POMPE DE CĂLDURĂ

POMPE DE CĂLDURĂ

Hidros Italia produce pompe de căldură pliate pe necesarul fiecărui proiect rezidenţial sau
industrial, în gama de produse regăsindu-se trei
categorii:

SPAŢII REZIDENŢIALE ŞI INDUSTRIALE

SISTEME DE POMPE DE
CĂLDURĂ

1. Pompe de căldură aer - apă: sursa este
aerul, acestea au avantajul că pot fi utilizate
în orice locaţie, însă şi dezavantajul că la
temperaturi exterioare sub 0°C dezvoltă gheaţă
pe schimbătorul de căldură, fiind necesară
încorporarea unui sistem de degivrare. Pentru
ţările europene, se poate estima energia
absorbită de acest sistem de degivrare cu gaz
cald ca fiind intre 5 şi 13% din totalul caldurii
produse.

ITALIA

constant, capacitatea de încălzire nefiind
afectată de variaţiile de temperatură ale
mediului exterior.
Pompe de căldură de adâncime: modelele WZH,
WHA.

+60°C

WHA

Tipuri de pompe de căldură Hidros:

TEHNOLOGIE E.V.I. PENTRU

C.O.P.≥5,1

Pompe de căldură aer - apă: modelele LZT, LZA,
CZT, split: WZT.

Pompele de căldură, prin sisteme de încălzire /
răcire prin pardoseală sau pereţi, asigură un confort ridicat, căldura radiată având temperatură joasă, nu produce antrenarea curenţilor de aer sau al
prafului.
Eficienţa pompelor de căldură HIDROS
Avantajul principal al pompelor de căldură îl
constituie faptul că sunt capabile să producă mai
multă energie (termică) faţă de cantitatea de energie (electrică) necesară funcţionării lor. Eficienţa
lor este măsurată prin COP, raportul dintre energia termală furnizată şi energia electrică absorbită
necesară funcţionării. Coeficientul de performanţă variază în funcţie de tipul pompei şi condiţiile de lucru.
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+43°C
+65°C

E.V.I.
C.O.P.≥4,1

Soldec vă pune la dispoziţie o varietate
de soluţii pe sisteme cu pompe de căldură
Hidros S.p.A Italia, adaptate cerinţelor oricărui
beneficiar care doreşte o investiţie pe termen
lung în tehnologii regenerabile de ultimă
generaţie, atât în sectorul rezidenţial, cât
şi industrial. Pompele de căldură Hidros au
capacităţi de până la 660 kW, funcţionând în
intervalul temperaturilor exterioare -20 ÷ + 40
°C, producând apă caldă menajeră de maxim
65°C. Pentru o funcţionare optimă, recomandăm
sisteme complete cu pompe de căldură, având
în componenţă accesorii precum: rezervoare
de stocare a apei reci/calde, boilere, rezervoare
tampon, schimbătoare de căldură, staţii pentru
producerea apei calde instant, sisteme de
control, dezumidificatoare pentru tavan şi
alte componente, toate fiind dimensionate
cu ajutorul soft-ului Hidros, lucrând eficient
împreună şi formând un sistem complet, fiabil
şi eficient.

Pompe de căldură WHA, cu capacităţi între
51,7 şi 170 kW încălzire.
3. Pompe de căldură hibrid: acestea sunt
pompe tip aer - apă, însă încorporează în plus un
schimbător de căldură suplimentar. Practic, îmbină
cele două variante, oferind costul redus şi instalarea uşoară a pompelor aer - apă, reuşind eficienţele
crescute tipice pompelor apă - apă. La temperaturi
crescute, pompa lucrează ca şi o pompă aer - apă,
la temperaturi scăzute, ca şi una tip apă - apă. Utilizând cele două sisteme, se poate obţine un raport
excelent între costuri şi performanţă, cu un C.O.P.
îmbunătăţit cu 12% în cazul temperaturilor scăzute (între 0 şi -10°C).

Diagramele acestui proces sunt prezentate mai
jos:

Pompe de căldură aer - apă: modelele LWZ, WWZ

Tehnologia EVI
(Enhanced Vapour Injection)
Pompele de căldură LZT, WZT, WWZ şi LWZ Hidros folosesc compresoare EVI, o metodă versatilă
de a îmbunătăţi capacitatea şi eficienţa sistemului.
Tehnologia EVI presupune injectarea agentului frigorific aflat în stare de gaz, în mijlocul procesului
de compresiune, un proces ce măreşte considerabil capacitatea şi eficienţa. Fiecare compresor scroll
utilizat în pompele de căldură lucrează similar cu
un compresor în două trepte, răcirea realizându-se
între cele două trepte. Procesul porneşte în momentul în care o parte din lichidul din condensator
este extras şi expandat prin valva de expansiune.
Amestecul lichid / gaz aflat la o temperatură scăzută, astfel produs, este injectat în schimbătorul de
căldură care are rol de prerăcire. Lichidul se evaporă, vaporii rezultaţi fiind supraîncălziţi.
Vaporii supraîncălziţi sunt injectaţi într-o treaptă intermediară de compresie.

-20°C

WWZ

Considerând toate aceste aspecte la un loc,
avantajele pompelor de căldură pot fi sintetizate
astfel:
»» lucrează cu zero emisii, producând energie curată
»» reprezintă cel mai modern sistem de încălzire /
răcire, fiind o sursă regenerabilă
»» absorb din natură energie gratuită: din aer, apă
sau sol
»» sistemele cu pompe de căldură pot asigura
funcţii multiple: încălzire, răcire, ventilare, dezumidificare
»» prin dimensionare corectă, reprezintă soluţia de
încălzire cu cele mai reduse costuri de operare.

-20°C

LZT

P

Vaporii reci reduc temperatura gazului comprimat, permiţând compresorului să atingă un nivel al
presiunii mult mai ridicat comparativ cu un compresor tip scroll într-o singură treaptă. Răcirea suplimentară a lichidului produce o creştere a capacităţii de evaporare. Această tehnologie generează
un raport mai mare de presiune între presiunile de
condensare şi vaporizare, cu performanţe semnificativ crescute. Utilizând această tehnologie, pompele de căldură Hidros reuşesc să producă apă caldă menajeră la 65 °C în condiţii de temperatură
exterioară de -20°C.

ompele de căldură sunt recunoscute ca
făcând parte din categoria surselor de
energie regenerabilă, aspect important
luând în considerare protocolul de la Kyoto care are ca ţintă reducerea cu 20% a emisiilor
de CO2 până în 2020. Prin Directiva Europeană
2009/28, Parlamentul European a adoptat o nouă
politică în ceea ce priveşte energia regenerabilă, fixând ca ţintă obţinerea a minim 20% din necesarul
energetic al UE din surse regenerabile până în anul
2020. În Uniunea Europeană, ponderea semnificativă în consumul energetic o au încălzirea şi răcirea,
cu 40% din totalul energetic.

Pentru a realiza alegerea corecta a unei
pompe de căldură, trebuie avute în vedere
detalii legate de tipul construcţiei pe care o va
deservi, utilizatori, zonă geografică, valori de
temperatură apă/aer dorite.

+43°C
+65°C

E.V.I.
C.O.P.≥4,1

Pompe de căldură LZT, cu capacităţi între 10
şi 213 kW încălzire.
2. Pompe de căldură de adâncime:
»» apă - apă: sursa este apa, astfel performanţa sistemului nu va fi influenţată de condiţiile climatice externe. Dezavantajul acestui tip de pompe
este faptul că apa nu este întotdeauna disponibilă.
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»» geotermale: sursa este energia stocată în
pământ, fiind absorbită prin tuburi ce conţin
un amestec de apă şi glicol. Tuburile se pot
amplasa fie orizontal (la adâncimi de 1÷1,5
m pentru a evita variaţiile de temperatură)
sau vertical (adâncimea lor ajungând la 100 m
pentru a obţine în medie, câte 5kW per tub).
Acest tip de pompe au avantajul unui C.O.P.

Director tehnic
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WWZ/SW6 4 PIPES VERSION.

Pompe de căldură LZT, cu capacităţi între 14
şi 106 kW încălzire.
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