
HPWT 3.0

Pompa Ciepła
powietrze – woda

do c.w.u.



Pompa ciepła HPWT 3.0 to nowoczesne urządzenie służące do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej. Do tego celu pozyskuje energię zawartą w powietrzu atmosferycznym 
bądź wentylacyjnym budynku. Potrafi ona pozyskad aż 80% energii z natury, dzięki czemu 
jesteśmy w stanie obniżyd koszt ogrzewania cwu do 80% w porównaniu z tradycyjnymi 
rozwiązaniami. 

Innowacje techniczne zawarte w HPWT 3.0 sprawiają, że urządzenie charakteryzuje się 
wysokim wskaźnikiem COP.
Zgromadzoną wodę możemy podgrzad do + 60 st. Celsj. [nastawa fabryczna 55] co sprawia,
że pompa ciepła HPWT z dużym powodzeniem może stad się jedynym źródłem ciepła
na potrzeby cwu typowego domu jednorodzinnego. 

Zakres temperatur powietrza zasysanego do pompy ciepła mieści się w granicach od -7 
do +43 st. Celsj. , co przy wykorzystaniu powietrza wentylacyjnego domu gwarantuje, że 
HPWT może pracowad nieprzerwanie cały rok!

Urządzenie można podłączyd do każdego istniejącego zbiornika.
Dzięki temu, urządzenie nadaje się zarówno do realizowania nowych inwestycji  jak i 
modernizacji istniejących instalacji grzewczych.

Charakterystyka ogólna



Idea zasady działania



Podstawowe dane techniczne

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. HPWT 3.0

Rodzaj zasilania                                                                                                V/Hz 230/50

Pojemność zbiornika                                                                                         dm3 brak

Średnia moc cieplna                                                                                            kW 3

Pobór mocy elektrycznej                                                                          W (kW) 810 (0.81 kW)

Współczynnik                                                                                                      COP ~ 3,2

Natężenie prądu/rozruch                                                                                     A 3.7/4,2

Zakres temperatur zewnętrznych                                                        stopni C. (- 7) ~ (+43)

Ilość sprężarek                                                                                                      szt 1

Czynnik roboczy R410a/0,72 kg

Temperatura wody użytkowej                                                              stopni C. 55

Max. temperatura wody użytkowej                                                     stopni C. 60

Przepływ powietrza przez pompę ciepła                                                 m3/h 650

Ciśnienie akustyczne na wylocie pompy ciepła                                           Pa 60

Średnica kanałów powietrznych                                                                    mm 150

Natężenie dźwięku                                                                                               dB 48

Przyłącze woda zimna i wypływ wody ciepłej                                            DN 3/4”

Przepływ wody dla ΔT = 5oC                                                                            L/h 515

Masa urządzenia                                                                                                    kg 46

Wartości określone dla parametrów: A7/W55 [temperatura powietrza wlotowego 7 st.Celsj., temp. wody w zbiorniku 55 st.Celsj.]



Budowa

Kompresor

Parownik

Wymiennik ciepła

Zawór 4-ro drogowyElektroniczny zawór rozprężny EEV

Wentylator

Parownik



Podzespoły

Wymiennik ciepła czynnik roboczy – woda: Schell in Tube

Kompresor marki Highly – linia produkcyjna Hitachi

Wysokoefektywny wymiennik ciepła -
Parownik z powłoką Hydrofilową

Warstwa hydrofilowa zapobiega przyleganiu drobin
zanieczyszczeo do lamelek wymiennika ciepła.

Dzięki temu znacznie wzrasta jego efektywnośd a tym
samym ograniczona zostaje częstotliwośd konserwacji.



Automatyka

Sterownik HPWT posiada czytelny, intuicyjny wyświetlacz.

Funkcje realizowane w obrębie automatyki pompy ciepła:

 programator czasowy ustawiany w 2 przedziałach
 pełna kontrola temperatur powietrza na wlocie i wylocie z pompy ciepła
 kontrola temperatury skraplacza pompy ciepła
 podgląd na wszystkie stany pracy urządzenia
 funkcja autostartu przy zaniku prądu
 autotest pompy ciepła [Elektroniczna Samokontrola Urządzenia]
 ochrona kompresora przed tzw. Zimnym Startem [podgrzew oleju]
 cotygodniowe termiczne uzdatnianie wody
 regulacja odszraniania do -20 st. Celsj.
 pełna regulacja grzałki elektrycznej w każdym trybie pracy



Podłączenie hydrauliczne - z wykorzystaniem wbudowanej wężownicy zbiornika



Podłączenie hydrauliczne – bezpośrednio w obieg wody wodociągowej



Usytuowanie HPWT 3.0

Urządzenie można umiejscowid w dowolnym miejscu pomieszczenia kotłowni, pomieszczenia gospodarczego, …..
Pompę ciepła można zawiesid na ścianie lub posadowid na ziemi zachowując odległości j/n.

Automatyka sterująca jest połączona z urządzeniem za pomocą kabla, dzięki czemu można ją umieścid w dowolnym
miejscu – wygodnym do jej obsługi – niezależnie od umieszczenia samej pompy ciepła.



HPWT 3.0

 kompresor firmy Hitachi z ekologicznym gazem R410
 innowacyjna automatyka sterująca z przejrzystym wyświetlaczem
możliwośd podłączenia do każdego istniejącego zbiornika
 cichobieżny wentylator z kierownicą powietrza – szum i hałas ograniczony do minimum
 skraplacz pompy ciepła w postaci wymiennika Schell in Tube
 parownik pompy ciepła z powłoką Hydrofilową
 elektryczny zawór rozprężny EEV – precyzyjne sterowanie układem chłodniczym
możliwośd podłączenia zewnętrznej grzałki elektrycznej z pełnym sterowaniem

Obudowa HPWT 3.0 wykonana jest z
galwanizowanej, malowanej proszkowo stali,
która podnoszą jakośd i trwałośd urządzenia.


