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Pompa ciepła
Hewalex PCCO Split
– ogrzewanie i chłodzenie
Pompa ciep≥a Hewalex PCCO Split 13 kW wykorzystuje ciep≥o z powietrza zewnÍtrznego do
produkcji ciep≥a lub ch≥odu dla potrzeb ogrzewania lub ch≥odzenia budynku oraz podgrzewania ciep≥ej wody uøytkowej.

P

ompa ciep≥a Hewalex PCCO Split
sk≥ada siÍ z dwÛch jednostek: zewnÍtrznej i wewnÍtrznej. DziÍki temu g≥Ûwne ürÛd≥o ha≥asu, jakim jest sprÍøarka i wentylator, zostajπ przeniesione
z budynku na zewnπtrz, a po≥πczenie obiegiem ch≥odniczym miÍdzy jednostkami
jest chronione przed zamarzaniem w okresie zimowym. Nie zachodzi takøe potrzeba
wykonywania duøych otworÛw w úcianach
dla doprowadzenia i odprowadzenia powietrza jak w przypadku pompy ciep≥a instalowanej w budynku.

W≥aúciwoúci
Zastosowanie pomp ciep≥a Hewalex
PCCO Split w nowych budynkach jest
szczegÛlnie zalecane dla systemÛw ogrzewania pod≥ogowego. Urzπdzenie moøe
wÛwczas funkcjonowaÊ samodzielnie
przez ponad 90% swojego rocznego czasu
pracy. Jedynie okresowo moøe byÊ wymagane wspomaganie uk≥adu przez wbudowany przep≥ywowy podgrzewacz elektryczny. Nie zwiÍksza to zauwaøalnie
kosztÛw ogrzewania domu, a pozwala wyeliminowaÊ stosowanie dodatkowego kot≥a grzewczego i co za tym idzie, wykonywania systemu odprowadzenia spalin, magazynu paliwa czy teø pod≥πczenia domu
do sieci gazociπgowej. W pe≥ni realne jest
wÛwczas zbudowanie domu bez komina,
co wp≥ynie dodatkowo na niøsze koszty
budowy oraz konserwacji i przeglπdÛw.
Koszty ogrzewania budynku pompπ ciep≥a
naleøπ do najniøszych i sπ szczegÛlnie korzystne przy braku dostÍpu budynku do
sieci gazowej.
WspÛ≥praca z innymi ürÛd≥ami ciep≥a
w systemie grzewczym budynku moøe byÊ
realizowana z wykorzystaniem podgrzewa-

34

Rys. 1.
Pompa ciep≥a
Hewalex PCCO Split 13 kW

cza uniwersalnego Integra, co pozwala dodatkowo na pod≥πczenie instalacji solarnej, kominka z p≥aszczem wodnym czy teø kot≥a
grzewczego. W takim uk≥adzie rÛwnieø instalacja solarna s≥uøy do wspomagania ogrzewania budynku, obniøajπc dodatkowo zuøycie energii elektrycznej przez pompÍ ciep≥a.
Najwaøniejsze cechy charakterystyczne
pomp ciep≥a Hewalex PCCO Split to:
ï parametry dla punktu A2/W30-35 (PN-EN 14511) ñ moc grzewcza 3,7-11,0 kW,
efektywnoúÊ COP 3,7-4,0,
ï parametry dla punktu A7/W30-35 (PN-EN 14511) ñ moc grzewcza 4,4-12,4 kW,
efektywnoúÊ COP 4,1-4,6,
ï minimalna temperatura zewnÍtrzna pracy
-25oC,

ï maksymalna temperatura zasilania 55oC
(45oC przy temperaturze zewnÍtrznej
-25oC),
ï inwerterowa sprÍøarka Panasonic typu
Twin-Rotary z p≥ynnπ regulacjπ wydajnoúci w szerokim zakresie mocy 30100%
ï rozbudowany sterownik z obs≥ugπ
dwÛch obiegÛw grzewczych i funkcjami
statystycznymi
ï system zdalnego nadzoru Hewalex
Ekontrol w zakresie dostawy.

Elementy konstrukcji
Pompa ciep≥a PCCO Split 13 kW zosta≥a zbudowana w oparciu o podzespo≥y

Europejski Znak Jakoúci EHPA-Q
Model PCCO Split 13 kW uzyska≥ Europejski Znak Jakoúci EHPA-Q. Certyfikat ten
jest uznawany od wielu lat na rynkach Europy Zachodniej za najbardziej wiarygodne potwierdzenie sprawnoúci i jakoúci pompy ciep≥a. Dodatkowo, w ramach tej klasyfikacji, producent musi zapewniÊ m.in. minimum 2-letniπ gwarancjÍ oraz co najmniej 10 lat dostÍpu do czÍúci zamiennych.
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Rys. 4.
Przyk≥ad symulacji
w procesie doboru
pompy ciep≥a
przy pomocy
oprogramowania
WP-OPT

jednostki zewnÍtrznej. Uøytkownicy majπ
do wyboru ponad 1600 barw z palety RAL.
Rys. 2. W serii Kameleon pompy ciep≥a typu
PCCO Split sπ dostÍpne w kolorach z palety RAL

Zdalna kontrola

uznanych producentÛw, jak np. Panasonic,
Wilo, SWEP, Carel, Weidm¸ller. Na uzyskanie wysokiej efektywnoúÊ COP = 3,81
(w punkcie A2/W35 wg normy PN-EN
14511) sk≥ada siÍ w szczegÛlnoúci zastosowanie sprÍøarki inwerterowej o p≥ynnej
regulacji mocy 30-100%, efektywnej pompy obiegowej serii Wilo-Stratos PARA,
a takøe asymetrycznego skraplacza SWEP
AsyMatrix (nazwa jest zarejestrowanym
znakiem towarowym).
Dodatkowo firma Hewalex, dla poszerzenia moøliwoúci wykorzystania swoich
urzπdzeÒ, wprowadza na rynek seriÍ Kameleon pomp ciep≥a typu PCCO Split
ñ z moøliwoúciπ wyboru koloru obudowy

Zdalny monitoring Ekontrol pozwala na
nadzorowanie pracy pompy ciep≥a za pomocπ witryny internetowej ekontrol.pl.
Moøliwa jest zdalna zmiana nastaw, a takøe szybkie odbieranie sygna≥Ûw o ewentualnych awariach lub niedomaganiach. Archiwizowane szczegÛ≥owe dane z eksploatacji pompy ciep≥a pozwalajπ analizowaÊ
jej pracÍ i optymalizowaÊ nastawy. Dla zobrazowania efektywnoúci pracy w zdalnym monitoringu ekontrol.pl, w zak≥adce
Demo pod loginem demo3 znajduje siÍ
prezentacja pracujπcej pompy ciep≥a w rzeczywistym domu. W budynku zlokalizowanym w III strefie klimatycznej, wykonanym z zastosowaniem nowoczesnych

technik energooszczÍdnych, pompa ciep≥a
pracuje jako g≥Ûwne ürÛd≥o ciep≥a przez
ca≥y rok. UdostÍpniony profil, oprÛcz prezentacji funkcjonalnoúci zdalnego sterowania, pozwala przeglπdaÊ statystyki instalacji oraz wybraÊ z listy urzπdzeÒ dodatkowy
modu≥ do pomiaru wielkoúci wspÛ≥czynnika COP.

Gwarancja i wsparcie
Pompy ciep≥a PCCO Split sπ standardowo objÍte 5-letniπ gwarancjπ. DziÍki Liúcie Kontrolnej stanowiπcej integralnπ
czÍúÊ gwarancji, moøliwa jest ≥atwa kontrola w≥aúciwego montaøu pompy ciep≥a,
co przynosi korzyúci uøytkownikowi w ramach ÑProgramu Przed≥uøenia Gwarancjiî. Z kolei program ÑDobre Uruchomienieî wprowadzony w czerwcu tego roku
oferuje dodatkowe korzyúci dla instalatorÛw urzπdzeÒ.
Dzia≥ Techniczny Pomp Ciep≥a firmy
Hewalex udziela wsparcia w doborze
pomp ciep≥a za pomocπ oprogramowania
WP-OPT. Wyniki symulacji komputerowych pozwalajπ dobraÊ optymalne rozwiπzanie takøe w uk≥adzie hybrydowym z kot≥em grzewczym oraz oszacowaÊ roczne
koszty eksploatacyjne.
Opracowano na podstawie
materia≥Ûw firmy Hewalex

HEWALEX Sp. z o.o. Sp.k.

Rys. 3.
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