REPORTA¿ Z BUDOWY

Regulacja
Od numeru 9/2007
/2007
Ăledzimy prace zwiÈzane
z instalowaniem
pompy ciepïa w domu
Renaty i Ryszarda
z Czosnowa. W bieĝÈcym
wydaniu przedstawiamy
ostatni odcinek tej
swoistej sagi, z którego
moĝna dowiedzieÊ siÚ, ĝe
uruchomienie urzÈdzenia
to tylko poczÈtek zïoĝonego procesu „zgrywania” siÚ uĝytkowników
z wytworem nowoczesnej
techniki i technologii.
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– klucz

do oszczÚdnoĂci
Na poczÈtku lutego 2008 roku w domu Renaty i Ryszarda uruchomiona zostaïa pompa
ciepïa. UrzÈdzenie NEURATHERM austriackiej firmy NEURA wykorzystuje nowoczesnÈ technologiÚ bezpoĂredniego odparowania, a zatem w kolektorze poziomym (6 pÚtli
kaĝda po 75 metrów, czyli 12 nitek o dïugoĂci 37,5 metra) krÈĝy propan R 290 – czynnik
naturalny i nieszkodliwy dla Ărodowiska. Na podstawie wykonanych pomiarów i obliczeñ grudziÈdzka firma CLIMA KOMFORT, która realizowaïa zlecenie, zdecydowaïa, ĝe
w domu Renaty i Ryszarda najlepiej sprawdzi siÚ urzÈdzenie o mocy 10 kW. DziÚki temu,
ĝe w budynku zastosowano wyïÈcznie ogrzewanie podïogowe (górne ěródïo), a kolektor
znajduje siÚ w gruncie gliniasto-piaszczystym o dobrej wilgotnoĂci (dolne ěródïo),
przewidywane parametry sprawnoĂci miaïy byÊ bardzo dobre. Od pierwszych dni lutego
Renata i Ryszard mogli sprawdziÊ, na ile teoria pokrywa siÚ z praktykÈ.
– Wysïannicy firmy z GrudziÈdza skoñczyli prace montaĝowe przed czasem, co nie
zdarza siÚ na budowach zbyt czÚsto – mówi z uznaniem Ryszard. – Udzielono mi takĝe
wyczerpujÈcych wyjaĂnieñ ustnych oraz przekazano szczegóïowe instrukcje pisemne. Nie
byïo teĝ ĝadnego problemu, kiedy poprosiïem o praktyczny pokaz obsïugi sterownika. Przy
obecnym tempie ĝycia nie zawsze jest czas na czytanie sÈĝnistych instrukcji i rozgryzanie

Pompy ciepïa

ich specyficznego jÚzyka. Ja zdecydowanie
szybciej przyswajam tego rodzaju zagadnienia, gdy mogÚ przeĂledziÊ koleje czynnoĂci.
JeĂli raz zobaczÚ, jak naleĝy dany problem
rozwiÈzaÊ, to na ogóï zapamiÚtujÚ kolejnoĂÊ
wszystkich czynnoĂci i mogÚ je z powodzeniem powtórzyÊ. Instruktaĝ udzielony mi
przez pracowników CLIMA KOMFORT byï na
tyle szczegóïowy, a jednoczeĂnie przejrzysty,
ĝe po mimo tego, iĝ instalacja grzewcza jest
rozbudowana, nie czuïem siÚ zagubiony po
wyjeědzie ekipy. Sam sposób dziaïania urzÈdzenia jest w sumie dosyÊ prosty, a sposób
jego obsïugi przyjazny dla uĝytkownika.
Przyjazny to znaczy logiczny, nieskomplikowany, a momentami wrÚcz intuicyjny.
Miïym zaskoczeniem byïa dla Renaty
i Ryszarda dodatkowa wizyta przedstawicieli
firmy, którzy kilka dni po uruchomieniu
pompy ciepïa odwiedzili ich dom. Przy okazji bytnoĂci na jednej z budów w okolicach
Warszawy ekipa z GrudziÈdza postanowiïa
bowiem sprawdziÊ, czy urzÈdzenie i instalacja dziaïajÈ poprawnie i utrzymujÈ
parametry.
– To rzadki obecnie dowód troski o klienta,
ale równieĝ powaĝnego podejĂcia do pracy –
stwierdza z zadowoleniem Ryszard.
WïaĂciciele domu chcÈ dobraÊ ustawienia
pracy pompy ciepïa w taki sposób, aby podczas dziaïania w trybie automatycznym korzystaïa ona z tañszego prÈdu drugiej taryfy.
Zadanie nie jest ïatwe, poniewaĝ ogrzewanie
podïogowe ma duĝÈ bezwïadnoĂÊ cieplnÈ. To
jego waĝna zaleta, ale równieĝ spore utrudnienie, jeĂli chce siÚ precyzyjnie sterowaÊ
temperaturÈ w pomieszczeniach.
– ChcÚ metodÈ prób i bïÚdów doprowadziÊ
do sytuacji, w której ustawienia pompy
ciepïa spowodujÈ, ĝe bÚdzie siÚ ona wïÈczaïa
w okresach kiedy prÈd jest tañszy – podkreĂla
Ryszard. – Korciïo mnie, aby przeprowadziÊ
eksperymenty zaraz po wyjeědzie ekipy
monterów, ale... ZwyciÚĝyï rozsÈdek i zastosowaïem siÚ do zaleceñ przedstawicieli CLIMA
KOMFORT. Przez pierwsze dwa tygodnie po
uruchomieniu instalacji powinna ona bowiem
pracowaÊ na takich ustawieniach, jakie
pozostawiïa ekipa uruchamiajÈca pompÚ.
To bardzo waĝne. Podïoga musi siÚ wygrzaÊ.
Parametry dziaïania sÈ natomiast zaplanowane w taki sposób, aby zapewniÊ szybkie, ale
jednoczeĂnie bezpieczne odparowanie resztek
wilgoci z posadzki. Po czternastu dniach
przeïÈczyïem pompÚ na tryb pracy automatycznej, na tak zwany cykl numer 2. Grzanie
instalacji jest wówczas uzaleĝnione wyïÈcznie
od warunków temperaturowych, jakie panujÈ

W domu Renaty i Ryszarda oprócz regulatora temperatury, dziÚki któremu moĝna zdalnie
programowaÊ temperaturÚ w róĝnych pomieszczeniach, bÚdzie istniaïa równieĝ moĝliwoĂÊ
automatycznego jej regulowania w trzech sypialniach. Zamontowane na rozdzielaczu trzy automatyczne
gïowice bÚdÈ regulowaïy przepïyw wody w wybranych obiegach ogrzewania podïogowego na podstawie
wskazañ czujników zamontowanych w pokojach

w poszczególnych pomieszczeniach domu.
Pompa przeszïa teĝ prawdziwy chrzest bojowy.
W zwiÈzku z pracami na sÈsiedniej budowie
nastÚpowaïy czÚste wyïÈczenia prÈdu. Miaïem
obawy, jak zareaguje na takÈ próbÚ elektronika pompy ciepïa. Okazaïo siÚ, ĝe wszelkie
moje niepokoje byïy kompletnie nieuzasadnione. Po kaĝdym wyïÈczeniu prÈdu urzÈdzenie
wracaïo do zaprogramowanych wczeĂniej
ustawieñ i dziaïaïo bez zarzutu.
W domu jest przyjemnie i ciepïo zarówno
na parterze, jak i na poddaszu. Warto to podkreĂliÊ, bo komfort cieplny pompa NEURA
zapewnia pomimo tego, ĝe wiÚksza czÚĂÊ
dachu nie ma jeszcze ocieplenia z weïny
mineralnej. Jedyna osïona przed warunkami zewnÚtrznymi to blachodachówka.
TermoizolacyjnoĂÊ takiej konstrukcji jest
bardzo niska, a mimo to warunki panujÈce
w domu sprawiajÈ, ĝe moĝna w nim zamieszkaÊ choÊby od zaraz.
– Przed nami jeszcze dïugie prace wykoñczeniowe – mówi Ryszard. – Ale cieszÚ siÚ,
ĝe pompa pracuje tak dobrze. Pracuje nawet
lepiej, niĝ siÚ spodziewaïem. PodkreĂlam to
z takim entuzjazmem, bo tuĝ po uruchomieniu
urzÈdzenia zdarzaïy siÚ takie okresy, w których przez kilka kolejnych dni temperatura
nocÈ spadaïa do minus jedenastu stopni. I na-

”

Przez pierwsze dwa
tygodnie po uruchomieniu pompy ciepïa wspóïpracujÈcej z ogrzewaniem
podïogowym powinna ona
pracowaÊ na takich ustawieniach, które
zapewniajÈ szybkie, ale
jednoczeĂnie bezpieczne
odparowanie resztek
wilgoci z posadzki

”

Podczas ostatniej wizyty przedstawicieli
grudziÈdzkiej firmy CLIMA KOMFORT zostanie
podïÈczony i urochomiony podgrzewacz wody
wyprodukowany przez duñskÈ firmÚ VESTTHERM.
Jego najwaĝniejszÈ czÚĂciÈ jest niewielka pompa
ciepïa typu powietrze–woda. Przygotowuje ona
ciepïÈ wodÚ uĝytkowÈ, wykorzystujÈc do tego
celu odpowiednio wysokÈ temperaturÚ powietrza
panujÈcÈ w pomieszczeniu, w którym siÚ znajduje.
Wystarczy juĝ okoïo 5°C, aby pompa skutecznie
speïniaïa swoje zadanie. UrzÈdzenie to nie jest
jeszcze uruchomione, poniewaĝ najpierw inwestor
musi zamontowaÊ specjalne filtry, dziÚki którym
poprawi siÚ jakoĂÊ wody z ujÚcia na dziaïce.
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wet wówczas w niewykoñczonym domu byïo
przyjemnie i ciepïo. Ustawiïem temperaturÚ
w pomieszczeniach na poziomie 21°C i ta
zadana wartoĂÊ utrzymywaïa siÚ przez caïy
czas na parterze. Na nieocieplonym poddaszu byïo nieco chïodniej, ale i tak warunki
temperaturowe panujÈce na piÚterku moĝna
uznaÊ za bardzo dobre. W czasie ĂwiÈt
wielkanocnych mam zamiar zakoñczyÊ ocieplanie dachu. Jestem pewien, ĝe wówczas,
kiedy konstrukcja domu bÚdzie zamkniÚta
i szczelna, pompa ciepïa bÚdzie mogïa
pracowaÊ na bardzo niskich parametrach.
Zamierzam takĝe posprawdzaÊ zaleĝnoĂci
pomiÚdzy róĝnymi ustawieniami temperatury w poszczególnych pomieszczeniach domu.
ChcÚ siÚ przekonaÊ, jaki wpïyw bÚdzie miaïo
zaprogramowanie okreĂlonej temperatury
w jednym pomieszczeniu na temperaturÚ
w pozostaïych. Warto wiedzieÊ, jak reaguje
system i czego moĝna siÚ po nim spodziewaÊ.

Regulator EUROSTER, który przekazuje sygnaï
do sterownika o koniecznoĂci uruchomienia
systemu grzewczego. Poprawia to w duĝym
stopniu komfort uĝytkowania pompy ciepïa. DziÚki
temu, ĝe w pamiÚci regulatora moĝna zapisaÊ
kilka niezaleĝnych programów, uzyskuje siÚ
poĝÈdane zmiany temperatur w pomieszczeniach
w zaleĝnoĂci od pory dnia. DziÚki poïÈczeniu
radiowemu (zasiÚg – okoïo 30 m) pracÚ sterownika
moĝna kontrolowaÊ z róĝnych pomieszczeñ
w domu bez koniecznoĂci zaglÈdania do kotïowni

Ogrzewanie podïogowe ma duĝÈ bezwïadnoĂÊ
cieplnÈ. To jego waĝna zaleta, ale równieĝ
spore utrudnienie, jeĂli chce siÚ precyzyjnie
sterowaÊ temperaturÈ w pomieszczeniach
Pompa ciepïa
NEURATHERM
austriackiej firmy
NEURA wykorzystuje nowoczesnÈ
technologiÚ bezpoĂredniego odparowania, a zatem
w kolektorze poziomym krÈĝy propan
R 290 – czynnik naturalny i nieszkodliwy dla Ărodowiska.
Na podstawie wykonanych pomiarów
i obliczeñ zdecydowano, iĝ w domu
Renaty i Ryszarda
najlepiej sprawdzi siÚ urzÈdzenie
o mocy 10 kW

Niezwykle waĝnym elementem kontroli pracy
pompy ciepïa jest sterownik, dziÚki któremu
system grzewczy pozostaje przez caïy czas
w równowadze i pracuje bezawaryjnie
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Wedïug zapewnieñ przedstawicieli CLIMA
KOMFORT takie eksperymenty na poczÈtku
eksploatacji nie stwarzajÈ ĝadnego niebezpieczeñstwa. Przeciwnie, sÈ nawet wskazane
i przyczyniajÈ siÚ do lepszego poznania
urzÈdzenia oraz zasad jego dziaïania przez
uĝytkowników.
Niezwykle waĝnym elementem kontroli
pracy pompy ciepïa jest sterownik, dziÚki
któremu system grzewczy pozostaje
przez caïy czas w równowadze i pracuje
bezawaryjnie. Oprócz kontroli pompy
ciepïa sterownik moĝe równieĝ zarzÈdzaÊ
dodatkowym, niezaleĝnym ěródïem energii,
przygotowaniem ciepïej wody uĝytkowej
oraz pompÈ obiegowÈ. Sterownik wspóïpracuje z regulatorem, który przekazuje sygnaï
do sterownika o koniecznoĂci uruchomienia
systemu grzewczego. Poprawia to w duĝym
stopniu komfort uĝytkowania urzÈdzenia.
DziÚki temu, ĝe istnieje moĝliwoĂÊ zapisania
w pamiÚci regulatora kilku niezaleĝnych
programów, system staje siÚ dziÚki temu
bardzo elastyczny i pozwala na uzyskanie
zmian temperatur w pomieszczeniach na
przykïad w zaleĝnoĂci od pory dnia. DziÚki
poïÈczeniu radiowemu (okoïo 30 m) pracÚ
sterownika moĝna kontrolowaÊ z róĝnych
pomieszczeñ w domu bez koniecznoĂci
zaglÈdania do kotïowni.
– Czeka nas jeszcze jedna wizyta przedstawicieli CLIMA KOMFORT na przeïomie
kwietnia i maja – mówi Ryszard. – W czasie
jej trwania montowane bÚdÈ automatyczne
gïowice w rozdzielaczach. UrzÈdzenia
te zostanÈ zainstalowane na obiegach
odpowiedzialnych za temperaturÚ w trzech
sypialniach na poddaszu. W ten sposób oprócz
regulatora temperatury, dziÚki któremu moĝna
zdalnie programowaÊ temperaturÚ w róĝnych
pomieszczeniach, bÚdzie istniaïa moĝliwoĂÊ
automatycznego jej regulowania w trzech
wybranych pokojach. UmoĝliwiÈ to czujniki
zamontowane w sypialniach, które bÚdÈ
wspóïpracowaïy z automatycznymi gïowicami.
DziÚki regulacji przepïywu wody w obiegach
grzewczych, bÚdzie moĝna zaprogramowaÊ
ĝÈdanÈ temperaturÚ i praktycznie zapomnieÊ
o koniecznoĂci regulacji czy teĝ sprawdzania
parametrów cieplnych w sypialniach. Podczas
ostatniej wizyty przedstawiciele grudziÈdzkiej firmy dokonajÈ równieĝ ostatecznego
podïÈczenia powietrznej pompy ciepïa
odpowiedzialnej za ogrzewanie ciepïej wody.
UrzÈdzenie to nie jest jeszcze uruchomione,
poniewaĝ najpierw muszÈ byÊ zamontowane
specjalne filtry, dziÚki którym poprawi siÚ
jakoĂÊ wody z ujÚcia na dziaïce. (m.ĝ.)

