Pompy ciepła do 2 000 kW
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Przyszłość i wydajność – technologia
grzewcza dla każdych wymagań
W wysoko uprzemysłowionych krajach wytwarzanie ciepła dla budynków wielorodzinnych
oraz komercyjnych ma największy udział w zużyciu energii, a tym samym oferuje największy
potencjał oszczędności. Nowoczesne i energooszczędne systemy grzewcze firmy
V iessmann są stosowane nie tylko w wielu gospodarstwach domowych na całym świecie,
ale także w wielu dużych międzynarodowych projektach. Wnoszą one istotny wkład
w zrównoważone wykorzystywanie rezerw energetycznych.
Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom firma Viessmann z powodzeniem spełnia najróżniejsze
wyzwania związane z nowoczesną techniką grzewczą – od zabytków przez wysokowydajne
obiekty przemysłowe, aż po duże osiedla mieszkaniowe i centra handlowe.
Firma Viessmann od ponad 35 lat projektuje i produkuje pompy ciepła małej i dużej mocy
na rynki międzynarodowe. Gama produktów obejmuje także niestandardowe rozwiązania
i dopasowane usługi do indywidualnych potrzeb inwestycji.

Spis treści
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Wstęp
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Ogrzewanie energią odnawialną z natury
– także w obszarze większych mocy
Ciepło z natury jest zgodną z duchem czasu i oszczędną alternatywą wobec paliw
kopalnych. Jest ono darmowe i uniezależnia od zaopatrzenia w olej opałowy i gaz.
Pompy ciepła są naturalnym wyborem, jeśli
chce się połączyć oszczędności na kosztach
ogrzewania z przyjaznym środowisku wytwarzaniem energii. Energia przetwarzana przez
pompę ciepła jest bezpłatna i można ją bez
ograniczeń czerpać z otoczenia. Potrzebny jest
jedynie prąd elektryczny, jako energia napędowa pompy ciepła.
W ten sposób można się uniezależnić od
paliw kopalnych i aktywnie przyczynić się do
redukcji emisji CO2 i ochrony klimatu. Pompa
ciepła pozwala na efektywne i proekologiczne pokrycie nawet 80 procent całkowitego
zapotrzebowania energii przez ciepło z natury.
Należy zainwestować jedynie w 20 do 30 procent energii elektrycznej. Zasada jest równie
prosta, co genialna. Ciepło słoneczne, zakumulowane w powietrzu, gruncie lub wodzie
gruntowej, wykorzystuje się do efektywnego
podgrzewania wody grzewczej lub ciepłej
wody użytkowej.
Dodatkowa korzyść przez funkcję chłodzenia i systemy biwalentne
Pompy ciepła firmy Viessmann, ze względu
na swoją wysoką moc, przeznaczone są
dla dużych obiektów mieszkalnych i przemysłowych. Ponadto można ją w lecie bez
większych nakładów wykorzystywać do
chłodzenia pomieszczeń. Pogląd, że pompa
ciepła wchodzi w rachubę tylko w nowo budowanych obiektach jest dawno już obalonym
przesądem. Wręcz przeciwnie: przy modernizacji istniejącej, olejowej lub gazowej instalacji
grzewczej z zastosowaniem pompy ciepła
(np. jako systemu biwalentnego) można wydatnie zaoszczędzić na kosztach ogrzewania, a
równocześnie zredukować emisje.

Pozyskiwanie ciepła ze środowiska
Dla pozyskiwania ciepła przy pomocy pompy
ciepła wchodzą w rachubę różne źródła
naturalne:







 oda gruntowa
w
sondy gruntowe
pale energetyczne
wody powierzchniowe (rzeki, jeziora, morze)
powietrze
ścieki i inne rodzaje ciepła odpadowego

Nie każde z tych źródeł ciepła jest wszędzie
możliwe do wykorzystania. Dlatego przed
podjęciem decyzji należy skonsultować się
z właściwymi urzędami i wyjaśnić możliwości
techniczne z naszą firmą.

Pompy ciepła KWT przeznaczone są
dla dużych osiedli mieszkaniowych
i zakładów przemysłowych

Vitocal 300-G/-W Pro

Vitocal 300-G Pro
typ BW 302.C140

Przegląd zalet:

Vitocal 300-G Pro
typ BW 302.C110

 Pompa ciepła solanka/woda, jedno- i dwustopniowa
moc grzewcza: 82 do 222 kW, maksymalnie 1 110 kW (w kaskadzie)
 Pompa ciepła woda/woda, jedno- i dwustopniowa
moc grzewcza: 112 do 290 kW, maksymalnie 1 450 kW (w kaskadzie)
 Niskie koszty eksploatacji, dzięki wysokim współczynnikom efektywności: wartość
COP (COP = Coefficient of Performance) wg EN 14511 do 4,7 (solanka 0°C/woda 35°C)
oraz do 6,0 (woda 10°C/woda 35°C)
 Maksymalna temperatura zasilania 60°C
 Cicha i bezwibracyjna praca dzięki zoptymalizowanej akustycznie konstrukcji
 Niskie koszty eksploatacji przy najwyższej efektywności w każdym punkcie pracy,
dzięki innowacyjnemu systemowi RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic System)
z elektronicznym zaworem rozprężnym (EEV)
 Ł atwy w obsłudze regulator Vitotronic z wyświetlaczem tekstowo–graficznym
 W budowane styczniki dla pomp obiegowych źródła dolnego i górnego
 Układ łagodnego rozruchu zmniejsza prądy rozruchu i obciążenie sieci elektrycznej
 W ykonanie woda/woda z płaszczowo-rurowym wymiennikiem ciepła ze stali szlachetnej,
do stosowania bez obiegu pośredniego.
 Do wstawienia wymagany otwór drzwiowy o szerokości tylko 855 mm
 Dostępne wersja z regulatorem Vitotronic PLC do integracji z systemami BMS
 Szczególnie cicha praca w pełnym zakresie mocy
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Vitocal 300-G/-W Pro
pompy ciepła solanka/woda oraz woda/woda
Jednolita koncepcja regulacji i zoptymalizowane gabaryty wpisują się optymalnie
w technikę systemową Viessmann.
Pompy ciepła Vitocal 300-G/-W Pro rozszerzają standardowy program Viessmann do mocy
290 kW. Typoszereg Pro posiada wszystkie
cechy wysokoefektywnego typoszeregu Vitocal 300-G. Pięć typowielkości pokrywa doskonale większość potrzeb mieszkalnictwa i przemysłu. Standaryzacja urządzeń pozwala nadto
na szybkie i dokładne projektowanie instalacji
i przejrzyste skalkulowanie kosztów. Wyższe
moce można uzyskać przez połączenie w kaskadę maksymalnie pięciu Vitocal 300 Pro.
Oszczędność miejsca
W pełni hermetyczna konstrukcja z nową
technologią sprężarek Scroll wymaga niewielkiej przestrzeni do instalacji. Przy szerokości
zaledwie 855 milimetrów transport jest znacznie łatwiejszy, także dzięki wyjmowanym
ścianom obudowy i specjalnej konstrukcji
podstawy urządzenia.
Unikalne wykonanie woda/woda
Tylko typoszereg Vitocal 300-W Pro z płaszczowo-rurowym wymiennikiem ciepła ze
stali kwasoodpornej oferuje niezawodne rozwiązanie bezpośredniego korzystania z wody
gruntowej, bez potrzeby dodatkowego obiegu
pośredniego. Obniża to koszty instalacji i podwyższa efektywność.
Wyposażenie elektryczne zmontowane
fabrycznie
Wyposażenie elektryczne jest już wbudowane w obudowę pompy ciepła. Wbudowane
fabrycznie styczniki sterujące pomp obiegowych źródła dolnego i górnego oraz zabezpieczenia silnika sprężarki minimalizują nakłady
instalacyjne i gwarantują szybkie i prawidłowe wbudowanie pompy ciepław instalację
obiektu.
Sprawdzona i niezawodna technika
Filozofię regulacji i sterowania przejęto
z typoszeregu Vitocal dla domów jedno- i dwurodzinnych. System Refrigerant
Cycle Diagnostic System (RCD) również tu
stale kontroluje efektywność procesu i we
współpracy z elektronicznym zaworem rozprężającym (EEV) oraz rozbudowaną sensoryką

gwarantuje niezawodne działanie w każdym
punkcie pracy. Regulator Vitotronic 200, steruje maksymalnie trzema obiegami grzewczymi, reguluje podgrzew c.w.u. i zapewnia
funkcją „natural cooling“ przyjemny klimat
pomieszczeń w upalne, letnie dni. Dostępny
w opcji moduł komunikacyjny Vitocom 300
umożliwia także różnorodne nastawy i optymalizację instalacji z każdego miejsca, przez
Internet lub telefon komórkowy.
Kompaktowa budowa
Hermetyczny układ chłodniczy z nową technologią sprężarek spiralnych Scroll i czynnikiem chłodniczym R410A wydatnie redukuje
zapotrzebowanie miejsca. Przy szerokości
88 centymetrów, możliwości podjechania
wózkiem paletowym i zdejmowanych ścianach obudowy, wstawianie pompy ciepła
jest bardzo ułatwione.
Wykonanie z Vitotronic PLC
Cały typoszereg pomp ciepła Vitocal 300 Pro
jest dostępny również z regulatorem Vitotronic PLC bazującym na sterowniku swobodnie
programowalnym. Rozbudowane możliwości
komunikacji jak Modbus, BACnet czy LAN ułatwiają integrację z systemami automatyzacji
budynków (BMS). Dodatkowo Vitotronic PLC
umożliwia sterowanie obiegami chłodzącymi
i efektywną gospodarkę ciepłem odpadowym
w funkcji chłodzenia aktywnego.

Ciepłownia w zakładzie produkcyjnym w Manisie (Turcja)

Łatwy w obsłudze regulator
Vitotronic z wyświetlaczem
tekstowo-graficznym

Vitocal 300-G/-W Pro
Dane techniczne

Vitocal 300-G Pro – pompa ciepła solanka/woda

Vitocal 300-G Pro

Typ

BW 301.C090

BW 301.C120

BW 302.C090

BW 302.C110

Dane dotyczące mocy
(wg EN  14511, B0/W35°C, różnica temp. 5 K)
Znamionowa moc cieplna

kW

86,6

111

82,8

106,6

Moc chłodnicza

kW

68,9

88,7

65,8

84,6

Pobór mocy elektrycznej

kW

18,7

23,5

17,9

23,2

4,6

4,7

4,6

4,6

1343

Współczynnik efektywności e (COP)
w trybie ogrzewania
Wymiary
długość

mm

1343

1343

1343

szerokość

mm

911

911

911

911

wysokość

mm

1650

1650

1650

1650

Ciężar całkowity

kg

770

870

720

910

Liczba sprężarek

sztuki

1

1

2

2

A++/A++

A++/A++

A++/A++

A++/A++

BW 302.C140

BW 302.C180

BW 302.C230

Klasa efektywności energetycznej LT/HT*

Vitocal 300-G Pro

Typ

Dane dotyczące mocy
(wg EN  14511, B0/W35°C, różnica temp. 5 K)
Znamionowa moc cieplna

kW

134,6

173,2

222,0

Moc chłodnicza

kW

106,6

137,6

177,4

Pobór mocy elektrycznej

kW

29,3

37,3

47,0

4,6

4,6

4,7

1932

Współczynnik efektywności e (COP)
w trybie ogrzewania
Wymiary
długość

mm

1932

1932

szerokość

mm

911

911

911

wysokość

mm

1650

1650

1650

Ciężar całkowity

kg

1180

1280

1425

Liczba sprężarek

sztuki

2

2

2

A++/A+

A++/A+

A++/A+

Klasa efektywności energetycznej LT/HT*

*K
 lasa efektywności dla zastosowania niskotemperaturowego LT (B0/W35°C) oraz zastosowania
wysokotemperaturowego HT (B0/W55°C)

Vitocal 300-G/-W Pro
Dane techniczne
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Vitocal 300-W Pro – pompa ciepła woda/woda

Vitocal 300-W Pro

Typ

WW 301.B125

WW 301.B155

WW 302.B125

WW 302.B155

Dane dotyczące mocy
(wg EN  14511, W10/W35°C, różnica temp. 5 K)
Znamionowa moc cieplna

kW

116

140,1

112,1

145,1

Moc chłodnicza

kW

102

120

94,2

121,6

Pobór mocy elektrycznej

kW

20,2

24,2

18,6

24,4

5,74

5,79

6,0

5,94

1932

Współczynnik efektywności e (COP)
w trybie ogrzewania
Wymiary
długość

mm

1932

1932

1932

szerokość

mm

911

911

911

911

wysokość

mm

1650

1650

1650

1650

Ciężar całkowity

kg

1015

1055

1035

1060

Liczba sprężarek

sztuki

1

1

2

2

A++/A++

A++/A++

A++/A++

A++/A++

Klasa efektywności energetycznej LT/HT*

Vitocal 300-W Pro

Typ

WW 302.B200

WW 302.B250

WW 302.B300

Znamionowa moc cieplna

kW

186

240

290

Moc chłodnicza

kW

157

199

244

Pobór mocy elektrycznej

kW

32,1

42,1

49,5

5,9

5,7

5,8

2521

Dane dotyczące mocy
(wg EN  14511, W10/W35°C, różnica temp. 5 K)

Współczynnik efektywności e (COP)
w trybie ogrzewania
Wymiary
długość

mm

2521

2521

szerokość

mm

911

911

911

wysokość

mm

1650

1650

1650

Ciężar całkowity

kg

1330

1380

1425

Liczba sprężarek

sztuki

2

2

2

A++/A++

A++/A++

A++/A++

Klasa efektywności energetycznej LT/HT*

*K
 lasa efektywności dla zastosowania niskotemperaturowego LT (B0/W35°C) oraz zastosowania
wysokotemperaturowego HT (B0/W55°C)

Vitocal 350-G Pro

Vitocal 350-G Pro
typ BW 352.A156

Przegląd zalet:

Vitocal 350-G Pro, typ BW 352.A156
widok wnętrza z opcjonalnym układem
łagodnego rozruchu

 P
ompa ciepła solanka/woda, dwu- lub trzystopniowa
moc grzewcza: 27 do 197 kW
 Wysokie temperatury zasilania, do 73°C
 N
iskie koszty eksploatacji, dzięki wysokim współczynnikom efektywności:
wartość COP (COP = Coeficient of Performance) wg EN 14511 do 4,4
(solanka 0°C/woda 35°C)
 E
konomiczna charakterystyka pracy pod obciążeniem częściowym, przez zastosowanie
dwóch lub trzech sprężarek jednakowej mocy
 Zoptymalizowana akustycznie konstrukcja minimalizuje szumy i wibracje
 Intuicyjna obsługa regulatora na ekranie dotykowym z wizualizacją
 M
ożliwość fabrycznej, wstępnej instalacji opcjonalnych podzespołów przy wykonywaniu
pod projekt
 S
tandardowo system rozruchu na uzwojeniu częściowym, zapewniający niskie prądy
rozruchu, lub wyposażenie w elektroniczny system łagodnego rozruchu (Opcja)
 Klasyczna funkcja chłodzenia/grzania z wykorzystaniem zasobników buforowych
 O
party na sterowniku PLC regulator z wbudowanym modułem komunikacyjnym LON
do systemów BacNet / Modbus umozliwiających zdalna obsługę i komunikację
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Vitocal 350-G Pro
pompa ciepła solanka/woda
Pompa ciepła Vitocal 350-G Pro rozszerza paletę mocy pomp ciepła od 27 do 197 kW
z temperaturami zasilania do 73°C.
Konstrukcja pompy ciepła Vitocal 350-G Pro
upraszcza instalację i montaż. Izolowana
akustycznie obudowa (dostarczana osobno)
zapewnia idealne dopasowanie i zmniejsza
wagę transportu o około 200 kg. Urządzenie
idealnie nadaje się do modernizacji systemów grzewczych o wysokich temperaturach
zasilania.
Higieniczne podgrzewanie ciepłej wody
użytkowej
Ze względu na wysokie temperatury przepływu do 73°C, seria pomp Vitocal 350-G Pro
spełnia wymagania higienicznego ogrzewania
wody użytkowej. Specjalna funkcja utrzymania temperatury ładowania zasobnika c.w.u.
zapewnia stabilną temperaturę w punkcie
poboru.
Prosta obsługa i niezawodna technologia
Sercem obiegu chłodniczego są półhermetyczne sprężarki tłokowe produkowane
w Niemczech. W zależności od mocy, dwie
lub trzy sprężarki są zintegrowane w obiegu
chłodniczym. Gwarantuje to wysoką wydajność nawet podczas pracy przy częściowym
obciążeniu.
Elektroniczne zawory rozprężne gwarantują
najwyższe bezpieczeństwo, dzięki samozamykaniu się w stanie bezprądowym, np. przy
zaniku zasilania sieciowego. Także całkowicie
hermetyczne wykonanie obiegu chłodniczego,
ze zredukowaną liczbą połączeń gwintowych
i bez zaworów bezpieczeństwa w obiegu
chłodniczym gwarantuje wysoką szczelność
i trwałość eksploatacyjną.
Dla optymalnej regulacji obiegu chłodniczego
i całego systemu wyposażono pompę ciepła
Vitocal 350-G Pro w regulator Vitotronic na bazie sterownika PLC. Duży, graficzny wyświetlacz dotykowy umożliwia intuicyjną obsługę.
Pełna wizualizacja pozwala łatwo konfigurować i nadzorować układ hydrauliczny.

Zdalny monitoring i komunikacja
Zastosowany regulator posiada liczne możliwości komunikowania się. Można wykorzystać równie dobrze prosty modem analogowy jak i systemy oparte na sieciach LAN.
Możliwa jest technologia MODBus i Bacnet,
pozwalając na bardzo szybki dostęp do komunikacji i zdalnej obsługi instalacji, na przykład
przez Internet.
Akustyczna optymalizacja konstrukcji
Tak jak we wszystkich pompach ciepła, sprężarka generuje szumy w zakresie częstotliwości 50 do 60 Hz. Dzięki specjalnej konstrukcji
ramy i elementów dźwiękochłonnych udało
się zamknąć cały hałas we wnętrzu obudowy.
Wibracje na podstawie są prawie nieodczuwalne dzięki elastycznemu zawieszeniu układu sprężarek zapewniającemu trójwymiarowe
tłumienie drgań. Poziom mocy akustycznej,
przykładowo 65 dB(A) dla pompy o mocy
197 kilowatów jest w tym segmencie bardzo
dobrą wartością.
Opcjonalne wyposażenie fabryczne
Osprzęt elektryczny jest już w pełni zintegrowany z pompą ciepła. Styczniki do pomp
obiegowych są wstępnie zmontowane oraz
łatwo dostępne. Na życzenie klienta zestawy
rozszerzeń funkcjonalnych można zamówić
jako wyposażenie dodatkowe zmontowane
fabrycznie. Może to być np. elektronicznie
sterowany tzw. „miękki start” (Softstart) dla
redukcji natężenia prądu rozruchowego i niższego obciążenia sieci elektrycznej.

Łatwy w obsłudze regulator
Vitotronic na bazie sterownika PLC,
z ekranem dotykowym

Vitocal 350-G Pro

Dane techniczne

Vitocal 350-G Pro – pompa ciepła solanka/woda

Vitocal 350-G Pro

Typ

BW 352.A027/

BW 352.A034/

BW 352.A056/

BW352.A076/

BW 352.A097/

Typ

BW 352.A027SA

BW352.A034SA

BW 352.A056SA

BW352.A076SA

BW 352.A097SA

Dane dotyczące mocy
(wg EN  14511, B0/W35°C, różnica temp. 5 K)
Znamionowa moc cieplna

kW

27,2

34,3

56,1

76

96,9

Moc chłodnicza

kW

20,8

26,4

43,2

58,8

74,6

Pobór mocy elektrycznej

kW

6,4

7,9

12,8

17,3

21,9

4,2

4,4

4,4

4,4

4,4

Współczynnik efektywności e (COP)
w trybie ogrzewania
Dane dotyczące mocy*
(wg EN  14511, W10/W35°C, różnica temp. 5 K)
Znamionowa moc cieplna

kW

37,1

47,8

78,6

106

134,1

Moc chłodnicza

kW

29,7

39

64,2

85,9

109,6

Pobór mocy elektrycznej

kW

7,4

8,8

14,5

19,6

24,6

5

5,4

5,4

5,4

5,5

Współczynnik efektywności e (COP)
w trybie ogrzewania
Wymiary
długość

mm

1848

1848

1848

2153

2153

szerokość (w nawiasie wartości bez obudowy)

mm

820 (750)

820 (750)

820 (750)

911 (850)

911 (850)

wysokość

mm

1450

1450

1450

1650

1650

Ciężar całkowity

kg

555

672

723

963

1065

Liczba sprężarek

szt.

2

2

2

2

2

A+/A+

A++/A+

A++/A+

A++/A+

Klasa efektywności energetycznej LT/HT**

A+/A+

Typy BW352.A027SA do BW353.A198SA wyposażone seryjnie w układ łagodnego rozruchu (elektroniczny Softstart) z systemem kontroli faz.
* W trybie W/W (woda/woda) z wymaganym glikolowym obiegiem pośrednim
** Klasa efektywności dla zastosowania niskotemperaturowego LT (B0/W35°C) oraz zastosowania wysokotemperaturowego HT (B0/W55°C)

Dane techniczne

Vitocal 350-G Pro
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Typ

BW 352.A114/

BW 352.A132/

BW 352.A156/

BW 353.A172/

BW 353.A198/

Typ

BW 352.A114SA

BW 352.A132SA

BW 352.A156SA

BW 353.A172SA

BW 353.A198SA

Dane dotyczące mocy
(wg EN  14511, B0/W35°C, różnica temp. 5 K)

kW

Znamionowa moc cieplna

kW

114,2

131,9

155

170,2

197

Moc chłodnicza

kW

88,4

101,5

119,2

132

153,3

25,9

30,4

36,3

38,4

45,7

4,4

4,3

4,3

4,4

4,4

Pobór mocy elektrycznej
Współczynnik efektywności e (COP)
w trybie ogrzewania
Dane dotyczące mocy*
(wg EN  14511, W10/W35°C, różnica temp. 5 K)

kW

Znamionowa moc cieplna

kW

158

181,9

214,4

237

274,2

Moc chłodnicza

kW

129

148

173,8

193,5

222,8

29

34,1

40,7

44,2

52

5,4

5,3

5,3

5,4

5,3

Pobór mocy elektrycznej
Współczynnik efektywności e (COP)
w trybie ogrzewania
Wymiary
długość

mm

2153

2153

2153

2816

2816

szerokość (w nawiasie wartości bez obudowy)

mm

911 (850)

911 (850)

911 (850)

911 (850)

911 (850)

wysokość

mm

1650

1650

1650

1650

1650

Ciężar całkowity

kg

1113

1209

1260

1604

1678

Liczba sprężarek

szt.

2

2

2

3

3

A++/A+

A++/A+

A++/A+

A++/A+

Klasa efektywności energetycznej LT/HT**

A++/A+

Typy BW352.A027SA do BW353.A198SA wyposażone seryjnie w układ łagodnego rozruchu (elektroniczny Softstart) z systemem kontroli faz.
* W trybie W/W (woda/woda) z wymaganym glikolowym obiegiem pośrednim
** K
 lasa efektywności dla zastosowania niskotemperaturowego LT (B0/W35°C) oraz zastosowania wysokotemperaturowego HT (B0/W55°C)

Vitocal 350-G Pro

Vitocal 350-G Pro
Typ BW352.AS1190SAH

Przegląd zalet:

Vitocal 350-G Pro
Typ BW352.AS1190SAH

 Pompa ciepła solanka/woda, o znamionowej mocy grzewczej:
– jednostopniowa : 216 do 564 kW (B0/W35°C)
– dwustopniowa: 433 do 1128 kW (B0/W35°C)
 Moc chłodnicza (W7/W35°C):
– jednostopniowa: 417 do 661 kW
– dwustopniowa: 491 do 1322 kW
 Współczynnik efektywności w trybie chłodzenia EER (Energy Efficiency Ratio): 5,02
dla W7/W35°C
 Niskie koszty eksploatacji, dzięki wysokiemu współczynnikowi efektywności: wartość
COP (COP = Coefficient of Performance) wg EN 14511 do 4,71 (solanka 0°C/woda 35°C)
 Maksymalna temeperatura zasilania: 65°C
 Niska utrata mocy podczas pracy przy wyższych temperaturach zasilania
(np. przy temp. zasil. 65°C tylko maks. 10% utraty mocy w porównaniu do VL 35 ° C)
 Opcjonalny zestaw do redukcji hałasu o 8 do 10 dB(A)
 Ciśnienie robocze do 10 bar (obieg wtórny) dla zastosowań przemysłowych
 Łatwe uruchamianie dzięki menu z funkcją asystenta pomocy
 Funcja testu fabrycznego wydajności i funkcjonalności

16/17

Vitocal 350-G Pro
pompa ciepła solanka/woda do 65°C
Pompa ciepła solanka/woda i chłodzony cieczą agregat chłodniczy
z śrubowymi sprężarkami kompaktowymi
Vitocal 350-G Pro z kompaktowymi sprężarkami śrubowymi to pompy ciepła produkowana
seryjnie z mocą grzewczą do ponad 1 MW
i mocą chłodniczą do 1490 kW. Wszystkie
modele są dostępne z różnymi sprężarkami,
które oferują różne korzyści w zależności od
zastosowania.
Wersje jedno- i dwustopniowe
o mocy od 223 do 1128 kW
Wersja jednostopniowa obejmuje ogrzewanie
z moc wyjściową do 564 kW. Obieg czynnika
chłodniczego o zoptymalizowanej konstrukcji
jest wyposażony w wielkopowierzchniowe płytowe wymienniki ciepła po stronie
parownika i skraplacza. Zintegrowana kontrola
wydajności umożliwia pracę na poziomach:
25, 50, 75 i 100% mocy znamionowej.
Wersja dwustopniowa
Vitocal 350-G Pro w wykonaniu dwustopniowym o mocy do 1128 kW posiada dwa
niezależne obiegi czynnika chłodniczego.
Oba obiegi pracują z z wykorzystaniem
jednego dwuobwodowego parownika typu
płaszczowo–rurowego w specjalnej wersji jednoprzepływowej optymalizującej temperaturę
parowania czynnika. Czterostopniowa kontrola
wydajności na układ chłodniczy umożliwia
osiem stopni mocy od 12,5 do 100%.
Automatyka pompy ciepła wyrównuje czasy
pracy obu sprężarek optymalizując tym cykle
konserwacyjne.

Kompleksowe wyposażenie i łatwa obsługa
Sterowanie pompą ciepła odbywa się za
pomocą elektronicznego regulatora Vitotronic
PLC. Intuicyjna obsługa 5,7-calowego, kolorowego ekranu dotykowego umożliwia szybkie
ustawienia parametrów, a także dostęp do
graficznej wizualizacji schematu oraz wewnętrznego obwodu chłodzenia. Dane pracy
systemu mogą być automatycznie zapisane
do 14 dni wstecz.

Wykonanie jednostopniowe pompy
ciepła Vitocal 350-G Pro o mocy

Standardowe wyposażenie w interfejs
Modbus umożliwia zarządzanie kaskadą
oraz podłączenie do nadrzędnych systemów
sterowania (BMS). Wszystkie urządzenia
Vitocal 350-G Pro są wyposażone w oddzielny
zasilacz UPS. Dzięki temu w przypadku awarii
zasilania elektrycznego zawory rozprężne są
zamykane i maszyna wyłącza się w kontrolowany sposób. Zapobiega to przedostawaniu
się ciekłego czynnika do sprężarki.
Wyposażenie dodatkowe
Standardowa wersja pomp ciepła składa się
z modułowej konstrukcji ramowej z dołączoną szafą sterowniczą. Dostępne są także
dodatkowe zestawy do izolacji akustycznej,
które mogą być montowane już po uruchomieniu jednoski. Pompy ciepła Vitocal 350-G
Pro mogą być wyposażone w różne sytemy
rozruchowe w tym również w elektroniczny
softstart.

grzewczej do 564 kW

Vitocal 350-G Pro

Dane techniczne

Vitocal 350-G Pro – pompa ciepła solanka/woda
ze sprężarkami kompaktowymi (jednostopniowa)
Typ sprężarki: Hanbell
Dane dotyczące mocy grzewczej
(wg EN  14511, B0/W35°C, różnica temp. 5 K)
Znamionowa moc cieplna
Moc chłodnicza
Pobór mocy elektrycznej
Współczynnik efektywności e (COP)
Dane dotyczące mocy chłodniczej
(wg EN 14511, W12-7/W30-35°C)
Znamionowa moc chłodzenia
Znamionowa moc cieplna
Pobór mocy elektrycznej
Współczynnik efektywności e (EER)

Typ sprężarki: Hanbell
Dane dotyczące mocy grzewczej
(wg EN 14511, B0/W35°C, różnica temp. 5 K)
Znamionowa moc cieplna
Moc chłodnicza
Pobór mocy elektrycznej
Współczynnik efektywności e (COP)
Dane dotyczące mocy chłodniczej
(wg EN 14511, W12-7/W30-35°C)
Znamionowa moc chłodzenia
Znamionowa moc cieplna
Pobór mocy elektrycznej
Współczynnik efektywności e (EER)

Typ sprężarki: Bitzer
Dane dotyczące mocy grzewczej
(wg EN 14511, B0/W35°C, różnica temp. 5 K)
Znamionowa moc cieplna
Moc chłodnicza
Pobór mocy elektrycznej
Współczynnik efektywności e (COP)
Dane dotyczące mocy chłodniczej
(wg EN 14511, W12-7/W30-35°C)
Znamionowa moc chłodzenia
Znamionowa moc cieplna
Pobór mocy elektrycznej
Współczynnik efektywności e (EER)

Typ sprężarki: Bitzer
Dane dotyczące mocy grzewczej
(wg EN 14511, B0/W35°C, różnica temp. 5 K)
Znamionowa moc cieplna
Moc chłodnicza
Pobór mocy elektrycznej
Współczynnik efektywności e (COP)
Dane dotyczące mocy chłodniczej
(wg EN 14511, W12-7/W30-35°C)
Znamionowa moc chłodzenia
Znamionowa moc cieplna
Pobór mocy elektrycznej
Współczynnik efektywności e (EER)

Typ
Typ

BW 351.AS240SDH
BW 351.AS240SAH

BW 351.AS260SDH
BW 351.AS260SAH

BW 351.AS300SDH
BW 351.AS300SAH

BW 351.AS330SDH
BW 351.AS330SAH

BW 351.AS350SDH
BW 351.AS350SAH

kW
kW
kW

223
175
49
4,55

246
193
55
4,48

280
220
62
4,54

305
239
68
4,50

333
262
73
4,55

kW
kW
kW

259
311
54
4,82

285
344
60
4,72

325
390
68
4,80

353
426
74
4,74

387
465
80
4,81

Typ
Typ

BW 351.AS390SDH
BW 351.AS390SAH

BW 351.AS440SDH
BW 351.AS440SAH

BW 351.AS490SDH
BW 351.AS490SAH

kW
kW
kW

368
288
82
4,49

422
334
91
4,66

464
367
100
4,64

494
390
107
4,62

564
448
120
4,71

kW
kW
kW

426
513
90
4,73

493
590
100
4,95

541
648
110
4,93

576
690
118
4,9

661
789
132
5,02

BW 351.AS300SDB
BW 351.AS300SAB

BW 351.AS330SDB
BW 351.AS330SAB

Typ
Typ

BW 351.AS240SDB
BW 351.AS240SAB

BW 351.AS260SDB
BW 351.AS260SAB

BW 351.AS520SDH
BW 351.AS520SAH

kW
kW
kW

216
169
49
4,43

245
191
55
4,45

273
213
62
4,43

305
238
68
4,51

kW
kW
kW

245
296
52
4,73

278
335
58
4,8

307
371
66
4,63

351
423
74
4,74

Typ
Typ

BW 351.AS390SDB
BW 351.AS390SAB

BW 351.AS440SDB
BW 351.AS440SAB

BW 351.AS490SDB
BW 351.AS490SAB

kW
kW
kW

362
283
82
4,43

411
322
91
4,54

469
370
100
4,69

527
416
115
4,6

kW
kW
kW

417
501
87
4,81

473
569
99
4,8

546
652
110
4,98

614
732
122
5,04

BW 351.AS520SDB
BW 351.AS520SAB

BW 351.AS600SDH
BW 351.AS600SAH

Dane techniczne
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Vitocal 350-G Pro – pompa ciepła solanka/woda
ze sprężarkami kompaktowymi (dwustopniowa)
Typ sprężarki: Hanbell
Dane dotyczące mocy grzewczej
(wg EN 14511, B0/W35°C, różnica temp. 5 K)
Znamionowa moc cieplna
Moc chłodnicza
Pobór mocy elektrycznej
Współczynnik efektywności e (COP)
Dane dotyczące mocy chłodniczej
(wg EN 14511, W12-7 / W30-35)
Znamionowa moc chłodzenia
Znamionowa moc cieplna
Pobór mocy elektrycznej
Współczynnik efektywności e (EER)

Typ sprężarki: Hanbell
Dane dotyczące mocy grzewczej
(wg EN 14511, B0/W35°C, różnica temp. 5 K)
Znamionowa moc cieplna
Moc chłodnicza
Pobór mocy elektrycznej
Współczynnik efektywności e (COP)
Dane dotyczące mocy chłodniczej
(wg EN 14511, W12-7 / W30-35)
Znamionowa moc chłodzenia
Znamionowa moc cieplna
Pobór mocy elektrycznej
Współczynnik efektywności e (EER)

Typ sprężarki: Bitzer
Dane dotyczące mocy grzewczej
(wg EN 14511, B0/W35°C, różnica temp. 5 K)
Znamionowa moc cieplna
Moc chłodnicza
Pobór mocy elektrycznej
Współczynnik efektywności e (COP)
Dane dotyczące mocy chłodniczej
(wg EN 14511, W12-7/W30-35°C)
Znamionowa moc chłodzenia
Znamionowa moc cieplna
Pobór mocy elektrycznej
Współczynnik efektywności e (EER)

Typ sprężarki: Bitzer
Dane dotyczące mocy grzewczej
(wg EN 14511, B0/W35°C, różnica temp. 5 K)
Znamionowa moc cieplna
Moc chłodnicza
Pobór mocy elektrycznej
Współczynnik efektywności e (COP)
Dane dotyczące mocy chłodniczej
(wg EN 14511, W12-7/W30-35°C)
Znamionowa moc chłodzenia
Znamionowa moc cieplna
Pobór mocy elektrycznej
Współczynnik efektywności e (EER)

Typ
Typ

BW 352.AS470SDH
BW 352.AS470SAH

BW 352.AS520SDH
BW 352.AS520SAH

BW 352.AS600SDH
BW 352.AS600SAH

BW 352.AS650SDH
BW 352.AS650SAH

BW 352.AS710SDH
BW 352.AS710SAH

kW
kW
kW

445
351
98
4,55

493
386
110
4,48

559
440
123
4,54

610
478
135
4,50

666
524
146
4,55

kW
kW
kW

518
622
108
4,82

570
687
120
4,72

650
781
135
4,80

707
851
149
4,74

774
930
161
4,81

Typ
Typ

BW 352.AS760SDH
BW 352.AS760SAH

BW 352.AS900SDH
BW 352.AS900SAH

BW 352.AS980SDH
BW 352.AS980SAH

BW 352.AS1050SDH
BW 352.AS1050SAH

BW 352.AS1190SDH
BW 352.AS1190SAH

kW
kW
kW

735
576
164
4,49

844
668
181
4,66

927
733
200
4,64

988
781
214
4,62

1128
896
240
4,71

kW
kW
kW

851
1026
180
4,73

986
1180
199
4,95

1083
1296
220
4,93

1153
1381
235
4,9

1322
1577
263
5,02

Typ

BW 352.AS470SDB
BW 352.AS470SAB

BW 352.AS520SDB
BW 352.AS520SAB

BW 352.AS600SDB
BW 352.AS600SAB

BW 352.AS650SDB
BW 352.AS650SAB

kW
kW
kW

433
338
98
4,42

490
383
110
4,45

546
426
124
4,41

614
475
139
4,38

kW
kW
kW

491
592
104
4,73

557
669
116
4,8

613
741
132
4,63

702
846
148
4,74

Typ
Typ

BW 352.AS760SDB
BW 352.AS760SAB

BW 352.AS900SDB
BW 352.AS900SAB

BW 352.AS980SDB
BW 352.AS980SAB

BW 352.AS1050SDB
BW 352.AS1050SAB

kW
kW
kW

725
566
163
4,44

823
644
184
4,47

938
739
205
4,57

1055
832
229
4,60

kW
kW
kW

834
1003
174
4,81

947
1138
187
4,80

1092
1305
219
4,98

1228
1464
244
5,04

Vitocal 350-HT Pro

Vitocal 350-HT Pro 56,6 do 144,9 kW

Przegląd zalet:

Prosty w obsłudze regulator PLC z kolorowym
wyświetlaczem dotykowym

 Parametry mocy dla solanki: 56,6 do 144,9 kW przy B0/W35°C, 148 do 390 kW
przy B50/W90°C
 Współczynnik COP do 4,3 (przy B0/W35°C) oraz do 3,4 (przy B50/W90°C)
 Maksymalna temperatura wody na zasilaniu: 90°C
 Optymalne wykorzystanie ciepła odpadowego dzięki wysokiej dopuszczalnej temperaturze źródła pierwotnego do 50°C
 Moc akustyczna: < 66 dB(A)
 Szerokość normatywna: 91 cm
 Intuicyjna obsługa przy pomocy kolorowego ekranu dotykowego
 Czynnik chłodniczy HFO: R1234ze, GWP 1
 Dopuszczalne nadciśnienie robocze 10 bar na potrzeby zastosowań przemysłowych
 Łatwe uruchomienie przy użyciu sterowanego za pomocą menu asystenta
 Fabryczna kontrola w warunkach roboczych – testy działania i wydajności
 Solidność w eksploatacji i niskie koszty eksploatacji dzięki automatycznemu
monitorowaniu szczelności
 Szerokie spektrum zastosowania dzięki temperaturom na zasilaniu do 90°C (niewymagane ogrzewanie dodatkowe)
 Wysoka wydajność w każdym punkcie pracy dzięki innowacyjnemu systemowi RCD
(Refrigerant Cycle Diagnostic System) i elektronicznemu zaworowi
rozprężnemu (EZR).
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Vitocal 350-HT Pro – pompa ciepła colanka/woda
z temperaturą na zasilaniu do 90°C
Wysokotemperaturowa pompa ciepła z napędem elektrycznym do wykorzystywania
ciepła technologicznego i odpadowego.
Niewykorzystany potencjał ciepła odpadowego z procesów przemysłowych wynosi
w Niemczech 140 TWh. Taka ilość ciepła
umożliwiłaby zaopatrywanie około siedmiu
milionów gospodarstw domowych. W celu
wykorzystania tego typu energii firma Viessmann stworzyła pompę ciepła Vitocal 350HT Pro, przeznaczoną na rynek zastosowań
komercyjnych i przemysłowych.
Temperatura wody na zasilaniu 90°C
dzięki ciepłu odpadowemu
Pompa Vitocal 350-HT Pro wykorzystuje
przemysłowe źródła ciepła odpadowego do
50°C, aby dostarczać wodę o temperaturze
na zasilaniu do 90°C. Dzięki temu nadaje się
ona szczególnie do stosowania w procesach
suszenia, czyszczenia i ekstrakcji.
Inne źródła ciepła odpadowego to moduły
kogeneracyjne, oczyszczalnie, wody gruntowe
i ścieki, wody morskie i rzeczne oraz wiele
innych. Ze źródeł tych można wytwarzać
wysokie temperatury niezbędne w zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych oraz
dla lokalnych sieci ciepłowniczych.

Nowy czynnik chłodniczy spełnia wysokie
wymogi
Dzięki nowemu czynnikowi chłodniczemu
R1234ze seria ta już dziś spełnia wymogi,
które będą obowiązywać w tym zakresie po
roku 2020. Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego GWP (ang. Global Warming Potential)
mieści się w przedziale jednocyfrowym i tym
samym jest na poziomie naturalnych czynników chłodniczych, takich jak propan i CO2.

Automatyczny nadzór szczelności za
pomocą wykrywacza gazu

Komunikacja i zdalny nadzór
W przypadku Vitocal 350-HT Pro kolorowy
wyświetlacz dotykowy mierzący 5,7 cala
umożliwia intuicyjną obsługę i ułatwia prace
serwisowe. Dodatkowo regulator posiada wiele możliwości komunikacji. Oprócz systemów
na bazie sieci LAN zintegrowane są interfejsy
ModBUS i Bacnet, dzięki czemu pompę ciepła
można włączyć w systemy BMS do nadzoru
zdalnego.

Działanie sprawdzone fabrycznie
Pompy ciepła Vitocal 350-HT Pro są produkowane seryjnie i fabrycznie testowane pod
kątem sprawności działania. Dopracowana
technologia sprawdza się w bieżącej eksploatacji dzięki dużej solidności, sprawdzonym
podzespołom i bezpiecznej jakości przemysłowej.

Wysokotemperaturowa pompa ciepła do wykorzystywania ciepła technologicznego

Vitocal 350-HT Pro

Przekrój produktu

3
6
1

4

2

4
4

5
6

7
7
7
8

9

Vitocal 350-HT Pro
1

2

3
4
5

6
7
8

9

Wewnętrzny wymiennik ciepła podnoszący
efektywność (COP)
Regulator PLC z kolorowym
wyświetlaczem dotykowym
Wentylator wyciagowy
Kontrola ciśnienia
Kolektor czynnika chłodniczego do
zastosowania w wysokich temperaturach
Skraplacz/parownik
Półhermetyczne sprężarki tłokowe
Zdejmowane panele izolacji
dźwiękochłonnej
Amortyzatory drgań

Dane techniczne
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Vitocal 350-HT Pro – wysokotemperaturowa pompa ciepła do wykorzystywania ciepła technologicznego

Vitocal 350-HT Pro

Typ BW

352.AHT058

352.AHT071

2

2

2

tłokowa

tłokowa

tłokowa

56,6
43,4
13,2
4,3

72,4
55,4
17,0
4,3

83,2
63,6
19,6
4,2

163,0
124,8
38,2
4,3

213,9
164,1
49,8
4,3

245,9
187,9
58,0
4,2

kW

148,0

194,3

222,9

kW
kW

104,6
43,4
3,4

137,5
56,8
3,4

157,5
65,4
3,4

Wymiary
długość
szerokość
wysokość

mm
mm
mm

2153
911
1650

2153
911
1650

2153
911
1650

Ciężar całkowity

kg

1077

1195

1251

Vitocal 350-HT Pro

Typ BW

Liczba sprężarek
Typ sprężarki
Dane dotyczące mocy
wg EN 14511 B0/W35°C, różnica temp. 5 K
Znamionowa moc cieplna
Moc chłodnicza
Pobór mocy elektrycznej
Współczynnik efektywności e (COP)
Dane dotyczące mocy
wg EN 14511 B45/W80°C, różnica temp. 10 K
Znamionowa moc cieplna
Moc chłodnicza
Pobór mocy elektrycznej
Współczynnik efektywności e (COP)
Dane dotyczące mocy
wg EN 14511 B50/W90°C, różnica temp. 10 K
Znamionowa moc cieplna
Moc chłodnicza
Pobór mocy elektrycznej
Współczynnik efektywności e (COP)

kW
kW
kW

352.AHT084

352.AHT096

352.AHT119

353.AHT126

2

2

3

3

tłokowa

tłokowa

tłokowa

tłokowa

96,6
73,4
23,2
4,2

116,8
88,4
28,4
4,1

124,8
95,4
29,4
4,2

144,9
110,1
34,8
4,2

kW
kW
kW

285,5
216,1
69,4
4,1

328,1
248,3
79,8
4,1

370,6
281,8
88,8
4,2

428,3
324,2
104,1
4,1

kW
kW
kW

260,0
181,6
78,4
3,3

294,3
205,9
88,4
3,3

337,4
236,3
101,1
3,3

390,0
272,4
117,6
3,3

Wymiary
długość
szerokość
wysokość

mm
mm
mm

2153
911
1650

2153
911
1650

2816
911
1650

2816
911
1650

Ciężar całkowity

kg

1357

1426

1779

1865

Liczba sprężarek
Typ sprężarki
Dane dotyczące mocy
wg EN 14511 B0/W35°C, różnica temp. 5 K
Znamionowa moc cieplna
Moc chłodnicza
Pobór mocy elektrycznej
Współczynnik efektywności e (COP)
Dane dotyczące mocy
wg EN 14511 B45/W80°C, różnica temp. 10 K
Znamionowa moc cieplna
Moc chłodnicza
Pobór mocy elektrycznej
Współczynnik efektywności e (COP)
Dane dotyczące mocy
wg EN 14511 B50/W90°C, różnica temp. 10 K
Znamionowa moc cieplna
Moc chłodnicza
Pobór mocy elektrycznej
Współczynnik efektywności e (COP)

353.AHT147

Rozwiązania
systemowe
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Pompy ciepła dla każdego zastosowania
i każdej formy źródła ciepła
Ze swoją wiedzą technologiczną, wysoką kompetencją produkcyjną i długoletnim
doświadczeniem, firma Viessmann jest producentem pomp ciepła dla każdego
zastosowania specjalnego.
Dzięki ponad 35-letniemu doświadczeniu
firma Viessmann pracuje z klientami nad opracowaniem rozwiązań energetycznych, które
sprostają każdemu wyzwaniu. W przypadku
gdy standardowe urządzenia z programu
Vitocal nie są już wystarczające, wdrażane są
rozwiązania dostosowane do indywidualnych
potrzeb. Wszystkie instalacje są projektowane
i budowane według specyfikacji wymagań naszych klientów. Osiągi i parametry wszystkich
pomp ciepła potwierdzane są na stacji prób
i w praktyce eksploatacyjnej.
Pompy ciepła firmy Viessmann budowane
są „na miarę“ i można je instalować także
w trudnych warunkach i w ciasnych pomieszczeniach. Wszystkie stosowane materiały
i procesy są certyfikowane i już od roku 1996
oznaczane znakiem jakości ISO 9001.
Zależnie od sytuacji i postawionych zadań budujemy instalację pompy ciepła odpowiednią
do danego zastosowania:
woda/woda, solanka/woda i powietrze/
woda. Zakres mocy urządzeń sięga od 15 do
2 000 kW i w razie potrzeby można go jeszcze
rozszerzyć, na przykład przez zastosowanie
kaskady kilku pomp ciepła.
Rozwiązania mono- lub biwalentne
W zależności od dostępnej przestrzeni
i zadania, system pompy ciepła jest indywidualnie planowany i produkowany dla każdego
zastosowania: woda/woda, solanka/woda
lub powietrze/woda.
Możliwa jest również realizacja biwalentnej
instalacji grzewczej. Wówczas pompa ciepła
pokrywa obciążenie podstawowe instalacji
grzewczej i podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Dla pokrycia obciążeń szczytowych
– przy ekstremalnie niskich temperaturach
zewnętrznych – załączane jest automatycznie
drugie źródło ciepła, np. olejowy lub gazowy
kocioł kondensacyjny.

Pompa ciepła KWT i gazowy kocioł kondensacyjny
Viessmann, jako instalacja biwalentna, zaopatrują
w ciepło zakład pracy chronionej „Bońskie Warsztaty”.

Inteligentne koncepcje sterowania
i regulacji
Nowoczesna infrastruktura techniczna budynków wymaga zintegrowanych rozwiązań
sterowania, zdolnego do komunikowania się
z innymi systemami. Nasze systemy sterowania oferują klientom maksymalną funkcjonalność i bezpieczeństwo, połączoną z otwartą
architekturą systemową, pozwalającą na
komunikowanie się z spotykanymi na rynku
systemami.
Sterowniki pomp ciepła Viessmann mogą
regulować w budynku pracą zarówno systemu
ogrzewania i chłodzenia, a także wentylacją,
czy systemem podgrzewu wody użytkowej.
Umożliwiają również współpracę z licznikami energii dzieki czemu, za pośrednictwem
technlogii Modbus, mogą służyć do pomiaru
przepływów energii oraz ich wizualizacji na
wyświetlaczu.
Sterowanie KWT może również regulować
układy wentylacji, obiegi grzewcze i podgrzew c.w.u, wysterowuje liczniki energii,
mierzy strumienie energii i poprzez magistralę
M-BUS wizualizuje je użytkownikowi na wyświetlaczu.
Sterowniki KWT są proste
w obsłudze i wyróżniają się
przemyślaną filozofią sterowania.

Pompy ciepła
solanka/woda

Pompa ciepła solanka/woda
o mocy grzewczej 290 kW
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Korzystanie z ciepła gruntu przez sondy gruntowe
to stabilne i długowieczne źródło ciepła
Pompy ciepła solanka/woda wykorzystują ciepło zgromadzone w ziemi,
które jest bezpłatne i nieograniczone.
Sondy gruntowe są bezobsługowymi i długowiecznymi źródłami ciepła. We współpracy
z pompami ciepła dostarczają energii do celów grzewczych, lecz są także idealnymi wymiennikami ciepła dla chłodzenia naturalnego
(„natural cooling“). W obu tych przypadkach
pompy ciepła solanka/woda firmy Viessmann
wykorzystują stałość temperatury w głębi
gruntu.

3

1

4
2

Optymalne zaprojektowanie
Pompy ciepła solanka/woda projektowane
są i budowane odpowiednio do wymagań
użytkownika. Ekonomiczne temperatury
zasilania 35 do 40°C są idealne dla ogrzewań
powierzchniowych. W razie potrzeby pompy
ciepła wyposażane są w sprężarki najnowszego typoszeregu z efektywną modulacją mocy
lub wielostopniowe obiegi chłodnicze.
Dla instalacji wentylacyjnych całkowicie akceptowalne są temperatury zasilania do 55°C,
zapewniane przez pompy ciepła ze sprężarkami śrubowymi. Jeśli ze względów technicznych konieczne są temperatury zasilania
do 70°C, to można je bez problemu uzyskać
dzieki pompom ciepla Vitocal 350-G Pro ze
sprężarkami tłokowymi.

5

6

1

Rura injekcyjna

2

S onda rurowa „podwójne U“
z dwoma osobnymi obiegami

7

3

Rurociągi doprowadzające

4

Rura osłonowa
(jeśli konieczna)

5

Powrót pompy ciepła
(zimny)

6

8

Z asilanie pompy ciepła
(ciepłe)

7

Mieszanka bentonitu
z cementem

8

Czepiec ochronny

Sonda gruntowa
Sonda gruntowa składa się z dwóch rur w kształcie „U“.
Pośrodku wiązki rur znajduje się rura injekcyjna, przez którą
po zapuszczeniu sondy wtłaczana jest w odwiert mieszanka
bentonitowo-cementowa. Odwiert wypełniany jest nią
od dołu do góry. Gwarantuje to pełne zespolenie sondy

Podgrzew c.w.u.
Często żądane temperatury c.w.u. wynoszą
ponad 60°C. Jednakże, właśnie w większych
pompach ciepła, moc dla podgrzewu c.w.u.
stanowi mniejszą część zapotrzebowania
mocy. Wymaganie to pompy ciepła firmy
Viessmann mogą spełnić idealnie przez
konstrukcję wielostopniową lub wbudowane
dodatkowe skraplacze wysokotemperaturowe. Zastosowanie specjalnych, bezpiecznych
wymienników ciepła gwarantuje dotrzymanie
standardowych wymagań dla jakości wody
pitnej.

gruntowej z otaczającym ją gruntem, uszczelnia wzajemnie
ewentualnie występujące warstwy wodonośne i chroni
samą sondę gruntową.

Rozdzielacz sond gruntowych

Pompy ciepła
woda/woda

Pompa ciepła woda/woda
o mocy grzewczej 500 kW.

Pompa ciepła woda/woda
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Wody gruntowe i powierzchniowe
– wysokoefektywne źródła ciepła
Pompy ciepła firmy Viessmann woda/woda są wydajne i bezpieczne w eksploatacji, dzięki
wysokiej jakości podzespołów.
Woda gruntowa o temperaturze 8 do 12°C
jest bardzo wydajnym źródłem energii dla
pomp ciepła, gdyż utrzymuje wysoki poziom
temperaturowy o każdej porze roku. Zmieniająca się jakość wody wymaga jednak zazwyczaj stosowania specjalnych wymienników
ciepła (parowników), o ile chce się zrezygnować ze stosowania obiegu pośredniego.
Parowniki płaszczowo-rurowe
ze stali szlachetnej
Pompy ciepła firmy Viessmann, korzystające
z wód gruntowych lub powierzchniowych, wyposażone są w wysokowartościowe wymienniki płaszczowo-rurowe ze stali szlachetnej.
Ich zalety są oczywiste. Duża pojemność i
duża powierzchnia parownika jest niewrażliwa na ewentualne oblodzenie w granicznym
obszarze pracy. Lekkie zawiesiny są po prostu
spłukiwane, a agresywne składniki chemiczne
wody nie są w stanie zniszczyć wysokowartościowej stali szlachetnej.
Wody powierzchniowe o temperaturze 4°C
Woda cechuje się anomalną rozszerzalnością
cieplną. Pod lodem jeziora temperatura wody
wynosi +4°C. Standardowe pompy ciepła
woda/woda nie są w stanie wykorzystać ciepła o tym poziomie temperaturowym. Pompy
ciepła Viessmann są jednak zaprojektowane
specjalnie do tego celu i wyposażone w parowniki płaszczowo-rurowe ze stali szlachetnej 1.4401 ze specjalnym układem odladzania.
Pozwala to wykorzystywać wodę z jezior lub
rzek nawet o temperaturze 4°C. Korzystanie
z wody morskiej możliwe jest przy jeszcze
niższych temperaturach.
Dostawa w modułach
Przy modernizacjach i przebudowach instalacji i wszędzie tam, gdzie trudno wstawić dużą
pompę ciepła, firma Viessmann dostarcza
urządzenie w zespołach modułowych. Moduły
te łączy się ze sobą na miejscu i uruchamia
jako całość.

Przemysłowa pompa ciepła woda/woda w wymiennikiem płaszczowo–rurowym ze stali szlachetnej.

Pompy ciepła dużej mocy, mogą być dostarczane w modułach.

Ciepło odpadowe

Pompa ciepła 1 200 kW w zakładach Viessmann w Allendorfie
wykorzystuje jako dolne źródło ciepło odpadowe ze stanowisk
badawczych oraz instalację klimatyzacji.
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Ścieki i ciepło odpadowe z procesów
produkcyjnych jako źródło ciepła
Instalacje specjalne pozwalają na wykorzystanie energii np. ze ścieków komunalnych
i są dostosowane do indywidualnych wymagań, bezpieczne w eksploatacji
i od lat sprawdzają się w praktyce
Ścieki i ciepło odpadowe z procesów przemysłowych zawierają wiele energii, która jedynie
rzadko jest wykorzystywana. Viessmann
dysponuje w tym zakresie właściwą wiedzą
technologiczną. Możliwe jest pozyskiwanie
ciepła ze źródeł o zakresie temperatur od
-40°C do +35°C.
Podgrzew c.w.u.
Ścieki z hoteli i obiektów rekreacyjnych mają
zazwyczaj temperaturę 25 do 35°C. Równocześnie obiekty te potrzebują dużo ciepłej
wody użytkowej. Urządzenia firmy Viessmann
pozwalają na wykorzystanie tego ciepła odpadowego dzięki dostosowanym do tego celu
pompom ciepła. Pracują one z wysoką sprawnością i dostarczają ciepłej wody użytkowej
o temperaturze 60°C lub więcej.

W pięciogwiazdkowym hotelu Ritz Carlton w St. Moritz ścieki wykorzystywane są do pozyskania ciepła do
ponownego podgrzewu wody.

Wykorzystanie ciepła odpadowego
do ogrzewania
Nie zawsze na pierwszym miejscu jest
ogrzewanie. W wielu gałęziach przemysłu
konieczne jest chłodzenie wody technologicznej. Odbywa się to często w chłodniach
kominowych.
Pompa ciepła firmy Viessmann oferuje tu
rozwiązanie bardziej efektywne i zazwyczaj
także ekonomiczne. Zwłaszcza wtedy, gdy
ciepło odebrane z jednego procesu, można
znowu doprowadzić gdzie indziej. Dla takich
zastosowań projektujemy i produkujemy specjalne pompy ciepła, które od lat sprawdzają
się w praktyce jako komponenty systemowe.

Ten wymiennik ciepła umieszczony w zbiorniku przepompowni ścieków służy jako źródło dolne pompy ciepła
podgrzewającej c.w.u.

Pompa ciepła KWT o mocy 150 kW do podgrzewu c.w.u., pozyskująca ciepło ze ścieków.

Pompy ciepła
powietrze/woda

Pompa ciepła powietrze/woda

Glikolowe chłodnice wentylatorowe
pompy ciepła powietrze/woda
(dry cooler)
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Powietrze jako źródło ciepła – idealne dla systemów
biwalentnych lub współpracy z klimatyzacją
Pompy ciepła powietrze/woda do ogrzewania i chłodzenia we współpracy
z konwencjonalnymi wytwornicami ciepła, jako ekonomiczne rozwiązanie przy
równoczesnej potrzebie chłodzenia
Powietrze jako źródło ciepła, dostępne jest
bez żadnych ograniczeń. Także przy wymaganym chłodzeniu powietrze może dobrze
przejąć odprowadzane ciepło. Najwyższą
efektywność pompy ciepła powietrze/woda
osiągają przy temperaturach zewnętrznych
powyżej 5°C, przy czym w tych warunkach
wykonują do 50% rocznej pracy grzewczej.
Budowa
Pompy ciepła powietrze/woda firmy Viessmann
budowane są jako split hydrauliczny, obejmujący chłodnicę wentylatorową i pompę ciepła
solanka/woda. Obie części połączone są
przewodami solanki. Pompy ciepła powietrze/
woda w tym zakresie mocy pracują biwalentnie, tzn. od określonej temperatury zewnętrznej wspomagane są lub zastępowane przez
inne źródło ciepła, np. kocioł kondensacyjny
Vitocrossal). Pracą układu steruje zintegrowany regulator pompy ciepła.
Ogrzewanie i chłodzenie
Pompy ciepła powietrze/woda nadają się
zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia.
W obu wypadkach najwyższą efektywność
zapewniają im wentylatory z silnikami prądu
stałego o regulowanych obrotach. Specjalne
wykonanie wymiennika ciepła powietrze/
solanka o dwukrotnie większych odstępach
lamelek, niż w zwykłych agregatach wody
lodowej (chillerach), optymalizuje przekazywanie ciepła, obniża opory przepływu powietrza,
zmniejsza szumy pracy i zapewnia szybsze
i efektywniejsze odladzanie.

Glikolowa chłodnica wentylatorowa dla pomp ciepła powietrze/woda

Odladzanie bez odwracania obiegu
Odwracalny obieg chłodniczy, zwłaszcza
w zakresie wysokich mocy, wyposażony jest
w elementy, jak np. zawory czterodrogowe,
negatywnie wpływające na bezpieczeństwo i hermetyczność instalacji. Dlatego
w pompach ciepła KWT nie stosuje się tego
rozwiązania. Pracują one w takim wypadku
z dwoma parownikami i jednym lub dwoma
skraplaczami, a odladzanie odbywa się niezależnie od pompy ciepła, ciepłem z zasobników
buforowych wody grzewczej lub dodatkowego
przechładzacza z zasobnikiem energii. Układ
przechładzania jest szczególnie efektywny,
gdyż wykorzystuje się w nim do odladzania
energię z natury.

Serwis i referencje

Usługi inżynieryjne, serwis i utrzymanie techniczne
Firma Viessmann gwarantuje w swoich produktach optymalną współpracę podzespołów
i elementów, oraz indywidualne wsparcie od projektowania, aż do utrzymania
technicznego włącznie
Po zainstalowaniu nasi technicy lub autoryzowane firmy serwisowe uruchamiają instalację,
sprawdzają jej osiągi i niezawodność działania,
dokumentują wszystkie czynności eksploatacyjne i kontrolne oraz szkolą służby techniczne
przyszłego użytkownika.
Jako jedyny producent pomp ciepła z własną
produkcją, dysponujący w swojej firmie pełnym łańcuchem wytwórczym, gwarantujemy
optymalną współpracę podzespołów i elementów oraz indywidualne wsparcie od etapu
projektowania aż do utrzymania technicznego
włącznie.
Całodobowy serwis
Wszystkie pompy ciepła i instalacje firmy
Viessmann mogą być na podstawie umowy monitorowane zdalnie z naszej centrali.
Pozwala na wczesne wykrywanie i usuwanie
zakłóceń pracy instalacji.

Również dla budowanych na indywidualne zamówienie pomp ciepła
dostępny jest całodobowy serwis
techniczny Viessmann/KWT.

Usługi takie zalecane są szczególnie w przypadku dużych obiektów mieszkalnych, przemysłowych, gastronomicznych, hotelarskich
i komunalnych, jak szkoły, pływalnie itp. Dotyczy to oczywiście także instalacji multiwalentnych, jak kombinacje pompy ciepła z innymi
urządzeniami z oferty firmy Viessmann jak
kotły na paliwa płynne i gazowe oraz biomasę,
kolektory słoneczne czy moduły kogeneracyjne.
Dzięki temu użytkownik ma zapewniony
komfortowy serwis, najwyższą jakość usług
i maksymalną elastyczność. Możliwe jest
zintegrowanie innych urządzeń infrastruktury
technicznej budynku, co dopełnia naszą ofertę
serwisową.
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Rozwiązania na każdą miarę
Pompy ciepła firmy Viessmann są indywidualnymi egzemplarzami, budowanymi dokładnie
według założeń Klienta.
Lotte World II, Korea
(Rozpoczęcie budowy 2009, zakończenie 2016)
Zainstalowana moc grzewcza: 22 200 kW
Zainstalowana moc chłodnicza: 20 400 kW
Liczba pomp ciepła: 12
Cecha szczególna:
720 × 200 m sond gruntowych dla 6 pomp
ciepła, woda z rzeki dla pozostałych 6 pomp
ciepła.
Ogrzewanie i chłodzenie jest w większości
używane równocześnie

Szpital uniwersytecki w Bernie, Szwajcaria
Zainstalowana moc chłodnicza: 1 552 kW
Zainstalowana moc grzewcza: 1 769 kW
Liczba sprężarek: 4
Cecha szczególna:
Źródłem dolnym jest moc chłodnicza sal
operacyjnych, komór chłodniczych itd.
Ogrzewanie i chłodzenie jest używane
równocześnie

Referencje

Zakład ogrodniczy Inntal, Niemcy
Zainstalowana moc grzewcza: 1 560 kW
Zainstalowana moc chłodnicza: 1 280 kW
Moc elektryczna: 279 kW
Cecha szczególna:
Źródłem dolnym są 3 zespoły studni po
90 m3/h.
Ciepło jest stosowane do podgrzewania gleby
w szklarniach.
Instalacja biwalentna z kotłem grzewczym
Viessmann.

Osiedle mieszkaniowe Brissago,
Lago Maggiore, Szwajcaria
Zainstalowana moc chłodnicza: 86,4 kW
Moc elektryczna: 33,8 kW
Moc grzewcza: 120,2 kW
Cecha szczególna:
Źródło ciepła – woda z jeziora
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Centrum Dystrybucji Towarów
Lidl Weinfelden, Szwajcaria
Zainstalowana moc chłodnicza: 434 kW
Moc elektryczna: 201 kW
Moc grzewcza: 625 kW
Cecha szczególna:
Źródło ciepła – maszyna chłodnicza

Osiedle mieszkaniowe w Kolonii, Niemcy
Zainstalowana moc chłodnicza: 56 KW
Moc elektryczna: 18 kW
Moc grzewcza: 74 kW
Cecha szczególna:
Instalacja biwalentna z gazowym kotłem
kondensacyjnym Vitocrossal 300, 105 kW

Referencje

Fabryka akumulatorów – Keckeisen Akkumulatoren, Memmingen, Niemcy
Zainstalowana moc chłodnicza: 119 kW
Moc grzewcza: 150 kW
Cecha szczególna:
Ogrzewanie/chłodzenie przez aktywację
konstrukcji betonowej budynku i promienniki
sufitowe.

Geotermia Mazowiecka – Mszczonów,
Polska
Zainstalowana moc grzewcza: 1 000 kW
Cecha szczególna:
Odzysk ciepła ze zrzutu wody geotermalnej
o temperaturze 37°C, zasilanie miejskiej sieci
ciepłowniczej.
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Geopark
Kielce, Polska
Zainstalowana moc grzewcza: 140 kW
Zainstalowana moc chłodnicza: 220 kW
Cecha szczególna:
Split hydrauliczny powietrze-woda
do ogrzewania i chłodzenia.

Bridgestone – zakład produkcyjny
w Żarowie, Polska
Zainstalowana moc grzewcza: 300 kW
Zainstalowana moc chłodnicza: 155 kW
Cecha szczególna:
Dolne źródło – sondy gruntowe.
Możliwość równoczesnej pracy na ogrzewanie
i chłodzenie.

Referencje

Hotel Vertigo – Gogolin, Polska
Zainstalowana moc chłodnicza: 117 kW
Moc grzewcza: 94 kW
Ilośc jednostek pomp ciepła: 1
Cecha szczególna:
Ogrzewanie/chłodzenie przez ....

Steca Elektronik,
Memmingen, Niemcy
Zainstalowana moc chłodnicza: 384 kW
Moc grzewcza: 484 kW
Ilośc jednostek pomp ciepła: 2
Cecha szczególna:
Wykorzystanie ciepła odpadowego,
Energie-Contracting
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Centrum logistyczne Kiesel GmbH
Stockstadt/Rhein, Niemcy
Zainstalowana moc chłodnicza: 284 kW
Moc grzewcza: 382 kW
Ilośc jednostek pomp ciepła: 2
Cecha szczególna:
Instalacja biwalentna z kotłem grzewczym
Vitoplex 300 o mocy 1600 kW

Erftverband, Wasserwirtschaftsverband
in Nordrhein-Westfalen,
Bergheim/Erft, Niemcy
Zainstalowana moc chłodnicza: 208,5 kW
Moc grzewcza: 292,5 kW
Ilośc jednostek pomp ciepła: 2
Cecha szczególna:
Heizwärme aus Sümpfungswasser
(Braunkohlentagebau)

Firma Viessmann
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Firma Viessmann

Viessmann jest jednym z wiodących na świecie producentów inteligentnych, komfortowych i efektywnych systemów ogrzewania,
klimatyzacji i wentylacji, chłodzenia oraz
lokalnego wytwarzania energii elektrycznej.
Jako przedsiębiorstwo rodzinne, prowadzone już w trzeciej generacji przez właścicieli,
Viessmann od dziesiątek lat dostarcza szczególnie efektywne i niskoemisyjne systemy
grzewcze.
Silna marka stwarza zaufanie
Obok logo marki, firma Viessmann wyznacza
wartości, które stanowią fundament kultury
organizacyjnej przedsiębiorstwa.
Wspólnie, Odpowiedzialnie, Innowacyjnie
– mimo upływu lat, ciągłego rozwoju i wielu
zmian, po starannym dopasowaniu, wskazują
one kierunek naszych działań na rynku.
Zrównoważone działanie
Przyjęcie odpowiedzialności oznacza dla firmy
Viessmann wdrożenie w praktyce zrównoważonego działania, czyli doprowadzenie do
takiego zharmonizowania ekologii, ekonomii
i odpowiedzialności społecznej, by zaspokajać
dzisiejsze potrzeby bez uszczerbku dla podstaw egzystencji przyszłych pokoleń.

Istotnymi dziedzinami działalności przedsiębiorstwa, zatrudniającego na całym świecie
10 600 pracowników, jest ochrona klimatu,
poszanowanie środowiska naturalnego i efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych.
Przykład dobrej praktyki
Przez strategiczny projekt zrównoważonej
gospodarki „Efektywność Plus“ Viessmann
pokazał na przykładzie zakładu macierzystego
w Allendorf/Eder, że wytyczone do roku 2050
cele polityki energetycznej i klimatycznej można osiągnąć już dzisiaj, stosując dostępną na
rynku technikę. Efekty mówią same za siebie:

Certyfikat potwierdzający, że firma
Viessmann Sp. z o.o. wdrożyła
oraz stosuje w swojej działalności
system zarządzania jakością zgodny
z normą PN-EN ISO 9001:2009.

 Rozszerzenie wykorzystania energii
odnawialnych aż do 60%udziału.
 Zmniejszenie emisji CO2 o 80%.
Długoterminowym celem jest pokrycie
zapotrzebowania energii cieplnej w przedsiębiorstwie w całości z własnych źródeł
odnawialnych.

Za swoje zaangażowanie w dziedzinie ochrony klimatu i efektywnego
wykorzystania zasobów naturalnych
firma Viessmann w latach: 2009,
2011 i 2013 została wyróżniona
Niemiecką Nagrodą Zrównoważonego Rozwoju.

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
Dane o przedsiębiorstwie

Spektrum usług

 Rok założenia: 1917

 Urządzenia kondensacyjne na olej i gaz

 Liczba pracowników: 12 000

 Systemy skojarzonego wytwarzania

 Obroty grupy: 2,25 miliarda euro

ciepła i energii elektrycznej

 Udziały zagraniczne: 54%

 Pompy ciepła

Za szczególnie efektywne wykorzy-

 23 zakładów w 12 krajach

 Instalacje grzewcze opalane drewnem

stanie energii dzięki innowacyjnej

 Spółki dystrybucyjne

 Instalacje biogazowe

i przedstawicielstwa w 74 krajach
 120 Przedstawicielstw Handlowych
na całym świecie

centrali odzyskiwania ciepła w swojej siedzibie w Allendorf/Eder firma

 Systemy solarne

Viessmann została wyróżniona na-

 Systemy fotowoltaiczne

grodą Energy Efficiency Award 2010.

 Osprzęt dodatkowy
 Chłodnictwo

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 71/ 36 07 100
Infolinia: 801 0801 24
www.viessmann.pl

Twój Fachowy Doradca:

Zeskanuj kod i dowiedz sie
więcej na temat pomp ciepła
dużej mocy
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