,76

3,34

Masa (netto) z izolacją cieplną

kg

961)/ 992)

137

177

Maksymalne nadciśnienie robocze wody grzewczej

bar

3

3

3

Maksymalna temperatura robocza wody grzewczej

°C

95

95

95

Ilość ciepła na utrzymanie w gotowości4)

Tab. 69

Wymiary i dane techniczne podgrzewaczy buforowych PRZ500/750/1000.6 EW

65 mm (pianka sztywna 60 mm i płaszcz foliowy z podkładką z pianki miękkiej 5 mm)
100 mm (pianka sztywna 60 mm i włóknina poliestrowa 40 mm z płaszczem foliowym)
3)
85 mm (pianka sztywna 80 mm i płaszcz foliowy z podkładką z pianki miękkiej 5 mm)
4)
Wartość pomiarowa przy różnicy temperatur 45 K (nagrzewany cały podgrzewacz) wg EN 12897
1)
2)

6.13.3	Dane o zużyciu energii przez RZ500/750/1000.6 EW
Podgrzewacz buforowy

Jednostka

PRZ500.6 EW

PRZ750.6 EW PRZ1000.6 EW

Dyrektywa UE w sprawie efektywności energetycznej – przy 500 l izolacja cieplna 65 mm1) – od 750 l izolacja cieplna 85 mm2)
Klasa efektywności energetycznej

-

C

C

C

Strata ciepła

W

106

115

139

l

500

750

965

Pojemność podgrzewacza

Dyrektywa UE w sprawie efektywności energetycznej – przy 500 l izolacja cieplna 65 mm1) – od 750 l izolacja cieplna 85 mm2)
Klasa efektywności energetycznej

-

B

-

-

Strata ciepła

W

79

-

-

l

500

-

-

Pojemność podgrzewacza

Tab. 70
1)
2)

Dane o zużyciu energii przez podgrzewacze buforowe PRZ500/750/1000.6 EW

65 mm (pianka sztywna 60 mm i płaszcz foliowy z podkładką z pianki miękkiej 5 mm)
85 mm (pianka sztywna 80 mm i płaszcz foliowy z podkładką z pianki miękkiej 5 mm)
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6.14	Podgrzewacze kombinowane KNW 600 EW/2,
KNW 830 EW/2
6.14.1

Przegląd wyposażenia

Podgrzewacze kombinowane KNW ... EW/2 są używane
jako podgrzewacze warstwowe w przypadku pomp ciepła
z obszarem buforowym wody grzewczej i w przypadku
pomp ciepła z przygotowaniem ciepłej wody dzięki wykorzystaniu zasady przepływu.

6

Wyposażenie
Podgrzewacze kombinowane KNW ... EW/2 są odpowiednie do pomp ciepła o maksymalnym strumieniu objętości
5 m3/h. W przypadku podgrzewaczy KNW 600 EW/2
można podłączyć instalacje solarne i kotły na paliwa stałe
o mocy do 10 kW, a w przypadku podgrzewaczy KNW 830
EW – do 15 kW.
Higieniczne przygotowanie ciepłej wody przy wykorzystaniu zasady przepływu, za pomocą wymiennika ciepła ze
stali nierdzewnej.
Wymiennik solarny ze stali nierdzewnej
2 czujniki w obwodach do przygotowania c.w.u. i ogrzewania w zakresie dostawy
Z zestawem cyrkulacyjnym
Izolacja cieplna o grubości 100 mm z włókien poliestrowych z płaszczem polistyrenowym (zdejmowalna)
Minimalna ilość ciepła na utrzymanie w gotowości wskutek
wykonania z włókien poliestrowych ISO plus dzięki bardzo
niskiej przewodności cieplnej i dokładniejszemu dopasowaniu. Przyjazne dla środowiska dzięki zastosowaniu co
najmniej 50% materiałów nadających się do recyklingu.
Aby połączyć podgrzewacze kombinowane KNW ... EW/2
z pompami ciepła solanka-woda, potrzebny jest specjalny
układ elektryczny i uruchomienie.

6 720 644 811-00.1T

Rys. 136

Podgrzewacz kombinowany KNW... EW/2
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6.14.2

Wymiary i dane techniczne

8

1
2
3
5

1 IG

4
6

7

13
16

9

8
9

11

12

15

15

18

10
10
14
17

19
6 720 808 227-01.1T

Rys. 137

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]

Przyłącza wraz z wymiarami KNW ...EW/2

Odpowietrznik
Zasilanie dogrzewacza elektrycznego
Pobór ciepłej wody
Tuleja zanurzeniowa (czujnik temperatury ciepłej wody)
Tuleja zanurzeniowa
Złączka dogrzewacza elektrycznego
Powrót pompy ciepła ciepłej wody
Górny zestaw podłączeniowy cyrkulacji
Zasilanie obiegu grzewczego lub zasilanie pompy ciepła, ogrzewania i ciepłej wody (wymienne)
Dolny zestaw podłączeniowy cyrkulacji
Złączka dogrzewacza elektrycznego
Złączka dogrzewacza elektrycznego
Tuleja zanurzeniowa (czujnik temperatury powrotu)
Zasilanie wymiennika ciepła (instalacja solarna)
Powrót obiegu grzewczego lub powrót pompy ciepła, ogrzewania i ciepłej wody (wymienny)
Tuleja zanurzeniowa (instalacja solarna)
Powrót wymiennika ciepła (instalacja solarna)
Zimna woda
Powrót dogrzewacza elektrycznego (spust)
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Poz.

KNW 600 EW/2

KNW 830 EW/2

1

R 1/2 IG

1865 mm

R 1/2 IG

2

R 1 1/2 IG

1740 mm

R 1 1/2 IG

1770 mm

3

R 1 AG

1587 mm

R 1 AG

1650 mm

4

0 17,2

1480 mm

0 17,2

1530 mm

5

0 17,2

1250 mm

0 17,2

1430 mm

6

R 1 1/2 IG

1005 mm

R 1 1/2 IG

1270 mm

7

R 1 1/4 IG

910 mm

R 1 1/4 IG

1140 mm

8

R 1 AG

850 mm

R 1 AG

1080 mm

9

R 1 1/4 IG

765 mm

R 1 1/4 IG

995 mm

10

R 1 AG

680 mm

R 1 AG

910 mm

11

R 1 1/2 IG

580 mm

R 1 1/2 IG

755 mm

1905 mm

12

-

-

-

-

13

0 17,2

525 mm

0 17,2

665 mm

14

R 1 IG

465 mm

R 1 IG

615 mm

15

R 1 1/4 IG

420 mm

R 1 1/4 IG

540 mm

16

0 17,2

400 mm

0 17,2

440 mm

17

R 1 IG

340 mm

R 1 IG

340 mm

18

R 1 AG

250 mm

R 1 AG

270 mm

19

R 1 1/2 IG

160 mm

R 1 1/2 IG

170 mm

Tab. 71

6

Wymiary przyłączy

Dane techniczne
Jednostka

KNW 600 EW/2

KNW 830 EW/2

Pojemność podgrzewacza

l

572

846

Pojemność na ciepłą wodę

l

40

46

Pojemność solarnego wymiennika ciepła

l

7,2

10,6

Pojemność zbiornika podgrzewacza

Woda grzewcza
Maksymalne ciśnienie robocze

bar

3

3

Ciśnienie próbne

bar

4,5

4,5

Maksymalna temperatura robocza

°C

95

95

m3/h

3

5

kWh/d

2,7

4

Maksymalne ciśnienie robocze

bar

6

6

Ciśnienie próbne

bar

9

9

Maksymalna temperatura robocza

°C

95

95

Natężenie przepływu po stronie instalacji grzewczej
Ilość ciepła na utrzymanie w gotowości
Ciepła woda

Materiał wykonania wymiennika ciepła

-

1.4404 (V4A)

1.4404 (V4A)

m2

7,5

8,7

Maksymalne ciśnienie robocze

bar

10

10

Ciśnienie próbne

bar

15

15

Maksymalna temperatura robocza

°C

110

110

Powierzchnia wymiennika ciepła (na dole)

m2

1,5

2,2

Wysokość całkowita z izolacją

mm

1950

1990

Średnica z izolacją

mm

850

990

Średnica bez izolacji

mm

650

790

Wymiar przechyłu bez izolacji

mm

1900

1950

Grubość izolacji

mm

100

100

Maksymalna długość wbudowania EHP

mm

720

860

kg

161

199

Powierzchnia wymiennika ciepła (rura falista)
Instalacja solarna

Wymiary

Dane ogólne
Masa (własna)

Tab. 72

Wymiary przyłączy
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6.14.3

Dane o zużyciu energii przez KNW ... EW/2

Podgrzewacz buforowy

Jednostka

KNW 600 EW/2

KNW 830 EW/2

Dyrektywa UE w sprawie efektywności energetycznej – izolacja cieplna o grubości 85 mm
Klasa efektywności energetycznej

-

C

C

Strata ciepła

W

120,8

133,3

l

572

846

Pojemność podgrzewacza

Tab. 73

Dane o zużyciu energii przez KNW ... EW/2

6.15	Systemy szybkiego montażu obiegu
grzewczego
Połączenia systemów szybkiego montażu z rozdzielaczem obiegu grzewczego we wzorniczym DNA
580
290
RH VH

130

RK 2/25
RK 2/32
364

Legenda do rys. 138 i rys. 139:
[1] Rury przyłączeniowe
RH Powrót obiegu grzewczego
Średnice przyłączy:
Rp 1 w przypadku HSM 15, HSM 20, HSM 25 i HS 25/6;
Rp 1 1/4 w przypadku HSM 32 i HS 32
VH Zasilanie obiegu grzewczego
Średnice przyłączy:
Rp 1 w przypadku HSM 15, HSM 20, HSM 25 i HS 25/6;
Rp 1 1/4 w przypadku HSM 32 i HS 32/6

(WMS 2)
(HKV 2/25)
(HKV 2/32)

Montaż do wyboru po prawej lub lewej stronie
obok podgrzewacza buforowego.

180

130

1

VH
400

Więcej informacji, np. o charakterystykach
pomp, zawiera aktualne wydanie materiałów
do projektowania „Systemy szybkiego montażu
obiegu grzewczego”.

RH
6 720 820 768-03.1T

Rys. 138

 ymiary połączeń systemów szybkiego montażu RK 2/25
W
i RK 2/32 dla 2 obiegów grzewczych (podane w mm)

Połączenia systemów szybkiego montażu
580
290
RH VH

870

130

580
RH VH

290

130

364

RK 3/32
364

(WMS 2)

(WMS 3)

RH VH

130

(HKV 3/32)

420

180

130

1

Rys. 140

VH
400
RH
6 720 820 768-13.1T

Rys. 139

RH VH

 ymiary połączenia systemu szybkiego montażu RK 3/32
W
dla 3 obiegów grzewczych (podane w mm)
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 ymiary połączeń systemów szybkiego montażu dla
W
2 obiegów grzewczych (podane w mm)

Podzespoły instalacji pompy ciepła

6

290

RH VH

(HS 25E)
(HSM 15/20/25E)
(WMS 1)

364

RH VH
130

Rys. 141

6 720 820 768-25.1T

 ymiary połączeń systemów szybkiego montażu dla
W
jednego obiegu grzewczego (podane w mm)

Legenda do rys. 140 i rys. 141:

6.16

Pasywna stacja schładzająca PKSt-1

6.16.1

Przegląd wyposażenia

6 720 619 235-102.1il

Rys. 142

Pasywna stacja schładzająca PKSt-1

4

3
2

24 V

1

220 V

RH Powrót obiegu grzewczego
Średnice przyłączy:
Rp 1 w przypadku HSM 15, HSM 20, HSM 25 i HS 25/6;
Rp 1 1/4 w przypadku HSM 32 i HS 32 VH Zasilanie obiegu
grzewczego
Średnice przyłączy:
Rp 1 w przypadku HSM 15, HSM 20, HSM 25 i HS 25/6;
Rp 1 1/4 w przypadku HSM 32 i HS 32/6

5

Informacje ogólne na temat chłodzenia znajdują
się od str. 187. Przykład instalacji na str. 82.

6

Pasywna stacja schładzająca ma następujące właściwości:

Odpowiednia do pomp ciepła Buderus WPS .. K-1
i WPS ..-1 (WSW196i-12 T/TS nie nadaje się do chłodzenia.)
Do pasywnego chłodzenia bez użycia sprężarki w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym
Jednoczesna produkcja ciepłej wody
Wyposażona we wszystkie niezbędne komponenty
Wstępnie zmontowana
Komponenty i orurowanie posiadają izolację
Brak konieczności przyłącza kondensatu
Możliwość nastawy za pomocą wyświetlacza regulatora
pompy ciepła

6 720 619 235-103.1il

Rys. 143

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Budowa pasywnej stacji schładzającej PKSt-1

Transformator (24 V)
Szereg przyłączy
Płytka drukowana
Zawór mieszający
Wymiennik ciepła
Pompa

Zakres dostawy
Pasywna stacja schładzająca
Nóżka regulacyjna
Uchwyt ścienny
Dokumentacja techniczna
Przyłącze magistrali CAN
W zakres dostawy nie wchodzi: zawór
przełączający 3-drogowy
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Pasywna stacja schładzająca PKSt-1 nie może
być używana bez niezbędnego osprzętu do
monitorowania punktu rosy.

6.16.2

Pierwszy mieszany obieg grzewczy nie nadaje się do chłodzenia. Tylko drugi i trzeci mieszany obieg grzewczy nadają
się do chłodzenia. W tym przypadku potrzebne są po
2 moduły uniwersalne HHM17-1 i 2 kable magistrali.

Wymiary i dane techniczne

35

28

28

61,5±5

35

500

433

373

6 720 619 235-104.1il

Rys. 144

Wymiary pasywnej stacji schładzającej PKSt-1 (podane w mm)

Pasywna stacja schładzająca

Jednostka

PKSt-1

Moc chłodzenia B5/W201)

kW

15,5

Moc chłodzenia B10/W201)

kW

10,4

Moc chłodzenia B15/W201)

kW

5,2

Spadek temperatury przy B10/W20 i natężeniu przepływu wody 0,38 l/s

°C

6,5

Eksploatacja pasywnej stacji schładzającej

System solankowy
Strumień objętości

l/s

0,42

Dopuszczalny zewnętrzny spadek ciśnienia przy strumieniu objętości solanki

kPa

32

Maks. ciśnienie

bar

4

Temperatura robocza

°C

-5 – +20

Środek przeciw zamarzaniu

-

Glikol etylenowy

%

30

mm

35

Temperatura

°C

+15 – +40

Wewnętrzny spadek ciśnienia przy natężeniu przepływu wody 0,38 l/s

kPa

2

Maks. ciśnienie

bar

3

Przyłącza rurowe

mm

28

-

230 V/1-50 Hz

Minimalne stężenie solanki (punkt zamarzania -15°C)
Przyłącza rurowe
Woda chłodząca

Przyłącze elektryczne
Przyłącze elektryczne
Pobór mocy

kW

0,1

Ustawienie podstawowe pompy stopień 3

W

100

Stopień ochrony

-

IP X1

mm

500 x 373 x 433

Inne
Wymiary (szer. x wys. x dł.)
masa
Dodatkowa wysokość przyłączy rurowych (zewn./wewn.)

Tab. 74
1)

kg

32

mm

66,9/58,2

Dane techniczne pasywnej stacji schładzającej PKSt-1

Wartości mocy są podawane dla Bx/W20: temperatura wlotu solanki x°C i temperatura powrotu wody grzewczej 20°C
Osprzęt do pasywnego chłodzenia pasywną
stacją schładzającą PKSt-1 od str. 190
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6.16.3

Wykres mocy

6

P (kW)
20

Moce chłodzenia zostały obliczone zależnie od
wielkości dogrzewacza elektrycznego
i pomp cyrkulacyjnych dla różnych temperatur
wlotu solanki.

2,05 m3/h

18

16 1,37 m3/h
14
12

0,72 m3/h

10
8

W bieżącym systemie moce chłodzenia są
zależne przede wszystkim od temperatury wlotu
solanki. Pod koniec okresu chłodzenia wynosi
ona od 12 do 16°C.

6
4
2
0

5

0

6 720 803 662-60.1il

Rys. 145

10

15
TS (°C)

 ykres mocy pasywnej stacji schładzającej PKSt-1 (zakres
W
pracy WPS .. K-1 i WPS ..-1 zaznaczony na niebiesko)
P Moc
TS Temperatura wlotu solanki

6.17

Stacja napełniania solanką

Nazwa

Opis

Stacja napełniania solanką

 Z
 alecana, kompaktowa jednostka płukania i napełniania, służąca do napełniania i odpowietrzania systemu solankowego
 Pojemność 140 l
 Przyłącze węża G 1"
 Z filtrem zanieczyszczeń, zaworem przełączającym
3-drogowym, wtyczką sieciową 230 V
 Maks. pobór mocy 1000 W
 Maks. wysokość tłoczenia 43 m, maks. wydajność pompy
3,5 m3/h
 Masa 32 kg
 Wymiary (wys. x szer. x dł.) 985 x 480 x 656 mm
 Dopuszczalne medium mieszanina glikolu
monoetylenowego i wody
 Dopuszczalna temperatura medium 0 - 55°C

6 720 619 235-116.1il

Tab. 76
6.18

Przegląd stacji napełniania solanką
Urządzenie napełniające

Nazwa

Opis

Urządzenie napełniające
DN 25

 Zalecany osprzęt
 Do napełniania i płukania przewodów solanki wraz
z izolacją
 Z kurkami odcinającymi i osadnikiem zanieczyszczeń
(wielkość oczka 0,6 mm)
 Do pomp WPS 6 K-1, WPS 8 K-1, WPS 6-1, WPS 8 K-1
i WSW196i-12 T/TS

Urządzenie napełniające
DN 32

 Zalecany osprzęt
 Do napełniania i płukania przewodów solanki wraz
z izolacją
 Z kurkami odcinającymi i osadnikiem zanieczyszczeń
(wielkość oczka 0,6 mm)
 Do pomp WPS 10-1 – WPS 17-1 i WPS 10 K-1

Odpowietrznik DN 25/DN
32

 Zalecany osprzęt
 Do zbierania mikropęcherzyków odprowadzanych przez
zawór
 Przejście z uszczelką płaską
 DN 25 do pomp WPS .. K-1, WPS 6-1, WPS 8-1
i WSW196i-12 T/TS
 DN 32 do pomp WPS 10-1, WPS 13-1 i WPS 17-1

Tab. 75

Przegląd stacji napełniania solanką
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6.19

Moduł uniwersalny HHM17-1

6.19.1

Przegląd wyposażenia

Jednostki połączone z modułem uniwersalnym bądź modułem zaworu mieszającego są wyświetlane i ustawiane na
menedżerze HMC10-1 bądź HMC10 pompy ciepła.
Przy podłączaniu kotła do pompy ciepła solanka-woda
WPS ..-1 lub przy zapotrzebowaniu zgłaszanym przez sygnał 0 – 10 V do pompy ciepła potrzebny jest moduł uniwersalny i kabel przynależnej do niego magistrali CAN.
Podzespoły potrzebne do mieszanego obiegu grzewczego:
zawór mieszający, pompa, czujnik temperatury zasilania
i w razie potrzeby czujnik temperatury w pomieszczeniu są
dostępne jako osprzęt, który nie wchodzi w zakres dostawy
modułu. W zakres dostawy nie wchodzi również przyłącze
magistrali CAN.
Pompy o wysokiej wydajności nie muszą być podłączane
do modułu uniwersalnego HHM17-1 poprzez przekaźnik
oddzielający.

Moduł uniwersalny HHM17-1 sterujący mieszanym obiegiem
grzewczym jest przeznaczony do podłączenia do pomp ciepła Logatherm WPS 6 – 10 K-1 i WPS 6 -17-1 za pomocą
menedżera pompy ciepła HMC10-1.
Obejmuje on płytkę drukowaną (XB2) służącą do sterowania dodatkowym obiegiem z zaworem mieszającym. Użyć
można maksymalnie 2 modułów zaworu mieszającego na
pompę ciepła.
Pasywna stacja schładzająca PKSt-1 w połączeniu z pompami ciepła Logatherm WPS .. K-1 i WPS ..-1 jest przy tym
uważana za mieszany obieg grzewczy, w związku z czym
można użyć jeszcze tylko jednego dodatkowego modułu
uniwersalnego.
6.19.2

Wymiary i dane techniczne

255

36

180

25

77

Ø17 (x6)

36
30

30
30

30

6 720 619 235-132.1il

Rys. 146

Wymiary modułu uniwersalnego HHM17-1 (podane w mm)

Moduł uniwersalny

Jednostka

HHM17-1

Przyłącze elektryczne

-

230 V / 1-50 Hz

Stopień ochrony

-

IPX1

mm

255 x 77 x 180

kg

1,5

Przyłącze elektryczne

Inne
Wymiary (szer. x wys. x dł.)
Masa

Tab. 77

Dane techniczne modułu uniwersalnego HHM17-1

Kombinacje

Obieg grzewczy (bezpośredni)
i obieg grzewczy 2 (mieszany)

Obieg grzewczy 3
(mieszany)

Obieg grzewczy 4
(mieszany)

Chłodzenie

Basen

Moduł biwalentny/
kocioł grzewczy

1

Standardowo w pompie ciepła

+

2

Standardowo w pompie ciepła

+

+

-

-

-

+

+

3

Standardowo w pompie ciepła

4

Standardowo w pompie ciepła

+

+

-

+

+

5
6

Standardowo w pompie ciepła

+

-

Standardowo w pompie ciepła

+

7

Standardowo w pompie ciepła

+

8

Standardowo w pompie ciepła

+

9

Standardowo w pompie ciepła

+

10

Standardowo w pompie ciepła

+

11

Standardowo w pompie ciepła

-

12

Standardowo w pompie ciepła

13

Standardowo w pompie ciepła

Tab. 78

-

+

+

+

-

-

+

+
-

+

+
-

-

+

-

+

-

+
+

+

+

+

+

+

-

+

-

Możliwości kombinacji modułów WPS 6 -17-1, + = możliwość, - = brak możliwości
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6

Przykład instalacji
HMC10-1

HRC2

1

HRC2 HHM17-1 HRC2 HHM17-1

HRC2

5

5

5

5

TW1
T

T

T

T

TW2
T

T

M

E12.
G1
E12.
Q11

T

E13.
T1

M

E13.
G1
E13.
Q11

5

TW3
T

E12.
T1
E11.
G1

5

E14.
T1

M

E14.
G1
E14.
Q11

E10.T2

E11.T1

E41.T3

400V AC

Logalux SH... EW

Rys. 147

Logalux P...W

Logatherm WPS..-1

6 720 803 662-38.1il

Przykład instalacji modułu uniwersalnego HHM17-1 (wykaz skrótów — str. 72)

[1] Pozycja: na generatorze ciepła/zimna
[5] Pozycja: na ścianie

Obiegi grzewcze HK1 i HK2 są sterowane przez pompę ciepła. Obiegi grzewcze HK3 i HK4 są sterowane przez wymagany
dodatkowo moduł uniwersalny HHM17-1. Wszystkie obiegi grzewcze mogą zostać wyposażone w urządzenie obsługowe
HRC2. Urządzenie obsługowe HRC2 jest podłączane przy użyciu kabla magistrali CAN.
Skrócony opis
Pompa ciepła solanka-woda WPS 6-1 – WPS 17-1, ustawiana wewnątrz budynku, z zewnętrznym pojemnościowym podgrzewaczem wody i podgrzewaczem buforowym.
Pompa ciepła jest już wyposażona w następujące elementy:
- pompa grzewcza o wysokiej wydajności
- pompa solankowa o wysokiej wydajności
- zawór przełączający obiegu grzewczego
- dogrzewacz elektryczny (9 kW)
- osadnik zanieczyszczeń obiegu grzewczego
Do zakresu dostawy pomp ciepła należą:
- czujnik temperatury zewnętrznej
- instrukcja instalowania i obsługi

- czujnik temperatury zasilania
- 4 nóżki regulacyjne
Jednosystemowy lub monoenergetyczny tryb pracy
Z wyjątkiem pompy WPS 6-1 wszystkie pompy ciepła mają
wbudowany rozrusznik łagodny.
Regulator nadaje się do dwóch obiegów grzewczych.
Dwoma modułami uniwersalnymi HHM17-1 można regulować maksymalnie 4 obiegi grzewcze.
Zaznaczone naczynia wzbiorcze, zespoły zabezpieczające,
odpowietrzniki i instalacja napełniania solanką nie należą do
zakresu dostawy i muszą zostać zapewnione przez inwestora.
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Specjalne wskazówki dotyczące projektowania
Pompa ciepła

Pompy ciepła solanka-woda Logatherm wykorzystują
energię znajdującą się w ziemi. Jako źródło ciepła służą
na ogół sondy geotermalne lub kolektory powierzchniowe.
Pompą solankową pompuje się mieszankę wody i środka
przeciw zamarzaniu, solankę, przez rury sondy lub kolektor
powierzchniowy. Solanka przyjmuje przy tym temperaturę
zmagazynowaną w ziemi.
Jako środek przeciw zamarzaniu dopuszczalny jest tylko
glikol etylenowy z inhibitorami lub bez nich. Środki przeciw
zamarzaniu na bazie soli są wysoce korozyjne i niedopuszczalne.
Ciepło jest w parowniku, jednym z wymienników ciepła
w pompie ciepła, przekazywane czynnikowi chłodniczemu.
W obiegu chłodzenia pompy ciepła temperatura jest przez
sprężanie w sprężarce podnoszona do pożądanego poziomu temperatury instalacji. W drugim wymienniku ciepła,
skraplaczu, pozyskane ciepło jest przekazywane wodzie
grzewczej.
Menedżer pompy ciepła
Menedżer pompy ciepła HMC10-1 jest już wbudowany
w pompę. Steruje on trybem grzewczym, przygotowaniem
c.w.u., dezynfekcją termiczną i pompą cyrkulacyjną.
Regulator jest w stanie zagwarantować rejestrowanie ilości
ciepła, odpowiednio do ustawy EEWärmeGesetz, za pomocą wewnętrznych czujników temperatury.
Regulator steruje poszczególnymi obiegami grzewczymi.
Moduł uniwersalny HHM17-1
Za pomocą modułów uniwersalnych można rozszerzyć
działanie menedżera pompy ciepła HMC10-1. Do drugiego
bądź trzeciego mieszanego obiegu grzewczego potrzebny
jest jeden moduł uniwersalny HHM17-1 i jeden kabel magistrali CAN.
Dodatkowo potrzebny jest moduł pompy z zaworem mieszającym i czujnik przylgowy.
Moduły uniwersalne muszą być zaprogramowane czasowo przełącznikami (A) i (P).
Pompy o wysokiej wydajności można podłączać do modułu uniwersalnego bez przekaźnika zapewnianego przez
inwestora.
Urządzenie obsługowe HRC2 z przyłączem magistrali CAN
Każdy obieg można wyposażyć w urządzenie obsługowe
HRC2.
Urządzenie obsługowe HRC2 jest podłączane przy użyciu
kabla magistrali CAN.
Na podświetlanym wyświetlaczu LCD można zobaczyć
temperatury i tryb pracy.
Zadaną temperaturę w pomieszczeniu można zmienić,
przekręcając przełącznik obrotowy.
Urządzenie obsługowe HRC2 jest zdejmowalne. Pojemnościowe podgrzewacze wody:
Pompy ciepła WPS 6-1 – WPS 17-1 można łączyć z różny-
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mi pojemnościowymi podgrzewaczami wody.
Pojemnościowy podgrzewacz wody SH290 RS może być
używany aż do pompy WPS 8-1, podgrzewacz SH370 RS
– aż do pompy WPS 13-1, a podgrzewacz SH400 RW – aż
do pompy WPS 17-1.
Pojemnościowe podgrzewacze wody mają powierzchnię
wymiennika dopasowaną do mocy pompy ciepła.

Pojemnościowe podgrzewacze wody są emaliowane
i mają wkręconą anodę magnezową.
Czujnik temperatury w podgrzewaczu należy do zakresu
dostawy.
Pojemnościowy podgrzewacz wody posiada duży otwór
kontrolny, w który można wbudować ogrzewanie kołnierzowe, aby w przypadku pomp ciepła bez wewnętrznego
dogrzewacza elektrycznego móc przeprowadzić dezynfekcję termiczną.

Pojemnościowe podgrzewacze wody są dostarczane
z termometrem, tulejami zanurzeniowymi i regulowanymi
nóżkami.
Podgrzewacz buforowy
Do rozdzielenia obiegu generatora i obiegu odbiornika
należy użyć podgrzewacza buforowego.
Podgrzewacz buforowy jest równolegle włączany do systemu grzewczego.
W podgrzewaczu buforowym w instalacjach jednosystemowych i monoenergetycznych czujnik temperatury zasilania E11.T1 jest umieszczany w przewidzianej na niego
tulei zanurzeniowej.
Podgrzewacz buforowy P120/5 W ma pojemność 120 l
i może być używany aż do pompy WPS 8 K-1/WPS 8-1.
Podgrzewacz buforowy P200/5 W ma pojemność 200 l
i może być używany aż do pompy WPS 17-1.
Tryb ciepłej wody
Jeżeli temperatura w pojemnościowym podgrzewaczu
wody spadnie na czujniku temperatury w podgrzewaczu
E41.T3 poniżej ustawionej wartości granicznej, wewnętrzny zawór przełączający 3-drogowy przełącza się w tryb
przygotowania ciepłej wody i uruchamia się sprężarka.
Przygotowanie ciepłej wody przebiega do momentu, gdy
czujnik zarejestruje ustawioną temperaturę zatrzymania.
Zalecamy umieszczenie odpowietrznika między pompą
ciepła a pojemnościowym podgrzewaczem wody.
Tryb grzewczy
Pompa obiegu grzewczego może być używana w pracy
ciągłej lub w programie automatycznym.
Jeżeli temperatura w podgrzewaczu buforowym spadnie
na czujniku temperatury zasilania E11.T1 poniżej ustawionej wartości granicznej, wewnętrzny zawór przełączający
3-drogowy przełącza się w tryb grzewczy i uruchamia się
sprężarka.
Pompa pierwszego obiegu grzewczego jest w przypadku
pomp ciepła Logatherm WPS 6-1 – WPS 17-1 podłączana do
zacisków przyłączeniowych 1G1 i N płytki drukowanej PEL.
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Pierwszy obieg grzewczy może zostać wyposażony
w czujnik temperatury w pomieszczeniu (E11.TT). Urządzenie obsługowe jest oznaczane jako HRC2 i podłączane
za pomocą przewodu magistrali do regulatora HMC10-1.
Łącznie można podłączyć 4 urządzenia obsługowe HRC2.
Pompy grzewcze
Pompy ciepła Logatherm WPS 6-1 – WPS 17-1 są wyposażone w pompy grzewcze o wysokiej wydajności i pompy
solankowe o wysokiej wydajności.
Pompy obiegu grzewczego powinny z energetycznego
punktu widzenia również być pompami o wysokiej wydajności.
Podłączenie pompy cyrkulacyjnej następuje poprzez styk
bezpotencjałowy za pomocą zacisków przyłączeniowych
175 i 176.
6.19.4

Wskazówki projektowe

Płytki drukowane w pompie ciepła są połączone za pomocą
przewodu komunikacyjnego magistrali CAN. CAN (Controller Area Network) to dwuprzewodowy system służący do
komunikacji pomiędzy modułami/płytkami drukowanymi
bazującymi na mikroprocesorach.
Odpowiedni przewód do przyłącza zewnętrznego to przewód LiYCY (TP) 2 x 2 x 0,5. Przewód musi
wielożyłowy i osłonięty. Osłona może być uziemiona tylko na
jednym końcu i tylko na obudowie.
Maksymalna dopuszczalna długość przewodu wynosi 30 m.
Przewód magistrali CAN nie może być położony razem
z przewodami 230 V lub 400 V. Minimalna odległość 100
mm. Dopuszczalne jest położenie przewodu razem z przewodami czujnika.
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6.19.5

Budowa modułu uniwersalnego HHM17-1

6 720 649 559-03.1I

Rys. 148

Karta IOB-B w module uniwersalnym
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6

1

2

3

4

6 720 647 948-05.1I

Rys. 149

Wybór adresu i programu, karta IOB-B

[1]

A=0, P=5, dogrzewacz elektryczny z zaworem
mieszającym, dogrzewacz elektryczny ciepłej wody,
zewnętrzna wartość zadana (E11.S11), alarm zbiorowy
(E11.P2)
A=0, P=1, basen
A=1, P=0, obieg 3, (E13)
A=2, P=0, obieg 4, (E14)

[2]
[3]
[4]
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6.19.6

Przyłącze elektryczne

1

2

6 720 649 559-11.1I

Rys. 150

Schemat połączeń obiegu 3 i 4

1

Jeżeli płytka drukowana IOB-B jest ostatnią kartą
pętli magistrali CAN, przełącznik musi znajdować
się w pozycji ON.
2			 Wybór programu P=0,
			 wybór adresu A=1 (obieg 3),
			 wybór adresu A=2 (obieg 4)
E1n.Q11
Zawór mieszający 0 – 10 V
E1n.T1		
Czujnik temperatury zasilania
E1n.B11
Wejście zewnętrzne
E1n.F121
Termostat ogrzewania podłogowego
E1n.G1
Pompa ogrzewania
E1n.Q11
Zawór mieszający 230 V
F50
Bezpiecznik (6,3 A)
	Pompy o wysokiej wydajności można podłączać do modułu uniwersalnego HHM17-1
bez dodatkowego przekaźnika oddzielającego.
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Moduł uniwersalny

Jednostka

HHM17-1

Zaciski przyłączeniowe
L, N, PE

Przyłącze
elektryczne

> 1,5 mm2

Zaciski przyłączeniowe
51 – 57

Przyłącza
230 V

> 0,75 mm2

Zaciski przyłączeniowe
1 – 10

Przyłącza
czujników

> 0,5 mm2

Magistrala
CAN

Tab. 79

Przewody
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6

1

2

6 720 647 948-06.1I

Rys. 151

 chemat połączeń dogrzewacza z zaworem
S
mieszającym

1	Jeżeli płytka drukowana IOB-B jest ostatnią kartą w pętli magistrali CAN, przełącznik musi znajdować się w pozycji ON.
2
Wybór programu P=5,
wybór adresu A=0
E71.E1/E71.E1.Q71		Dogrzewacz elektryczny 0 – 10V/ zawór
			mieszający 0 – 10 V
E11.S11
Zewnętrzna wartość zadana (0 – 10 V)
E41.E1.F21
Alarm dogrzewacza elektr. ciepłej wody1)
E71.E1.F1
Alarm dogrzewacza
E41.E1
Dogrzewacz elektr. ciepłej wody2)
E71.E1.E1
Rozpoczęcie ogrzewania dodatkowego
E11.P2
Alarm zbiorowy
E71.E1.Q71	Zawór mieszający 230 V F50 Bezpiecznik
6,3 A
1)
Zmostkowany w przypadku nieużywania
2)
Opór maks. 2000 W. Przy wyższej mocy lub obciążeniu

Moduł uniwersalny

Jednostka

HHM17-1

Zaciski przyłączeniowe
L, N, PE

Przyłącze
elektryczne

> 1,5 mm2

Zaciski przyłączeniowe
51 – 57

Przyłącza
230 V

> 0,75 mm2

Zaciski przyłączeniowe
1 – 10

Przyłącza
czujników

> 0,5 mm2

Magistrala
CAN

Tab. 80

Przewody
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1

2

6 720 649 559-10.1I

Rys. 152

Schemat połączeń sterownika basenu

1	Jeżeli płytka drukowana IOB-B jest ostatnią kartą
w pętli magistrali CAN, przełącznik musi znajdować
się w pozycji ON.
2
Wybór programu P=1, wybór adresu A=0 (basen)
E81.Q81 Zawór mieszający 0 – 10 V
E81.T82 Czujnik temperatury basenu
E81.T81 Czujnik temperatury zasilania basenu1)
E81.B11 Wejście zewnętrzne
E81.Q81 Zawór mieszający 230 V
F50
Bezpiecznik 6,3 A
1)

 81.T81 stanowi opcję i jest wymagany tylko wtedy, gdy
E
odległość między basenem a E11.T1 jest tak duża, że na
skutek długości rury należy oczekiwać schłodzenia.
E81.T81 jest montowany między E11.C111 a E81.Q81.
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Moduł uniwersalny

Jednostka

HHM17-1

Zaciski przyłączeniowe
L, N, PE

Przyłącze
elektryczne

> 1,5 mm2

Zaciski przyłączeniowe
51 – 57

Przyłącza
230 V

> 0,75 mm2

Zaciski przyłączeniowe
1 – 10

Przyłącza
czujników

> 0,5 mm2

Magistrala
CAN

Tab. 81

Przewody
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7

Chłodzenie w instalacjach pomp ciepła
Chłodzenie

Informacje na temat pasywnej stacji schładzającej PKSt-1
znajdują się od str. 175.
Pompy ciepła WSW196i-12 T/TS nie są odpowiednie do trybu chłodzenia.
Źródło ciepła pompy ciepła jako źródło chłodu
Ponieważ solanka ma stosunkowo niską temperaturę,
w lecie może przyczynić się do chłodzenia budynku. W tym
celu solanka płynie przez wymiennik ciepła i pobiera tam
ciepło z przepływającego powietrza. Przy tym „pasywnym
chłodzeniu“ sprężarka pompy ciepła pozostaje wyłączona.
Otwór ziemny dostarcza samodzielnie niezbędne niskie temperatury.
Kolektory geotermiczne nie są dobrymi źródłami chłodu.
Znajdują się tak blisko powierzchni ziemi, że ich temperatury
są latem za wysokie do chłodzenia. Oprócz tego dodatkowe
odprowadzanie ciepła może spowodować, że grunt dookoła
kolektora wyschnie i popęka. Jeśli kolektor i grunt stracą
przez to kontakt, tryb grzewczy może ulec zakłóceniom również w zimie.

mimo rosnącej temperatury zewnętrznej i tym samym tworzy
przyjemniejszy klimat.
Przy chłodzeniu pasywnym w pompie ciepła nie używa się
sprężarki. Chłodzenie sterowane jest w zamian przez przepływ solanki. Do chłodzenia można wykorzystać wszystkie
obiegi grzewcze (wyjątek: drugi obieg grzewczy w WPS 6-1
– WPS 17-1
Chłodzenie pasywne w połączeniu z ogrzewaniem
podłogowym w przypadku PKSt-1
Przy tym rozwiązaniu zainstalowane ogrzewanie podłogowe
wykorzystuje się do chłodzenia pomieszczenia. W systemie
nigdy nie może być kondensatu. Aby nie powstawał kondensat, należy ustawić odpowiednio wysoką temperaturę
zasilania. Ponadto system można wyposażyć w stację klimatyzacji wnętrz i czujnik wilgotności. Stacja klimatyzacji
utrzymuje temperaturę zasilania na jednym poziomie, przy
którym nie tworzy się kondensat. Czujnik wilgotności odłącza funkcję chłodzenia, jeśli mimo to dochodzi do tworzenia
się kondensatu.
Do chłodzenia mieszanych obiegów grzewczych/chłodzenia
w WPS ..-1 potrzebne są zawsze po 2 moduły uniwersalne
HHM17-1 i 2 kable magistrali CAN.

Moc chłodzenia
Pasywne chłodzenie solanką nie jest tak wydajne jak chłodzenie za pomocą klimatyzacji lub wytwornic zimnej wody,
nie osusza również powietrza (lub tylko w małym stopniu).
Temperatura źródła ciepła (lub źródła chłodu) waha się
w ciągu roku i znacząco definiuje moc chłodzenia. Z doświadczenia wynika, że moc chłodzenia jest wyższa na początku lata przy chłodniejszej solance niż na koniec lata.
Na temperaturę źródła chłodu ma wpływ również zapotrzebowanie chłodu budynku. Duże powierzchnie okien lub duże
obciążenia wewnętrzne przez np. oświetlenie lub sprzęt
elektryczny wpływają na szybszy wzrost temperatury źródła
chłodu.
Obliczenie obciążenia chłodniczego
Obciążenie chłodnicze można dokładnie obliczyć wg niemieckiej normy VDI 2078.
Do obliczenia szacunkowego obciążenia
chłodniczego (w oparciu o VDI 2078) można
użyć formularza zamieszczonego na str. 200

Chłodzenie pasywne
Pasywna stacja schładzająca PKSt-1 jest przeznaczona do
podłączenia do pomp ciepła o mocy od 6 do 17 kW i ogrzewania podłogowego lub konwektora z nawiewem. Składa
się z wymiennika ciepła, pompy, zaworu mieszającego oraz
płytki drukowanej do regulacji trybu chłodzenia. W trybie
chłodzenia system zachowuje temperaturę pomieszczenia
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7.1.1

Przykład zainstalowania

6
6

5

3
1

4

2

7

6 720 619 235-105.1il

Rys. 153

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Przykład zainstalowania pasywnej stacji schładzającej PKSt-1 (przykład instalacji – str. 83)

Pompa ciepła
Pasywna stacja schładzająca
Rozdzielacz ogrzewania podłogowego
Rozdzielacz regulacji
Stacja klimatyzacji wnętrz
Regulator poszczególnych pomieszczeń
Ogrzewanie podłogowe
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7.1.2

7

Przegląd podzespołów służących do chłodzenia
HMC10-1 HRC2
1
5

HRC2 HHM17-1 HHM17-1 HHM17-1 HHM17-1 C-PKSt
5
5
5
5
5
3

E11.
TM

T

E13. E14.
TM TT

E13.
TT

T

T

T

T

E13.
RM1.
TM1

T

E12.
T1

M

E11.Q12

E12.
Q11

B

E14.
RM1.
TM1

T

E14.
T1

E13.
G1
M

E13.
Q11

E14.
G1
M

E14.
Q11

E31.RM1.TM1

AB
M

T

E13.
T1

E12.
G1

E11.
G1

E14.
TM

A

E10.T2
E11.T1
M

PKSt-1

E41.T3

400V AC

Logalux SH... RS

Logalux P... W

Logatherm WPS..-1
6 720 805 827-01.1T

Rys. 154

Schemat połączeń do przykładu instalacji (wykaz skrótów -> str. 72)

[1]
Pozycja: na generatorze ciepła/zimna
[3]
Pozycja: w stacji
[5]
Pozycja: na ścianie
Drugi obieg grzewczy (w kolorze szarym) nie może być wykorzystywany do chłodzenia.
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7.1.3

Osprzęt do chłodzenia pasywną stacją schładzającą PKSt-1

WPS 6–10 K-1 / WPS 6–17-1

PKSt-1

RKS

2

1

3

4

5
6 720 803 662-41.1il

Rys. 155

PKSt-1		
RKS		
WPS ..		
1			
2			
3			
4			
5			

Pasywna stacja schładzająca
Stacja klimatyzacji wnętrz
Pompa ciepła
Zawór przełączający 3-drogowy
Elektroniczny detektor punktu rosy (opcja)
Czujnik punktu rosy (opcja)
Moduł uniwersalny HHM17-1
Regulator HRC2
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6 720 619 235-159.1il

7.1.4

Osprzęt do chłodzenia

Nazwa

Opis

Stacja klimatyzacji wnętrz
 Typ Sauter EGH130F001N
 Pomieszczeniowy przetwornik pomiarowy do względnej
wilgotności i temperatury
 Wersja natynkowa

6 720 619 235-154.1il

6 720 619 235-159.1il

Zawór przełączający
3-drogowy

 Zawór przełączający LK z siłownikiem
 Wersje: 22 mm, 25 mm, 28 mm, łącznie ze złączem śrubowym z pierścieniem zaciskowym
 Łącznie z kablem Molex służącym do podłączenia do
płytki drukowanej XB2 stacji PKSt-1
 Do omijania podgrzewacza buforowego w trybie chłodzenia

Opcjonalnie
Moduł uniwersalny
HHM17-1

 Wymagany w połączeniu z WPS ..-1 i chłodzeniem mieszanych obiegów grzewczych i obiegów chłodzenia
 Na jeden mieszany obieg grzewczy/chłodzenia potrzebne
są 2 moduły uniwersalne
 Połączenie modułów uniwersalnych HHM17-1 i pasywnej
stacji schładzającej PKSt-1 następuje poprzez kabel
magistrali CAN

Elektroniczny detektor
punktu rosy
 Typ Al Re NEHR24.401, D4780564
 24 V
 Do elektronicznego detektora punktu rosy można podłączyć maksymalnie 5 czujników punktu rosy

6 720 619 235-160.1il

Tab. 82

Przegląd stacji napełniania solanką
6 720 619 235-160.1il

6 720 619 235-161.1il

6 720 619 235-161.1il

6 720 619 235-160.1il

6 720 619 235-161.1il

Logatherm WLW196i..AR - 6 720 820 768 (2017/11) l 191

7

Chłodzenie w instalacjach pomp ciepła

Nazwa

Opis

6 720 619 235-160.1il

Czujnik punktu rosy

 Typ Al Re TPS3, SN120000
 Z kablem o długości 10 m
 Z 2 opaskami kablowymi

6 720 619 235-161.1il

Regulator temperatury
w pomieszczeniu HRC2

 Służy do monitorowania temperatury w pomieszczeniu
 Pomiar temperatury
 Zmierzona temperatura w pomieszczeniu wpływa
na obliczenie zadanej temperatury zasilania
 Podłączenie do menedżera pompy ciepła poprzez kabel
magistrali CAN

Tab. 83

Osprzęt do chłodzenia

7.1.5 Osprzęt do pompy Logatherm WSW196i-12 T/TS
Zestaw rur do zewnętrznego pojemnościowego podgrzewacza wody

1

2

3

4

Ø 39 x 30 x 2

5

6

7

Ø 30 x 21 x 2

6 720 820 777-12.1T

Rys. 156

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Zestaw rur do zewnętrznego pojemnościowego podgrzewacza wody

Grupa rur
Zaślepka
Trójnik
Uszczelka
Uszczelka
Uszczelka
Dokumentacja techniczna
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Należy dopasować wewnętrzne orurowanie i okablowanie.
Jeżeli istnieje większe zapotrzebowanie na wodę, można
zwiększyć wewnętrzną pojemność wodną wieży.
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Wirtschaftlichkeit

8.1

Investitions- und Betriebskostenberechnung

8

Ekonomiczność

8.2

8
8

Ermittlung der Investitionskosten

Da Energie- und Nebenkosten im Regelfall jährlich anfal8.1	Obliczanie kosztów inwestycyjnych
8.2 Investitionen
Ustalanie kosztów
inwestycyjnych
len, die
dagegen
gänzlich bei der InstallatiUm die jährlichen Gesamtkosten einer Heizungsanlage
i eksploatacyjnych
on der
Heizungsanlage,
müssen
diedodatkowe
Investitionskosten
zu berechnen, müssen folgende anteilige Kosten ermitPonieważ koszty energii i koszty
ponoszone są
für eine
Wirtschaftlichkeitsberechnung
auf wJahresraten
telt werden: Aby obliczyć roczne koszty całkowite instalacji grzewczej,
z reguły co roku, koszty inwestycyjne zaś
całości podczas
umgerechnet
• Investitionskosten
(umgerechnet
aufkoszty
jährliche
należy ustalić
następujące
cząstkowe:
zakładaniawerden.
instalacji grzewczej, w celu obliczenia rentowKosten)
koszty inwestycyjne (przeliczone na koszty roczne)
ności
koszty inwestycyjne
należy
przeliczyć
na raty roczne.
In einer
vereinfachten
Rechnung
können
die Jahresraten
koszty dodatkowe
W rachunku
raty roczne można
• Nebenkosten
ermittelt
werden,uproszczonym
indem die Investitionen
durch ustalić,
die An-dziezahl ląc
derkoszty
Betriebsjahre
geteilt
werden.
koszty
energii196
(-> od
inwestycyjne
przez
liczbę lat eksploatacji.
• Energiekosten
(  Seite
ff.)str. 196)

Jeżeli koszty inwestycyjne
są przeliczone
kosztów całkowitych
uwzględnia
dodatkowo
Eine Rachunek
Vollkostenrechnung
berücksichtigt
zusätzlich
die
Sind die Investitionskosten
auf Jahresraten
umgerech-na raty roczne
oraz
ustalone
są
koszty
dodatkowe
i
koszty
energii,
możoprocentowanie.
Na
ogół
używa
się
do
tego
metody
Verzinsung. Hierzu wird meist die Annuitätenmethodeannunet und die Neben- und Energiekosten ermittelt, können
na zsumować
te 3 składniki
kosztów,
aby obliczyć roczne
itetowej,die
która
zakłada
grzewcze.
verwendet,
eine
gleichniezmienne
bleibendeobciążenie
Heizlast annimmt.
die 3 Kostenanteile
addiert werden,
um die
jährlichen
jednostki
ciepła
(np.
kWh), die
czyliso
koszty
Raty roczne kosztów inwestycyjnych wynikają tym samym
Kosten für einekoszty
Einheit
Wärme
(z. B.
inwkWh),
ge- wytwarzania
Die Jahresraten für die Investition ergeben sich damit
ciepła.
z następującego wzoru:
nannten Wärmegestehungskosten,
zu errechnen.
aus folgender Formel:
W ten sposób można również porównać ze sobą roczne
So können auch die jährlichen Kosten für verschiedene
koszty różnych rodzajów instalacji grzewczych (np. ogrzez x ( 1 + z) n
Arten von Heizungsanlagen (z. B. Ölheizung und Wärmek Inwestycja = KInwestycja x ------------------------------------wanie olejowe i pompa ciepła).
( 1 + z) n – 1
pumpe) miteinander verglichen werden.
Moduł uniwersalny

Einheit

Inwestycja/okres eks-

Investition/Be-ploatacji
Euro/a
triebsdauer
Nebenkosten Koszty dodatkowe
Euro/a
Energiekosten
Euro/a
Koszty energii
Summe GesamtEuro/a
kosten

Jednostka

Ogrzewanie
Pompa
olejowe
Wärme- ciepła

Ölheizung

pumpe

PLN/rok

> 1,5 mm2

PLN/rok

> 0,75 mm2

PLN/rok

> 0,5 mm2

F. 14

8.3 Ustalanie kosztów dodatkowych

Suma – koszty von
całkowite
PLN/rok
Tab. 86 Kostenvergleich
Ölheizung
und Wärmepumpe

Tab. 84

Formel zur Berechnung der jährlichen Investi-

Wzórtionsraten
14		Wzór do obliczania rocznych rat kosztów inwestycyjnych
k Investition
Jährlicher Anteil der Investition in Euro
Kinwestycja		 Roczny udział kosztów inwestycyjnych w euro
KInvestition
Investition zu Baubeginn in Euro
Kinwestycja		 Roszty inwestycyjne na początku prac w euro
n
Betriebsdauer in a
n			 Okres eksploatacji w latach
z
Zinssatz
z			 Stopa procentowa

Porównanie kosztów ogrzewania olejowego i pompy

Die Formblätter
auf Seite 196 ff. ermögliciepła
chen eine direkte Ermittlung der jährlichen
Einsparpotentiale beim Einbau einer WärFormularze zamieszczone od str. 196
mepumpe (in verschiedenen Betriebsarten)
umożliwiają bezpośrednie ustalenie rocznego
im Vergleich zu
einer konventionellen
potencjału
oszczędności w przypadku montażu
Öl-Heizungsanlage.
pompy ciepła (w różnych trybach pracy)

Przy porównaniu kosztów różnych rodzajów instalacji grzewczych często chodzi tylko o koszty inwestycyjne i koszty energii. Uwzględnić należy jednak również roczne koszty dodatkowe powstające np. w związku z przyłączami mocy, umowami
o konserwację i przegląd, czynnościami kominiarza itp.

w porównaniu do konwencjonalnej olejowej
instalacji grzewczej.

Ogrzewanie olejowe

Pompa ciepła

Jednostka

Wartości
wynikające
z doświadczenia

Cena transakcyjna licznika pompy ciepła

PLN

-

60

Energia elektryczna dla pomp grzewczych/palników

PLN

145

35

Czynności kominiarza łącznie z pomiarem emisji

PLN

60

-

Umowa o konserwację i przegląd

PLN

140

-

Naprawy (1,25% kosztów zakupu)

PLN

55

70

Ubezpieczenie wewn. zbiornika oleju

PLN

90

-

Odsetki od zapasów paliwa w zbiornikach

PLN

55

-

Moduł uniwersalny

Dowolny wpis

Wartości
wynikające
z doświadczenia

Czyszczenie zbiornika (wymagany reset)

PLN

45

-

Suma kosztów dodatkowych

PLN

590

165

Tab. 85

Dowolny wpis

Porównanie kosztów dodatkowych ogrzewania olejowego i pompy ciepła
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Ustalanie kosztów energii

Za pomocą poniższych formularzy można ustalić roczne
koszty energii pomp ciepła pracujących w trybie jednosystemowym, monoenergetycznym i dwusystemowym oraz
przedstawić ich potencjał energetyczny, kosztowy i oszczędnościowy
Roczne koszty energii gazowej instalacji
grzewczej mają analogiczny skład, kwoty
są jednak na ogół wyższe niż w przypadku
instalacji olejowych.

Pompy ciepła w jednosystemowym trybie pracy i olejowe instalacje grzewcze
Obciążenie grzewcze

obciążenie grzewcze QA = powierzchnia pomieszczenia mieszkalnego A x właściwe obciążenie grzewcze QH
obciążenie grzewcze Q A = powierzchnia pomieszczenia mieszkalnego A x właściwe obciążenie grzewcze QH
obciążenie grzewcze Q A = 		

m2 x

kW/m2 =

kW

właściwe obciążenie grzewcze QH = 0,05 kW/m2 (dobra izolacja cieplna)
właściwe obciążenie grzewcze QH = 0,10 kW/m2 (zła izolacja cieplna)

Roczne zapotrzebowanie energetyczne

obc
iążenigrzewcze QA = powierzchnia pomieszczenia mieszkalnego A x właściwe obciążenie grzewcze QH
roczne zapotrzebowanie energetyczne = obciążenie grzewcze Q A x godziny wykorzystania w ciągu roku
roczne zapotrzebowanie energetyczne = 		

kW x

h/rok =

kWh/rok

przykład godzin wykorzystania w ciągu roku = 2000 h/rok

Zapotrzebowanie na olej

zapotrzebowanie na olej = roczne zapotrzebowanie energetyczne / (dolna wartość opałowa Hu x stopień wykorzystania rocznego)
zapotrzebowanie na olej = roczne zapotrzebowanie energetyczne / (dolna wartość opałowa HU x stopień wykorzystania rocznego)
kWh/rok

zapotrzebowanie na olej =

=

kWh/l x

l/rok

dolna wartość opałowa HU oleju = 10,08 kWh/l przykład stopnia wykorzystania rocznego = 0,80

Jednosystemowy tryb pracy

zapotrzebowanie energetyczne pompy ciepła = roczne zapotrzebowanie energetyczne / współczynnik sezonowej wydajności b
zapotrzebowanie energetyczne pompy ciepła = roczne zapotrzebowanie energetyczne / współczynnik sezonowej wydajności b kWh/rok
kWh/rok

zapotrzebowanie energetyczne pompy ciepła =

=

kWh/rok

Rachunek kosztów
koszty oleju = zapotrzebowanie na olej x cena oleju
koszty oleju =

l/rok

x

€/rok

=

€/rok

koszty energii elektrycznej dla pompy ciepła = zapotrzebowanie energetyczne pompy ciepła x cena energii elektrycznej
koszty energii elektrycznej dla pompy ciepła =

kWh/rok x

€/kWh

oszczędność = koszty oleju – koszty energii elektrycznej dla pompy ciepła
oszczędność =

€/rok

-

€/rok

=

€/rok
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Pompy ciepła w monoenergetycznym trybie pracy i olejowe instalacje grzewcze
Obciążenie grzewcze

obciążenie grzewcze QA = powierzchnia pomieszczenia mieszkalnego A x właściwe obciążenie grzewcze QH
obciążenie grzewcze Q A = powierzchnia pomieszczenia mieszkalnego A x właściwe obciążenie grzewcze QH
obciążenie grzewcze Q A = 		

m2 x

kW/m2 =

kW

właściwe obciążenie grzewcze QH = 0,05 kW/m2 (dobra izolacja cieplna)
właściwe obciążenie grzewcze QH = 0,10 kW/m2 (zła izolacja cieplna)

Roczne zapotrzebowanie energetyczne

obc
iążenigrzewcze QA = powierzchnia pomieszczenia mieszkalnego A x właściwe obciążenie grzewcze QH
roczne zapotrzebowanie energetyczne = obciążenie grzewcze Q A x godziny wykorzystania w ciągu roku
roczne zapotrzebowanie energetyczne = 		

kW x

h/rok =

kWh/rok

przykład godzin wykorzystania w ciągu roku = 2000 h/rok

Zapotrzebowanie na olej

zapotrzebowanie na olej = roczne zapotrzebowanie energetyczne / (dolna wartość opałowa Hu x stopień wykorzystania rocznego)
zapotrzebowanie na olej = roczne zapotrzebowanie energetyczne / (dolna wartość opałowa HU x stopień wykorzystania rocznego)
kWh/rok

zapotrzebowanie na olej =

=

kWh/l x

l/rok

dolna wartość opałowa Hu oleju = 10,08 kWh/l przykład stopnia wykorzystania rocznego = 0,80

Monoenergetyczny tryb pracy

zapotrzebowanie energetyczne pompy ciepła = roczne zapotrzebowanie energetyczne / współczynnik sezonowej wydajności b
zapotrzebowanie energetyczne pompy ciepła = (roczne zapotrzebowanie energetyczne / współczynnik sezonowej wydajności ß) x roczna praca grzewcza fm
kWh/rok

zapotrzebowanie energetyczne pompy ciepła =

x

kWh/rok =

kWh/rok

przykład rocznej pracy grzewczej fm (udział pompy ciepła) = 90% = 0,90
dodatkowe ogrzewanie elektryczne = roczne zapotrzebowanie energetyczne x udział dodatkowego ogrzewania elektrycznego
kWh/rok

dodatkowe ogrzewanie elektryczne =

kWh/l

x

x

=

kWh/rok

udział dodatkowego ogrzewania elektrycznego = 1 – fm
przykład udziału dodatkowego ogrzewania elektrycznego = 1 - 0,97 = 0,03

Rachunek kosztów
koszty oleju = zapotrzebowanie na olej x cena oleju
koszty oleju =

l/rok

€/rok

x

€/rok

=

koszty energii elektrycznej dla pompy ciepła = (zapotrzebowanie energetyczne pompy ciepła + zapotrzebowanie energetyczne ogrzewania dodatkowego) x cena energii elektrycznej
koszty energii elektrycznej dla pompy ciepła =

kWh/rok x

€/kWh

+

€/rok =

€/rok

oszczędność = koszty oleju - koszty energii elektrycznej dla pompy ciepła
oszczędność =

€/rok

-

€/rok

=

€/rok
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Pompy ciepła w dwusystemowym równoległym trybie pracy i olejowe
instalacje grzewcze
Obciążenie grzewcze

obciążenie grzewcze QA = powierzchnia pomieszczenia mieszkalnego A x właściwe obciążenie grzewcze QH
obciążenie grzewcze Q A = powierzchnia pomieszczenia mieszkalnego A x właściwe obciążenie grzewcze QH
obciążenie grzewcze Q A = 		

m2 x

kW/m2 =

kW

właściwe obciążenie grzewcze QH = 0,05 kW/m2 (dobra izolacja cieplna)
właściwe obciążenie grzewcze QH = 0,10 kW/m2 (zła izolacja cieplna)

Roczne zapotrzebowanie energetyczne

obc
iążenigrzewcze QA = powierzchnia pomieszczenia mieszkalnego A x właściwe obciążenie grzewcze QH
roczne zapotrzebowanie energetyczne = obciążenie grzewcze QA x godziny wykorzystania w ciągu roku
roczne zapotrzebowanie energetyczne = 		

kW x

h/rok =

kWh/rok

przykład godzin wykorzystania w ciągu roku = 2000 h/rok

Zapotrzebowanie na olej

zapotrzebowanie na olej = roczne zapotrzebowanie energetyczne / (dolna wartość opałowa Hu x stopień wykorzystania rocznego)
zapotrzebowanie na olej = roczne zapotrzebowanie energetyczne / (dolna wartość opałowa Hu x stopień wykorzystania rocznego)
kWh/rok

zapotrzebowanie na olej =

=

kWh/l x

l/rok

dolna wartość opałowa Hu oleju = 10,08 kWh/l przykład stopnia wykorzystania rocznego = 0,80

Dwusystemowy równoległy tryb pracy

zapotrzebowanie energetyczne pompy ciepła = roczne zapotrzebowanie energetyczne / współczynnik sezonowej wydajności b
zapotrzebowanie energetyczne pompy ciepła = (roczne zapotrzebowanie energetyczne / współczynnik sezonowej wydajności ß) x roczna praca grzewcza fm
kWh/rok

zapotrzebowanie energetyczne pompy ciepła =

x

=

kWh/rok

przykład rocznej pracy grzewczej fm (udział pompy ciepła) = 90% = 0,90 zużycie oleju
na ogrzewanie dodatkowe = (roczne zapotrzebowanie energetyczne / dolna wartość opałowa Hu x stopień wykorzystania rocznego) x udział ogrzewania olejowego
kWh/rok

zużycie oleju na ogrzewanie dodatkowe =

kWh/l

x

x

=

kWh/rok

udział ogrzewania olejowego = 1 – fm
przykład udziału ogrzewania olejowego = 1 - 0,90 = 0,10

Rachunek kosztów
koszty oleju = zapotrzebowanie na olej x cena oleju
koszty oleju =

l/rok

€/rok

x

€/rok

=

koszty oleju do ogrzewania dodatkowego = zużycie oleju na ogrzewanie dodatkowe x cena oleju
koszty oleju do ogrzewania dodatkowego =

l/rok

€/rok

x

€/rok

=

koszty energii dla pompy ciepła = zapotrzebowanie energetyczne pompy ciepła x cena energii elektrycznej + koszty oleju do ogrzewania dodatkowego
koszty energii dla pompy ciepła =

kWh/rok x

€/kWh

oszczędność = koszty oleju - koszty energii dla pompy ciepła
oszczędność =

€/rok

-

€/rok

=

€/rok
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9.1	Współczynniki sezonowej wydajności
elektronicznych pomp ciepła
Współczynnik sezonowej wydajności ß przedstawia w przypadku elektronicznych pomp ciepła stosunek ciepła użytkowego oddanego w ciągu roku do użytej energii elektrycznej
niezbędnej do pracy pompy ciepła. Ponadto współczynnik
sezonowej wydajności jest wskaźnikiem wydajności instalacji
pompy ciepła.
Współczynnik sezonowej wydajności można ustalić obliczeniowo na podstawie danych technicznych za pomocą uznanych zasad techniki (VDI 4650) (więcej informacji -> str. 8).
Ta teoretyczna wartość obliczeniowa może być traktowana
wyłącznie jako wytyczna i służy m.in. jako parametr dla np.
państwowych lub innych środków transportu. Realna energetyczna wydajność instalacji pompy ciepła zależy od szeregu
czynników, dotyczących szczególnie warunków ramowych
eksploatacji. Oprócz temperatury źródła ciepła, temperatury
zasilania i ich przebiegu przez okres grzewczy znaczenie ma

również zużycie energii dla napędów pomocniczych instalacji
źródła ciepła i różnica temperatur między zasilaniem a powrotem instalacji grzewczej.
Oprócz przeważających temperatur zewnętrznych, ustawienia zaworów termostatu lub strefowych i ustawień regulatora,
na współczynnik sezonowej wydajności znaczący wpływ ma
zachowanie użytkownika instalacji. Duży wpływ może mieć
wietrzenie, temperatura pomieszczenia oraz zapotrzebowanie c.w.u. Współczynnik sezonowej wydajności zgodnie z VDI
4650 to normatywna wartość porównawcza, uwzględniająca
zdefiniowane warunki eksploatacji. Faktyczne warunki eksploatacji na miejscu powodują często odchylenia od obliczonej wartości. Ze względu na opisaną problematykę różnych
zachowań użytkownika, mających duży wpływ na zużycie,
porównanie ze zmierzonym zużyciem energii jest możliwe tylko z dużym zastrzeżeniem.

9.2	Formularz do ustalania potrzebnej temperatury
roboczej
Temperaturę w sezonie grzewczym przy różnych temperaturach zewnętrznych ustala się następująco:

Ustawić termostaty pomieszczeniowe we wszystkich
pomieszczeniach o wysokim obciążeniu grzewczym
(np. w łazience i pokoju dziennym) na najwyższy stopień
(całkowicie otworzyć zawory!)
Zmniejszać temperaturę zasilania na kotle bądź na zaworze mieszającym do momentu, aż pojawi się pożądana

temperatura w pomieszczeniu ok. 20 – 22°C (uwzględnić
inercję instalacji grzewczej!)
Zanotować temperaturę zasilania i powrotu oraz temperaturę zewnętrzną w formularzu na wartości pomiarowe (tab. 86)
Przenieść zmierzone wartości na wykres do ustalania potrzebnej temperatury roboczej (rys. 158)
Odczytać potrzebną temperaturę roboczą

Jednostka
Moduł uniwersalny

Cykl pomiarowy
Przykład

Temperatura zewnętrzna

°C

-2,5

Temperatura zasilania

°C

55

Temperatura powrotu

°C

45

°C

10

Różnica między
temperaturą zasilania
i powrotu

Tab. 86

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Formularz na wartości pomiarowe
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TV [°C]
80
75
70

2

65
60
55
50
45

1
TA = –2,5 °C, TV = 45 °C

40
35
30
25
20
25,0 22,5 20,0 17,5 15,0 12,5 10,0

7,5

5,0

6 720 803 662-61.1il

Rys. 157

TA
TV
1		
2		

Wykres do ustalania potrzebnej temperatury roboczej

Temperatura zewnętrzna
Temperatura zasilania
Nadaje się do pracy pompy ciepła (Tv ^ 65°C)
Działania modernizacyjne wymagane (Tv > 65°C)
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9.3	Formularz do ustalania zapotrzebowania na c.w.u. wg normy DIN 4708-2

Zapotrzebowanie na c.w.u. przy
centralnym zaopatrzeniu mieszkań

Nr projektu:

Data:

Nr arkusza:

Opracowanie:

Obliczenie współczynnika zapotrzebowania N w celu ustalenia wielkości pojemnościowego podgrzewacza c.w.u.

Projekt
Uwagi
5

6

7

8

n xp

z

3x4

Tryb obliczeń: kolumny

Sn =

N=

Skrócony opis

Liczba osób w
mieszkaniu
p

Liczba punktów
poboru

Liczba mieszkań
n

10

11

Uwagi

Wh

wv

z x wv

n x p x Swv

6x8

5x9

Punkty poboru (na mieszkanie)

r

9
Liczba punktów poboru
x zapotrzebowanie
punktów poboru w Wh

4

Zapotrzebowanie
punktów poboru w Wh

3

2

Liczba pomieszczeń

Numer grupy mieszkań

1

S(n x p x Swv) =

S (n x p x Swv)
3,5 · 5820

=

20370 Wh

=
6 720 619 235-165.1il

Logatherm WLW196i..AR - 6 720 820 768 (2017/11) l 199

9

Załącznik

9.4

Formularz do obliczania szacunkowego obciążenia chłodniczego wg normy VDI 2078

Adres
Nazwa:
Ulica:
Miejscowość:
 Promieniowanie słoneczne przez okna i drzwi zewnętrzne
Ausrichtung

Okna bez ochrony

Współczynnik strat – ochrona przed słońcem

Z podwójnymi
szybami
[W/m2]

Z izolacją
szyb
[W/m2]

Północ
65
Północny wschód
80
Wschód
310
Południowy wschód 270
Południe
350
Południowy zach.
310
Zachód
320

60
70
280
240
300
280
290

35
40
155
135
165
155
160

Płn. zachód
Okno dachowe

240
380

135
220

Z jedną
szybą
[W/m2]

250
500

Opis pomieszczenia
Powierzchnia:
Kubatura:
Użytkowanie:

Długość:
Szerokość:
Wysokość:

Żaluzja
wewnętrzna

Markiza

× 0,7

Żaluzja
zewnętrzna

× 0,3

Właściwe
obciążenie
chłodnicze
[W/m2]

Pow.
okien
[m2]

Obciążenie
chłodnicze
[W]

Właściwe
obciążenie
chłodnicze
[W/m2]

Pow.
[m2]

Obciążenie
chłodnicze
[W/m2]

× 0,15

Suma =
 Ściany, podłoga, strop bez już uwzględnionych otworów okiennych i drzwiowych
Nasłonecznienie
Zacienienie
[W/m2]
[W/m2]

Orientacja

Ściana zewnętrzna

Północ, wschód
Południe

12

12
17
17

30
35

Zachód
Ściana wew. granicząca z pomieszczeniami nieklimatyzowanymi
Podłoga granicząca z pomieszczeniami nieklimatyzowanymi
Graniczący
Strop
z pomieszczeniem
Bez izolacji
nieklimatyzowanym
[W/m2]
[W/m2]

10
10
Z izolacją
[W/m2]

Dach płaski Dach stromy Dach płaski Dach stromy
60
50
30
25

10
Suma =

 Uruchomione urządzenia elektryczne
Moc przyłączeniowa [W]

Współczynnik strat

Oświetlenie

Obciążenie
chłodnicze [W]

0,75

Komputery
Maszyny
Suma =
 Ciepło oddawane przez ludzi
Liczba

Właściwe obciążenie chłodnicze [W/os.]

Brak aktywności fizycznej, do pracy lekkiej
 Suma obciążeń chłodniczych
Suma z :
+

Obciążenie
chłodnicze [W]

120

Suma z :
+

Tab. 87
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Suma z :
+

Suma z :

Suma obciążeń chłodniczych
[W]
=
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Tabele przeliczeniowe

Jedniostki energii
Jednostka

J

kWh

1 J = 1 Nm = 1 Ws

1

2,778 x 10

kcal
2,39 x 10 -4

-7

1 kWh

3,6 x 106

1

860

1 kcal

4,187 x 103

1,163 x 10 -3

1

Tab. 88

Tabela przeliczeniowa jednostek energii

Właściwa pojemność cieplna wody: 1,163 Wh/kg K = 4187 J/kg K = 1 kcal/kg K
Jednostki mocy
Jednostka
1 J = 1 Nm = 1 Ws

kJ/h

W

kcal/h

1

0,2778

0,239

1 kWh

3,6

1

0,86

1 kcal

4,187

1,163

1

Tab.
89 Tabela przeliczeniowa jednostek energii
Jednostka

Symbol

Jednostka

Masa

M

kg

Gęstość

P

kg/m3

Czas

t

s

9.6 Oznaczenia literowe

Strumień objętości

V

h

Strumień masy

m

kg/s

Siła

F

N

p

N/m2
Pa; bar

P; Q

J
kWh

H

J

P; Q

W
kW

T

K
°C

4,187

dB(re 1pW)
dB(re 20|iPa)

3,6

-

8 (COP)

-

Ciśnienie
Energia, praca, ciepło (ilość)
Entalpia
Moc (grzewcza)
Strumień cieplny
Temperatura
Moc akustyczna
Ciśnienie akustyczne
Sprawność
Współczynnik efektywności
Współczynnik wydajności

ß

Zawartość ciepła właściwego

c

Tab. 90

J/(kg x K)

Oznaczenia literowe
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Systemy grzewcze
przyszłości.
Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
Infolinia Buderus 801 777 801
www.buderus.pl

Oddział

kod
pocztowy

miasto

ulica

telefon

fax

e-mail:

Buderus Katowice

41-253

Czeladź

Wiejska 46

+48 32 295 04 00

+48 32 295 04 14

katowice@buderus.pl

Buderus Poznań

62-080

Tarnowo Podgórne

Krucza 6

+48 61 816 71 00

+48 61 816 71 60

poznan@buderus.pl

Buderus Warszawa

02-230

Warszawa

Jutrzenki 102/104

+48 22 57 801 20

+48 22 57 801 21

warszawa@buderus.pl

Buderus Gdańsk

80-299

Gdańsk

Galaktyczna 32

+48 58 340 15 00

+48 58 340 15 15

gdansk@buderus.pl

Buderus Lublin

20-447

Lublin

Diamentowa 4a

+48 81 441 59 41

+48 81 441 59 40

lublin@buderus.pl

Buderus Łódź

94-104

Łódź

Obywatelska 102/104

+48 42 648 87 60

+48 42 648 89 09

lodz@buderus.pl

Buderus Rzeszów

35-232

Rzeszów

Al. Gen.
L. Okulickiego 13C

+48 17 863 51 50

+48 17 863 51 50

rzeszow@buderus.pl

Buderus Szczecin

70-772

Szczecin

Bagienna 6

+48 91 432 51 14

+48 91 432 51 14

szczecin@buderus.pl

Buderus oferuje wysokiej jakości urządzenia grzewcze jednego producenta. W razie jakichkolwiek pytań służymy radą
i pomocą. Zapraszamy do skontaktowania się z właściwym oddziałem lub działem obsługi klienta. Aktualne informacje można
znaleźć również w Internecie pod adresem www.buderus.pl

11.2017

Dane zawarte w materiałach mają charakter jedynie informacyjny i firma Robert Bosch z o.o. nie odpowiada za ich dalsze wyko
rzystanie. Dane w materiałach mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfikacji
naszych urządzeń.

