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Odejście od stosowania w ogrzewnictwie surowców takich jak ropa czy gaz było spowodowane
pojawieniem się na rynku pomp ciepła, czyli zupełnie nowej technologii, która jest postrzegana
jako kolejny krok w dziedzinie rozwoju energii odnawialnej. Pompy ciepła wydają się być
idealnym rozwiązaniem ponieważ istotą ich działania jest czerpanie energii cieplnej z powietrza
zewnętrznego nawet wtedy, gdy jego temperatura jest bardzo niska, jak np. -20°C. W bilansie
energetycznym dla przeciętnej pompy ciepła z 1 kW energii elektrycznej oraz 2 kW energii
uzyskanej z powietrza atmosferycznego uzyskuje się 3 kW całkowitej mocy wyjściowej. Z tak
dobrymi wynikami jasnym i oczywistym staje się wybór technologii AWHP (air to water heat
pump).
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Niezrównanie wysoka wydajność grzewcza
Co sprawia, że pompy ciepła są tak wydajne? Jeśli spojrzymy na pompę Therma V marki LG
Electronics, znajdziemy kilka czynników odpowiedzialnych za wysoką wydajność grzewczą. Na
przykład, urządzenie może działać prawidłowo w znacznie niższej temperaturze, niż w
przypadku standardowej instalacji grzewczej, a jednocześnie dwu-rotacyjna sprężarka BLDC
wykorzystująca silny magnes neodymowy jest o 8% wydajniejsza, niż standardowe sprężarki
stosowane w klimatyzacji (podczas pracy przy 40Hz). Ponadto, pompa wodna klasy
energetycznej A jest o 65% bardziej wydajna od pompy konwencjonalnej, natomiast dzięki
poszerzeniu użebrowania, wymiennik ciepła został powiększony o 28%. Należy tu również
wspomnieć o podwójnej kontroli parametrów pracy, poprzez zastosowanie czujników
mierzących ciśnienie oraz temperaturę. Takie rozwiązanie przekłada się na wyższą i bardziej
stabilną wydajność grzewczą, niż ma to miejsce w przypadku standardowych rozwiązań.

  

  

Dalsze ulepszenia uzyskano poprzez design bardziej optymalnie dostosowany do wymiany
ciepła. Dzięki tym zmianom uzyskano trzy różne gamy produktów. Począwszy od pomp ciepła
Therma V typu Split o mocach grzewczych od 3kW do 16kW z odseparowanym zestawem
wymiennikowo-pompowym poprzez układy Monoblok ze zintegrowanym układem pompowym o
mocach od 3kW do 16kW. Obydwa typy pomp ciepła osiągają temperaturę wody do 57°C.

  

W ofercie LG na 2016 rok znalazła się też pompa ciepła Therma V o mocy 16kW i maksymalnej
temperaturze wody 80°C. Efekt ten został osiągnięty poprzez zastosowanie kaskadowego
układu pośredniego wykorzystującego inverterową sprężarkę pracująca na ekologicznym
czynniku R134A.
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Zmiana definicja efektywności energetycznej dzięki technologii inwerterowej
Z uwagi na to, że pompa ciepła Therma V jest napędzana przez technologię inwerterową LG,
zwiększona jest również efektywność energetyczna. Zamiast pracy urządzenia tylko w jednym z
dwóch stanów - włączenia lub wyłączenia, inwerter pozwala na działanie systemu przy
minimalnym poborze energii. Ponadto, w porównaniu z silnikami prądu zmiennego,
bezszczotkowy silnik wentylatora pompy ciepła Therma V oferuje dodatkowe oszczędności
energii, nawet o 40% podczas pracy na małych prędkości i  20% przy wyższych prędkościach.
(Na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez LG.)

  

  

  

Wygoda i elastyczność instalacji
Instalatorzy uzyskują większe możliwości oraz ogólną elastyczność sposobu projektowania
systemu ogrzewania budynku. W dłuższej perspektywie taka elastyczność pozwala na
oszczędność czasu i pieniędzy, ponieważ projektowanie, instalacja oraz konserwacja stają się
łatwiejsze. Poza tym, znacznie prościej jest dostosować Therma V do budynku, niż dostosować
budynek do systemu ogrzewania.

  

  

  

Niezawodność i trwałość
Duże zaangażowanie firmy LG w poprawę jakości oraz efektywności produktów grzewczych
możemy zauważyć poprzez szereg prowadzonych badań rozwojowych, m.in. chociażby w
zakresie  projektu samej konstrukcji pompy ciepła Therma V. W tym celu LG Energy Labs
przeprowadziło serię badań terenowych w ekstremalnie niskich temperaturach. Dodatkowo
przeprowadzono rygorystyczne badania niezawodności i trwałości pomp w specjalnych
komorach testowych. Jednocześnie firma analizuje aktualnie stosowaną technologię i w
laboratoriach technologicznych poszukuje już sposobów na jej kolejne ulepszenia.
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Jako że globalne trendy ogrzewnictwa kierują nas od bojlerów ku pompom ciepła, wiele
mocnych stron pompy Therma V czyni ją jednym z najbardziej wydajnych i oszczędnych
aktualnie rozwiązań tego typu. Zachodzące zmiany odsuwają nas od przestarzałych, drogich i
zatruwających środowisko technologii i właśnie pompy ciepła powietrze-woda wprowadzają nas
w nową erę o mniejszym i bardziej zrównoważonym wpływie na środowisko naturalne i
pomagają tym samym wieść proekologiczny styl życia.

  

  

  

  

Marek MYSZKIEWICZ
AE Academy and Technical Manager,
LG Electronics Polska
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LG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22
02-675 Warszawa
tel.: +48 22 481 71 00
e-mail: klimatyzacja@lge.pl
www.klimatyzacja.lge.pl
www.strefaklimatyzacji.pl
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