Ing. Jakub Kirchner – IVT

Vysokoteplotní tepelná čerpadla s chladivem
CO2, nová konstrukční řešení tepelných
čerpadel vzduch/voda

OBSAH

 Tepelná čerpadla s chladivem CO2
– Princip
– Využití
– Praktická ukázka

 Nové konstrukční řešení tepelných čerpadel
vzduch/voda
– Konstrukce
– Dosahované parametry

Technologie ECO CUTE s chladivem CO2



ECO CUTE
 Japonská technologie pro tepelná čerpadla
vzduch/voda
 Využívá přírodního neškodného chladiva CO2



Hlavní výhody
 Výstupní teplota 65°C při -15°C
 Vysoký topný faktor i při vysokých výstupních
teplotách vody
 Stabilní výkon



Hlavní využití
 Ohřev teplé vody
 Ohřev teplé vody a přitápění

Hlavní možnosti využití


Ohřev vody pro malé komerční objekty
 Restaurace, prodejny, sportoviště
 Podnikatelské provozovny
 Výrobní podniky, ubytovny



Ohřev vody pro velké objekty
 Decentrální příprava teplé vody v komerčních
budovách (kanceláře, hotely, atd.)
 Ohřev vody v bytových domech
 Rekuperace odpadního tepla ze vzduchotechniky a
technologických procesů pro ohřev teplé vody
 Chlazení serverových místností s rekuperací tepla
do teplé vody

Příklad: SANDEN Aquaeco


Konstrukce
 Vnitřní provedení tepelného čerpadla vzduch/voda
 Využívá venkovní vzduch (případně odpadní)
 Frekvenčně řízený kompresor a ventilátor
 Chladivo R744 (CO2)



Přívod vzduchu
 Potrubím průměr 200 mm nebo 300 mm
 Rozsah provozních teplot vzduchu -15°C až +43°C



Ohřev teplé vody
 Přímý ohřev teplé vody na kondenzátoru tepelného
čerpadla
 Zařízení je vybaveno oběhovým čerpadlem teplé vody

Dodávaný výkon


Výkon
 Výkon 4,5 kW v komfortním režimu
 Výkon 3,5 kW v ekonomickém režimu
 Konstantní výkon do -10°C
 Výkon 2,5 kW při -15°C



Kaskádní řešení
 2 jednotky výkon 9 kW
 3 jednotky výkon 13,5 kW
 5 jednotek výkon 22,5 kW



Dotop
 Při teplotách pod -10°C
 Při špičkovém odběru vody

Hydraulické zapojení


Zásobník bez výměníku

Provoz


Menším výkonem, ale trvale…
 Optimalizace velikosti zásobníků pro pokrytí špiček odběru
teplé vody



Provozní doba cca 10 - 14 hodin/den
 Dodávka 1 000 litrů teplé vody 65°C za den



Možnosti ovládání
 Vnitřním termostatem v tepelném čerpadle
 Externím termostatem v zásobníku teplé vody
 Externím signálem (HDO)



Možnosti nastavení
 Komfortní / Ekonomický režim
 Časové nastavení požadované provozní doby

Pilotní instalace v ČR


Kancelářská budova
 Ohřev TV plynovým kondenzačním kotlem 170 kW
 Spotřeba teplé vody 650 l/den
 Náklady 49 000 Kč/rok (plyn + elektřina na větrání
kotelny)



Tepelné čerpadlo SANDEN Aquaeco
 Jedna jednotka 3,5 kW
 Nasávání vzduchu z výdechu větrací jednotky
 Nový zásobník 500 l
 Očekávané provozní náklady 8 000 Kč/rok



Investice/návratnost
 Celková investice do 150 000 Kč.
 Návratnost do 4 let

Čím se liší od jiných ohřívačů vody?


Využití venkovního vzduchu
 Provoz není omezen množstvím vnitřního vzduchu v objektu
 Teplo je odebíráno z venkovního vzduchu, nikoliv vnitřního,
ohřátého jiným zdrojem tepla



Výrazně vyšší výkon a topný faktor
 Oproti běžným ohřívačům s integrovaným zásobníkem
 Možné zvýšení výkonu kaskádním zapojením
 Topný faktor 3,42 (7/65)



Vnitřní provedení s odběrem tepla z venkovního vzduchu



Zásobník může být umístěn jinde než tepelné čerpadlo

Požadavky na moderní evropská tepelná
čerpadla


Co musí splňovat moderní tepelné čerpadlo?
 Vysoký SCOP (sezonní topný faktor)
 Vysoký COP při ohřevu teplé vody
 Hodnocení na energetickém štítku A +++ nebo A++
 Malé množství chladiva (direktiva EU)
 Nízkou hlučnost (je uváděná na energetickém štítku)

 Propojitelnost s dalšími technologiemi
• Fotovoltaické systémy,
• Chytré sítě SMART GRID



Konkurenceschopná cena
 Oproti asijským split systémům
 Oproti plynovým kotlům

Příklad technického řešení


Frekvenčně řízené tepelné čerpadlo s
bezrámovou konstrukcí



Konstrukční systém EPP
 Lehká bezrámová konstrukce
 Bloky z expandovaného PolyPropylenu
 Nízké náklady na výrobu a dopravu



Chladící okruh
 Dvojitý rotační kompresor Mitsubishi
 Dva elektronické expanzní ventily
 Frekvenční řízení:
• Kompresoru
• Ventilátoru
• Oběhového čerpadla

Bezrámová konstrukce EPP


Technologie z automobilového průmyslu
 Snížení hmotnosti o 75 %
 Snížení počtu šroubových spojů o 90 %
 Zásadní snížení nákladů na výrobu skříně – umožní investovat do chladícího okruhu

Dosahované parametry


Topné faktory
 Topný faktor COP 5,1 (7/35°C) a 4,1 (2/35°C)
 Topný faktor SCOP 4,84 (35°C)



Hlučnost
 Jen 40 dB(A) v nominálním režimu



Nízké náklady na instalaci
 Instalace bez technika na chlazení
 Konzole je součástí venkovní jednotky



Nízké vedlejší náklady na provoz
 Bez revizí chladiva

Další zajímavá technická řešení


Zmenšení hlavního jističe
 Elektrokotel používá v provozu pouze 2 fáze
 Třetí fáze se zapne jen když není v provozu
kompresor (pod -20°C, při poruše TČ)



Chytré odtávání - Smart Soft Defrost
 3 systémy odtávání podle klimatických podmínek
 Při teplotách nad 5°C se nepoužívá reverzace
 Systém superodtávání – každý desátý cyklus



Hlídání maximálního příkonu
 Při zapnutí více spotřebičů v domě, regulace odpojí
elektrokotel nebo kompresor



Ztrátové teplo z invertoru se využívá pro vytápění

Přímá spolupráce s fotovoltaikou


Akumulace tepla pro maximální využití vyrobené elektřiny
 Tepelné čerpadlo topí na vyšší teplotu, když je nadbytek vyráběné elektřiny
 Teplo se dodává do topného systému nebo akumulátoru
Fotovoltaika

Využívejte zdarma
vaší elektřinu !

Zásobník tepla

Děkuji za pozornost
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