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Szybkie przemiany rzeczywistoœci gospodarczej i
e konom i c zne j , kon i e c znoœæ og ran i c zen i a
zanieczyszczeñ œrodowiska oraz coraz wy¿sze
koszty energii sprawiaj¹, ¿e szukamy nowych
rozwi¹zañ ogrzewania. Coraz czêœciej zwracamy
uwagê na alternatywne, g³ównie dnawialne Ÿród³a
energi i . Pompy ciep³a s¹ dziœ najbardziej
ekonomicznymi bezob³sugowymi urz¹dzeniami
produkuj¹cymi ciep³o dla celów grzewczych w okresie
ca³ego roku.

o

CIEP£O  Z  NATURY
Troska o œrodowisko naturalne oraz wyczerpuj¹ce siê zasoby wêgla, gazu
i ropy naftowej sk³oni³y nas do szukania innych - naturalnych Ÿróde³ energii.

POMPY CIEP£A
Wszystko dla wygody...

Uniezale¿nienie swoich potrzeb energetycznych od
kryzysów w gospodarce paliwowej œwiata da Pañstwu
poczuciebezpieczeñstwa.
Podczas chemicznego procesu spalania gazu i oleju
emitowane s¹ wielkie iloœci dwutlenku siarki, sadzy i
innych szkodliwych substancji. Te ostatnie powoduj¹
powstawanie "kwaœnego deszczu", umieranie lasów, a
ponadto s¹ niezwykle szkodliwe dla zdrowia. Ka¿dy
proces spalania jest przyczyn¹ powstawania CO , który
powoduje efekt cieplarniany oraz zagra¿aj¹ce nam
zmiany klimatyczne. Pompy ciep³a pracuj¹ w miejscu
swegozastosowaniabez ¿adnychemisji.
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Bezpieczeñstwo jutra

Stosowane przez nas czynniki ch³odnicze to ciecze
wrz¹ca w niskiej temperaturze, nieszkodliwe,
ca³kowicie degradowalne biologicznie, nietokszyczne,
niepalne i nie zawieraj¹cewêglowodorówchlorowanych

.
Spe niaj norm ochrony rodowiska
ISO140001.

odpowiedzialnych za powstawanie “dziury ozonowej”
miêdzynarodow¹³ ¹ ê œ

W ci¹gu ostatnich 10 lat konsumpcja gazu ziemnego na
œwiecie wzros³a o 25 proc. G³ównymi konsumentami s¹
Ameryka Pó³nocna, Europa i kraje pó³nocno-
wschodniej Azji. £¹cznie zu¿ywaj¹ one 56 proc.
œwiatowego wydobycia gazu ziemnego i ka¿dy z tych
obszarówstanowi potencjalnie atrakcyjny rynek.
Wzrost konsumpcji gazu sta³ siê mo¿liwy równie¿
wskutek celowej polityki pañstw - konsumentów
zasobów energetycznych, które poszukuj¹ alternatywy
dla ropynaftowej.
Analiza œwiatowego rynku gazu dowodzi, ¿e handel
gazemziemnymbêdzie ci¹gle rosn¹æ. Jest to zwi¹zane z
narastaj¹c¹ dysproporcj¹ pomiêdzy popytem i
wydobyciem gazu ziemnego w regionach najbardziej
aktywnego zu¿ycia, a tak¿e z ograniczonymi zasobami
gazu na tych obszarach. Wed³ug szacunków, istniej¹ce
zasoby gazu ziemnego w Ameryce Pn. starcz¹ na 10 lat,

, a w pañstwach Azji pó³nocno-
wschodniej na 8 lat. Prognozy zak³adaj¹, ¿e do 2020 r. (to
ju¿ za kilkanaœcie lat) przemys³ gazowy Europy bêdziew
stanie zaspokoiæ zaledwie w 27-30 proc. potrzeb
kontynentu.
Eksperci ds. energii twierdz¹, ¿e jeœli wielkoœæ
konsumpcji surowców energetycznych pozostanie na
dzisiejszympoziomie,mo¿na siê spodziewaæ, ¿ewci¹gu
kilku nastêpnych dziesiêcioleci wyczerpi¹ siê œwiatowe
zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego. Prawdopodobnie
jednak jeszcze zanim wyczerpi¹ siê zasoby, ceny tych
surowcówwzrosn¹ na tyle, ¿e wykorzystanie ich na tak¹
skalê jakobecnieprzestaniebyæop³acalne.

Energia u¿ytkowa jest podstaw¹ dzisiejszego stylu ¿ycia
i ku l tu r y. Dop ie ro wysta rcza j ¹cy s top ieñ
rozporz¹dzalnoœci energi¹ doprowadzi³ do osi¹gniêcia
nieznanego wczeœniej, dzisiejszego standardu ¿ycia:
wzrost przeciêtnej d³ugoœci ¿ycia, lepsze zaopatrzenie
w ¿ywnoœæ, wzrost ogólnego dobrobytu i osobistej
s w o b o d y w d u ¿ y c h i r o zw i j a j ¹ c y c h s i ê
uprzemys³owionych krajach. Ca³y ten dorobek by³by
zagro¿ony, gdyby nie odpowiednie zaopatrzenie w
energiê.

w Europie na 19 lat
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grzewczymi, poprzez wykorzystanie , ogólnie
dostêpnej zgromadzonej w
otoczeniu: w gruncie, w wodach powierzchniowych i
g untowych.
Maksymalne korzyœci mo¿emy osi¹gn¹æ gdy pompy
wspó³pracuj¹ z niskotemperaturowymi systemami
grzewczymi , np . ogrzewan iem pod ³ogowym

.

(z 1kW energii elektrycznej mo¿emy uzyskaæ do 5kW mocy
grzewczej ) daje añstwu
mo¿liwoœæ ca³orocznego jedno-systemowego i jak¿e
ekonomicznegoogrzewania.

Pompy ciep³a s¹ najtañszymi w eksploatacji urz¹dzeniami
naturalnej

darmowej energii odnawialnej

Sprawnoœæ towysokiwspó³czynnik efektywnoœci pompciep³a

r

,
niskotemperaturowo zasilanymi grzejnikami, ogrzewaniem
œciennym

, œrednio ca³orocznie do 4kW P
,

POMP CIEP£A
...

A
Inwestycja, która siê zwraca

Uwzglêdniaj¹c ¿ywotnoœæ sprê¿arki, która dochodzi do 20 lat
bezawaryjnej pracy, brak kosztów konserwacji i najni¿sze z
mo¿liwych koszty pozyskania ciep³a mo¿na powiedzieæ, i¿
pompy ciep³a nie maj¹ konkurencji. Pierwotny wy¿szy koszt
inwestycyjny siênaprawdêop³aca.

POMP CIEP£A
Aspekty ekonomiczne

A

Instalacja pomp ciep³a w porównaniu do najtañszych
tradycyjnychurz¹dzeñprodukuj¹cych ciep³o (kocio³ gazowyGZ-
50) waha siê w granicach 150-200% kosztów inwestycyjnych
zwi¹zanych zakupem i instalacj¹ pompy ciep³a. Dla urz¹dzeñ
olejowych i na gaz p³ynny wskaŸnik ten waha siê w granicach
maksymalnie 130%.

-wysokiwspó³czynnikefektywnoœciCOP,
-najni¿sze koszty eksploatacyjne (ponad 50% taniej w
porównaniudogazuGZ50),
-mo¿liwoœæpracy sytemuwdrugiej taryfie,
-przyjazne œrodowisku naturalnemu - brak negatywnego
oddzia³ywania (CO ,NO ),
-d³uga ¿ywotnoœæ systemu (do 25 lat, brak koniecznoœci
modernizacji urz¹dzeniapokilkunastu latacheksploatacji),
d³ugofaloweuniezale¿nienie oddostawcówpaliw (olej, gaz),
-stabilne parametry energii elektrycznej w przeciwieñstwie do
czêstych zmian jakoœci gazu i oleju (zmiennoœci wartoœci
opa³owej),
-brak koniecznoœci corocznych przegl¹dów serwisowych
(czyszczeniapalników, korekcji jegoustawieñ, itd...),
-brakkoniecznoœci instalacji iwymiany wk³adówkominowych,
-dodatkowe korzyœci eksploatacyjne: ch³odzenie pomieszczeñ
w przypadku zastosowania centrali wentylacyjnej lub
rekuparacyjnej,
-brak przewymiarowania urz¹dzeñ grzewczych dobranych do
potrzebobiektu, nie traci sprawnoœciwokresie eksploatacji
- k o m f o r t u ¿ y t k o w y s y s t e m ó w g r z e w c z y c h
niskotemperaturowych.

- sk³adniki kosztów zwi¹zanych z
zainstalowaniemsystemugazowego:
-kocio³, palnik
-przy³¹czegazu lub zbiornikdlagazup³ynnego,
-instalacja kominowa,
-instalacjawentylacji kot³owni,
-wymogi serwisowe zabudowy kot³ów (odpowiednia -
wentylacja imateria³ywykoñczeniowe),
-wymogi przepisów przeciwpo¿arowych (materia³y budowlane
oodpowiednimstopniuogniotrwa³oœci.

- sk³adniki kosztów zwi¹zanych z
zainstalowaniemsystemuolejowego:
-kocio³, palnik
-zbiorniki olejowe z instalacja hydrauliczna i niezbêdnymi
zabezpieczeniami,
-instalacja kominowa,
-instalacjawentylacji kot³owni,
-wymogi serwisowe zabudowy kot³ów (odpowiednia wentylacja
imateria³ywykoñczeniowe),
-wymogi przepisów przeciwpo¿arowych (materia³y budowlane
o odpowiednim stopniu ogniotrwa³oœci; pomieszczenie w
którym znajduje zbiornik powinno byæ wykonane z materia³ów
budowlanych o ogniotrwa³oœci o stopieñ wy¿szej ni¿ pozosta³e
pomieszczenia kot³owni).

Zaletystosowaniapompciep³a:

Instalacja gazowa

Instalacja olejowa
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Szybkie przemiany rzeczywistoœci gospodarczej i
ekonomicznej, koniecznoœæ ograniczenia zanieczyszczeñ
œrodowiska oraz coraz wy¿sze koszty energii sprawiaj¹, ¿e
szukamy nowych rozwi¹zañ ogrzewania. Coraz czêœciej
zwracamy uwagê na alternatywne, g³ównie dnawialne Ÿród³a
energii. Pompy ciep³a s¹ dziœ najbardziej ekonomicznymi
bezob³sugowymi urz¹dzeniami produkuj¹cymi ciep³o dla celów
grzewczychwokresie ca³ego roku.
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ZASADA DZIA£ANIA
Klasyczna zasada termodynamiki

¯eby wytworzyæ ciep³o u¿yteczne nale¿y pobraæ ze Ÿród³a
niskotemperaturowego - gruntu lub wody - ciep³o, poprzez
odparowanie czynnika (efekt
podobny do upuszczenia niewielkiej iloœci gazu do
zapalniczek na d³oñ daj¹cy uczucie zimna tzn. oddania
energii). Pierwotnie ciek³y czynnik
opuszcza parownik (wymiennik ciep³a po stronie
kolektora gruntowego) w postaci
gazu, który zostaje sprê¿ony przez sprê¿arkê i pod
ciœnieniem ulega skropleniu w skraplaczu (wymiennik ciep³a
po stronie instalacji budynku) na wysokim poziomie
temperatury, oddaj¹c ciep³o skraplania i sprê¿ania wodzie
kr¹¿¹cej w instalacji grzewczej (efekt podobny do pompki
rowerowej nagrzewaj¹cej siê podczas pompowania). Po
oddaniu ciep³a, bêd¹cy jeszcze pod ciœnieniem czynnik

ulega rozprê¿eniu w zaworze rozprê¿nym,
przechodz¹c w fazê i ca³y proces zaczyna siê od
pocz¹tku.

ch³odniczego w parowniku

i zimny ch³odniczy

podgrzanego (o 4-6 C)

ciek³y
ch³odniczy

parowania
Zawór rozprê¿ny pe³ni rolê regulatora wydajnoœci

pompy ciep³a. Im precyzyjniej dozuje iloœæ czynnika
ch³odniczego do odparowania, tym wydajniejsze
wykorzystanie obiegu termodynamicznego jakoca³oœci.

o

sprê¿arka

zasilanie instalacji co

powrót z instalacji copowrót och³odzonej
wody lub solanki

energia pobrana ze
œrodowiska naturalnego

zawór rozprê¿ny

para gor¹capara zimna

czynnik ciek³y
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Zasada dzia³ania pompy ciep³a podobna jest do dzia³ania
ch³odziarki, tyle ¿e wykorzystanie energii jest odwrotne.
Pompaciep³a stanowi zamkniêty obieg ch³odniczywymuszony
przez sprê¿arkê. I ch³odziarka i pompa zawieraj¹ te same
elementy: parownik, sprê¿arkê, skraplacz i zawór rozprê¿ny.
Parownik, który w lodówce zapewnia zimno, w pompie ciep³a
odpowiada za pobieranie energii ze Ÿród³a (którym mo¿e byæ
np. woda gruntowa lub grunt), natomiast skraplacz, który w
lodówce (z regu³y z ty³u) oddaje ciep³o pobrane z wnêtrza
ch³odziarki w pompie ciep³a przekazuje energiê Ÿród³a wraz z
energi¹ sprê¿ania (elektryczn¹) instalacji grzewczej.

-20 powy¿ej
0

ci¹g³emu

a.

Pompa ciep³a jest urz¹dzeniem umo¿liwiaj¹cym przemianê
ciep³a o niskiej temperaturze (nawet przy temperaturze
poni¿ej C) w ciep³o o wysokiej temperaturze (
6 C). Przemiana termodynamiczna dokonuje siê w
zamkniêtym obiegu, poprzez zmiany stanu fizycznego
czynnika chodniczego. W obiegu pompy kr¹¿y czynnik
ch³odniczy poddawany sprê¿aniu i rozprê¿aniu, co
pozwala uzyskaæ zamierzony efekt nagrzewania i
ch³odzeni

o

o

W latach trzydziestych zaczê³y powstawaæ pompy ciep³a w
pe³ni sprawne technicznie i eksploatowane w sposób ci¹g³y,
najpierw w Stanach Zjednoczonych, potem w Europie. Pompa
zainstalowana w 1938 roku w Zurychu mia³a moc 175 kW i
ogrzewa³a ratusz. Kilka lat póŸniej w tym samym mieœcie
pompa o mocy 7 MW ogrzewa³a gmachy politechniki. W
po³owie lat osiemdziesi¹tychwUSAa¿ 30%nowobudowanych
domów wyposa¿ono w pompy ciep³a. Urz¹dzenia te sta³y siê
popularnew Japonii, Francji, Szwecji, Niemczech. Spadek cen
ropy naftowej ograniczy³ gwa³towny rozwój pomp ciep³a, ale
jednoczeœnie wp³yn¹³ na doskonalenie ich wielkoœci,
konstrukcji i sprawnoœci.
W Lund (Szwecja) uruchomionaw 1983 roku pompa omocy 13
MW dostarcza ciep³o do miejskiej sieci ciep³owniczej,
pozwalaj¹c zaoszczêdziæ rocznie oko³o 8 800 m3 oleju
opa³owego.Uruchomionaw tymsamymrokuwMalmöpompa
o mocy 40 MW wykorzystuje ciep³o w zak³adzie oczyszczania
œcieków, dostarczaj¹c rocznie ponad 310 tys. MWh energii
cieplnej do sieci miejskiej. 100 tysiêcy mieszkañ w
Sztokholmie ogrzewapompaciep³a omocy 100MW, czerpi¹ca
energiê z wód Ba³tyku. Pozwala to zaoszczêdziæ 5060 tys. m3
ropy rocznie i zmniejszyæ zanieczyszczenie œrodowiska.
Ogrzewanie domu jednorodzinnego pomp¹ ciep³a to
rozwi¹zanie bardzo popularne w wielu krajach (np. w Szwecji
co czwarty dom jest ogrzewany pomp¹ ciep³a), a w Polsce
ci¹gle postrzegane jako „ciekawostka ekologiczna”. A jest to
przede wszystkim ogrzewanie najtañsze znamy domy o
powierzchni 200 300 m², w których roczny koszt ogrzewania
systemem z pomp¹ ciep³a mieœci siê w kwocie 1000 z³.
Powodzenie tego rozwi¹zania nie opiera siê nie tylko na
prawid³owym wyborze pompy ciep³a, lecz na kompleksowym
rozwi¹zaniu ca³ego systemu grzewczego wraz z w³aœciw¹
konstrukcj¹ i technologi¹ domu.Wkompleksowymmyœleniu o
ca³ym domu nikt nie wyrêczy inwestora, który nie musi
wszystkiego wiedzieæ. Solis w zakresie swojej dzia³alnoœci
oferuje pomoc w tworzeniu systemów grzewczych opartych o
najnowsze osi¹gniêcia w tej dziedzinie maksymalnie
wykorzystuj¹c technologiê tak, aby przynosi³a najwiêksze
korzyœci ekonomiczne.
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Pompy ciep³a
Wczoraj i dziœ

Pierwsze prace na temat
mo¿liwoœci wykorzystania
pomp ciep³a prowadzi³ w
po³owie X IX wieku W.
Thomson (Lord Kelvin). W
1928 roku zbudowano
pierwsz¹ instalacjê do
ogrzewania domu opart¹ na
amoniakalnym urz¹dzeniu
sprê¿arkowym.

Jesteœmy w stanie sprostaæ
ka¿demu ¿yczeniu klienta i
przygotowaæ kompleksow¹
ofertê uwzglêdniaj¹c¹
wymagania techniczne,
jakoœciowe i ekonomiczne.



�RÓD£A  CIEP£A
Ciep³o  w zasiêgu rêki

Najlepszym Ÿród³em ciep³a odpowiadaj¹cym warunkom
klimatycznym w Polsce dla pomp ciep³a s¹

(stawy, jeziora) .
�ród³a dostarczaj¹ ciep³o niskotemperaturowe
charakteryzuj¹ siê ³atw¹ dostêpnoœci¹, du¿¹ pojemnoœci¹
ciepln¹, mo¿liwie wysok¹ i sta³¹ temperatur¹, oraz relatywnie
niskimi kosztami instalacji s³u¿¹cej do pozyskiwania i
transportu ciep³a.
Ciep³o zgromadzone w tych Ÿród³ach pobierane jest i
przekazywane do uk³adu grzewczego budynku za pomoc¹

Kolektory jako
wymienniki ciep³a umieszczone w gruncie lub na dnie
zbiornika wodnego wype³nione niezamarzaj¹c¹ ciecz¹ w
postaciwodnego roztworu glikolu.
tosujemy kolektory poziome: p³askie i spiralne oraz

pionowe - sondy gruntowe

do 0m

grunt wody
powierzchniowe

kolektorów poziomych lub pionowych.

,
orazwodygruntowe

ekologicznego

te i

s¹
i

S
. Kolektory poziome to wê¿ownice

wykonane z rur PE u³o¿onychw gruncie na g³ebokoœci 1.6-2.2m
i czerpi¹ energiê promieniowania s³onecznego. Kolektory
pionowe to rury PE wprowadzone w odwiert o œrednicy 100-
200mmsiêgaj¹cynag³êbokoœænawet 20 .
Kolektory pionowe czerpi¹ energiê geotermiczn¹, ciep³a
dop³ywaj¹cego z wnêtrza Ziemi generowanego w skorupie
ziemskiej oraz w niewielkim stopniu docieraj¹cej do Ziemi
energii s³onecznej. Zasoby energetyczne Ziemi s¹ wynikiem
naturalnego rozk³adu pierwiastków promieniotwórczych
zachodz¹cegow jejwnêtrzu.
W celu wykorzystania wód gruntowych (systemy woda/woda)
konieczne jest zastosowanie dwóch studni otwartych: ss¹cej i
ch³onnej (czerpalnej i zrzutowej).

S³oñce dostarcza dok³adnie 5000 krotnie wiêcej energii ni¿
œwiat rocznie potrzebuje.Wzale¿noœci od pory roku i g³êbokoœci
temperatury gruntumog¹ siê wahaæw przedziale od 4 do 8 C.
Przy g³êbokoœciach powy¿ej 15mustaj¹ ruchy termiczne gruntu
zale¿ne od pory roku, a temperatura jest sta³a w granicach 8-
11 .Nawiêkszychg³êbokoœciachgrunt regeneruje siê poprzez
przep³ywaj¹ce wody gruntowe, ciep³o z wnêtrza ziemi oraz
ciep³odop³ywaj¹ce zgóry.

o

o

C

C

o

19%
Poch³oniête przez
parê, ozon,kurz,itp

17%
Odbite przez chmury

8%
Rozproszone w atmosferze

6%
Odbite od powierzchni ziemi

4%
Poch³oniête
przez chmury

46%
Poch³oniête przez powierzchniê ziemi

Grunt oraz wody powierzchniowe zawieraj¹ nie ocenione iloœci
energii. Za pomoc¹ pomp ciep³a ju¿ przy g³êbokoœci od 1.5m
mo¿emy czerpaæ iloœæ energii, która zaspokoi nasze codzienne
potrzeby ogrzewania. Dla g³êbokoœci do oko³o 10m ca³a energia
pobrana z gruntu zostaje zregenerowana przez energiê
promieni s³onecznych, której jest wiêcej ni¿ Ziemia jest w stanie
poch³on¹æ.
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kolektor poziomy kolektor poziomy - spiralnysondy gruntowe

Izolacja z pianki
PU 70mm

Wê¿ownice
do 5.5m2

Grza³ki
elektryczne
do 6kW

Emalia
ytanowo-
kobaltowa
t

Anoda
magnezowa

Wymienniki SOLIS - pojemnoœci 200, 300 i 400l

Do ogrzewania ciep³ej wody specjalnie zaprojektowaliœmy seriê
zbiornikówzwymiennikamiwê¿ownicowymiopowierzchni do
0.3m / 1 kW

E

2

tytanowo-
kobaltowej xtraGlass

. W zbiorniku o
pojemnoœci 400l powierzchnia
wymiany mo¿e wynosi nawet
9.5m , czyli jest czterokrotnie
wiêksza od standardowych
rozwi¹zañ. Zabezpieczenie i
odpornoœæ na korozjê
uzyskaliœmy dziêki najwy¿szej
jakoœci emalii

wypalanej w temperaturze
850 C.

2

o Anody magnezowe s¹
standardowym wyposa¿eniem
w zbiornikach c.w.u. To
wszystko poparte 36cio
miesiêczn¹gwarancj¹.



POMPY CIEP£A SOLIS
Co nas wyró¿nia

NOWATORSKIE  ROZWIAZANIA
na miarê XXI go wieku

S

Dzwiêkoch³onne stopki
dodatkoworedukuj¹przenoszeniesiêdrgañna pod³o¿e.

obudowy zachowuj¹c jej funkcjonalnoœæ
uda³o nam siê uzyskaæ dziêki najnowszym technikom
projektowania 3-D.Wszystkie jej

zaœ
zewnêtrzne

tworzyliœmy urz¹dzenia na miarê naszych czasówi
przystosowane do Pañstwa potrzeb.

pozwoli³o nam na

Chc¹c zwiêkszyæ wyda jnoœæ pracy pompy
zastosowaliœmy
stosowany dotychczas jedyn ie w systemach
profesjonalnejklimatyzacjiprecyzyjnej.

urz¹dzenia
wyposa¿yliœmy nasze pompy ciep³a w uk³ad

silnika sprê¿arki, rozwi¹zanie
takie z pewnoœci¹ przed³u¿a ¿ywotnoœæ serca pompy
ciep³a - sprê¿arki oraz eliminuje dokuczliwy i
nieporz¹dany efekt spadku napiêcia podczas rozruchu
sprê¿arki.

jako ca³oœci
zminimalizowaliœmy zu¿ycie energii elektrycznej
poprzezzastosowaniesterowaniapompyŸród³adolnego
za pomoc¹ (falownika).

Pompy ciep³a serii L przystosowane s¹ do zasilania
takimi Ÿród³ami jak wody powierzchniowe, rzeki,
jeziora, stawy, zbiorniki podziemne. Pompy te
charakteryzuj¹ siê oraz
dodatkowym zabezpieczeniem przed zamro¿eniem
wody zasi la j¹cej poprzez

przed parownikiem.

uzyskaliœmydziêkizastosowaniu
spiralnej sprê¿arki typu Compliant Scroll z podwójnym
t³umieniem drgañ i dŸwiêkoszczeln¹ obudow¹
skutecznie redukuj¹cymi poziom ha³asu. Celem
wyeliminowania przenoszeniu siê drgañ na instalacjê
budynku, do po³¹czeñ hydraulicznych zastosowaliœmy
elastyczne wê¿e ciœnieniowe.

elementy nara¿onena
korozjê wykonano z blach alu-cynkowych,
komponenty polakierowano proszkowo.

Wprowadzenie
nowatorskich rozwi¹zañ konstrukcyjnych przy
zastosowaniu najnowoczeœniejsz technologii

udoskonalenie powszechnie
stosowanych rozwi¹zañ stosowanych w pompach
ciep³a.

elektroniczny zawór rozprê¿ny,

W trosce o trwa³oœæ i niezawodnoœæ

³agodnego rozruchu

Maj¹c na uwadze sprawnoœæ uk³adu

przetwornicyczêstotliwoœci

zwiêkszonym

wtrysk gor¹cego
sprê¿onego gazu

Niezwyklecich¹pracê

ych

parownikiem

Ma³e gabaryty

Pompy ciep³a produkowne s¹ w kilku wersjach. Ka¿da
przeznaczona jest do wspó³pracy z innym rodzajem instalacji
(pod³ogowe,grzejnikowe,nadmuchowe).Poszczególnewersje
ró¿ni¹ siê przede wszystkim zastosowanymi sprê¿arkami,
które to zosta³y zoptymalizowane do poszczególnych
zastosowañ.

mikroprocesorowy sterownik naszej produkcji
MiniTherm

Nad wszystkimi uk³adami
³ czuwa najnowoczeœniejszy w swojej

klasie
ntegruj¹cy wszystkie elementy instalacji

grzewczej, solarnej, ch³odzenia pomieszczeñ,
basenowej i ciep³ejwody w jedn¹ca³oœæ.

tak pompy ciep³a jak i z ni¹
wspó pracuj¹cymi

i,

Sterownik jakostandardoferuje obs³ugê:
-dwieniezale¿nestrefy grzewcze
-instalacje solarna zopcja akumulacji energiwgruncie
-instalacje c.w.u.
-instalacje kominka z ³aszczemwodnym
-instalacja ch³odzeniapomieszczeñ
-sterowniepompaŸród³a zapomoc¹ falownika
Niektóre funkcje to:
-zaawansowanadiagnostykab³êdów iuszkodzeñ;
-wyliczanie aktualnego oraz ekploatycyjnego
wspó³czynnika sprawnoœci uk³adu ;
-pracawsystemie dwutaryfowymz funkcj¹ buforowania
energii;
-sterowanie grza³kami elektrycznymi (ogrzewanie i
c.w.u.-funkcjaanty-legionella);
-zaawansowane i niezale¿ne programy czasowe dla
ka¿dej z dwóch ze stref grzewczych (tygodniowe,
wakacyjne, nieobecnoœci) oraz c.w.u;
-sterowanie podstawowymi funkcjami za pomoc¹
internetu (opcja);
-zaawansowane algorytmy predykcj i c i¹gle

siêwarunkówpracy;
-pokojowy panel sterowania z 32 znakowym

,
-menuw polskim;
-mo¿liwoœæ aktualizacji oprogramowania bez utraty
wczeœniejszych i historii zdarzeñ;
-mo¿liwoœæpod³aczeniakomputera;
-komunikacja z innymi sterownikami, tak¿e innych
producentów (m.in. praca kaskadowa) za pomoca
protokolu MODBus lubBACnet.

p

œredniego

zmieniaj¹cych

wyœwietlaczem
jêzyku

ustawieñ

P

, które

¿adnej

ragn¹c spe³niæ oczekiwania oferujemy Pañstwu
najnowoczeœniejsze, niezawodne i ekologiczne pompy
ciep³a pozwalaj¹ nie tylko ogrzaæ budynek,
ale tak¿e przygotowaæ ciep³¹ wodê u¿ytkow¹ i
sch³adzaæ pomieszczenia w okresie letnim.
Nowoczesny system grzewczy z pomp¹ ciep³a to
komfort ogrzewania mieszkañ i domów, bezpieczny, w
pe³ni automatyczny, nie wymagaj¹cy
konserwacji i dozoru.

SOLIS

6



W ka¿dym uk³adzie z pomp¹ ciep³a g³ównym konsumentem
energii elektrycznej poza sprê¿ark¹ jest pompa Ÿród³a
dolnego. Pompa ta ma za zadanie przet³oczenie wody b¹dŸ
roztworu glikolu ze Ÿród³a dolnego do parownika pompy
ciep³a, gdzie nastêpuje proces parowania czynnika (odbioru
energii). Maj¹c na uwadze sprawnoœæ uk³adu jako ca³oœci
zastosowaliœmy technikê sterowania pomp¹ Ÿród³a za
pomoc¹ przetwornicy czêstotliwoœci (falownika), efektem
czego jest redukcja zu¿ycia energii elektrycznej pompy
Ÿród³a nawet do 50%. Przep³yw przez parownik jest
dopasowywany do faktycznego zapotrzebowania i jest stale
nadzorowany przez sterownik za pomoc¹ czujników. Przy
niskich temperaturach skraplania (35 C) wymagany
przep³yw jest do 40% wiêkszy ni¿ przy temperaturze
skraplania rzêdu 60 C. W powszechnie stosowanych
rozwi¹zaniach pompy obiegowe dobiera siê na najwy¿sze
obci¹¿enie cieplne parownika (100% na wykresie). W
systemie modulacji mocy pomp¹ nasz sterownik w sposób
ci¹g³y reguluje wydatkiem pompy obiegowej (z regu³y w
zakresie 65-130% mocy nominalnej) zapewniaj¹c
wymagany przep³yw przez parownik. Z takiego rozwi¹zania
wynikawiele korzyœci dla inwestora: zaoszczêdzona energia
do napêdupompy, ni¿szy koszt inwestycyjny pompy,wiêksza
trwa³oœæpompy.
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Przep³yw bez zastosowania regulacji wydajnoœci pompy

Przep³yw dla pomp Solis dla DT =5K

Zaoszêdzona iloœæ energii elektrycznej

do napêdu pompy Ÿród³a

Dzisiejsze instalacje nie mog¹ pracowaæ bez energii
elektrycznej i ka¿da przerwa w dostawie energii
elektrycznej powoduje zatrzymanie systemu
ogrzewania. Pompy zabezpieczaj¹ nas przed
takimi przerwami. Nale¿y jedynie zastosowaæ zasilacz
awaryjny (UPS) z podtrzymaniem akumulatorowym
przystosowany do zasilania silników elektrycznych,
który w chwilach przerwy w dostawie energii
elektrycznej zasili sterownik, pompy obiegowe i inne
urz¹dzenia niezbêdne dla prawid³owej pracy uk³adu
ogrzewania. W chwili braku zasilania podstawowego
sterownik samoczynnie od³¹czy sprê¿arkê i inne zbêdne
odbiorniki celem wyd³u¿enia czasu pracy z
akumulatorów. Rozwi¹zanie to podczas przerwy w
dostawie energii elektrycznej pozwala na ogrzewanie
ca³ego budynku za pomoc¹ np. kominka z p³aszczem
wodnym.

Solis

Elementem reguluj¹cym wydajnoœæ pompy ciep³a jest
zawór rozprê¿ny. Termostatyczne zawory rozprê¿ne by³y
s t o sowane w ur z¹d zen i a ch ch ³ odn i c z y ch ,
klimatyzacyjnych i pompach ciep³a od samego pocz¹tku
tej dziedziny przemys³u. Obecnie, gdy wspó³czesne
systemy wymagaj¹ doskonalszej sprawnoœci
energetycznej, dok³adniejszej regulacji temperatury,
szerszego zakresu warunków eksploatacyjnych, gdy
czynniki ch³odnicze posiadaj¹ nowe w³aœciwoœci
stosowanie elektronicznych zaworów rozprê¿nych staje
siê koniecznoœci¹. Tylko one zapewniaj¹ tak¹ pracê
elementów steruj¹cych, jaka jest niezbêdna do
zaspokojenia powy¿szych potrzeb. W Polsce firma

, jedyny producent pomp ciep³a stawiaj¹c sobie za
cel stworzenie urz¹dzenia na najwy¿szym poziomie
technologicznym stosuje elektroniczne zawory
rozprê¿ne. Zawory sterowane s¹ za pomoc¹
mikroprocesorowego sterownika w³asnej produkcji. W
efekcie osi¹gniêto regulacjê przegrzania czynnika
ch³odniczego na poziomie 4K w stosunku do 7K
osi¹ganego za pomoc¹ termostatycznych zaworów
rozprê¿nych, a stabilizacja stanów nag³ych zmian
warunków pracy nastêpuje w czasie krótszym jak 10
sekund co przy czasie rzêdu kilku minut dla rozwi¹zañ
powszechnie stosowanych wyznacza nowy standard w
dziedzinie produkcji pompciep³a.

SoliS

Wszystkie pompy Solis wyposa¿one s¹ w wymienniki ciep³a
do przekazywania ciep³a pomiêdzy ruroci¹gami cieczowymi,
a ssawnymi instalacji pompy ciep³a. Efektem zastosowania
jest:
- mo¿liwoœæ nastawy zaworu rozprê¿nego na mniejsze
przegrzanie (poni¿ej 4K), dziêki czemu uzyskano lepsze
wykorzystaniapowierzchni parownika,
- poprawê sprawnoœci i zwiêkszenie wydajnoœci ch³odniczej
parownikado3%,
- wy¿szy wspó³czynnik sprawnoœci w górnych zakresach
temperatur zasilaniado5%.
Dodatkowe korzyœci wynikaj¹ce z zastosowania
wymiennika:
- zapobiega wrzeniu czynnika przed zaworem rozprê¿nym,
zapopiegaprzedostawaniu siêpardo zaworu rozprê¿nego
- zapobiega przedostawaniu siê kropel ciek³ego czynnika do
przewoduss¹cegosprê¿arki,
- zapobiega wykraplaniu siê wilgoci i szronieniu przewodu
ssawnego.

Zastosowane p³ytowe lutowane wymienniki ciep³a ze stali
nierdzewnej z opatentowanym systemem dystrybucji czynnika
ch³odniczego Equalancer (Alfalaval) dziêki podwójnemu
wymieszaniu przez parownik dwufazowego czynnika
poprawiaj¹ wspó³czynnik sprawnoœci do 7% i oszczêdzaj¹ do
15% powierzchni wymiany ciep³a w porównaniu z
rozwi¹zaniami tradycyjnymi.
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Solis ...
bez kompromisow .... nowe standardy w dziedzinie



www.solis.pl
Zatrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian. Niektóre fukcje i wyposa¿enie opisanie s¹ dostarczane jako opcje za dop³at¹.

SO-060H 4.8/2.7 4.3/  4.9 0.9/ 1.8
SO-080H 4.8/2.8 5.6/  6.4 1.2/ 2.2
SO-090H 4.9/2.8 6.5/  7.5 1.3/ 2.7
SO-100H 4.9/2.8 7.5/  8.8 1.5/ 3.1
SO-130H 4.9/2.8 9.1/10.5 1.9/ 3.8
SO-160H 5.0/2.9 11.5/13.2 2.3/ 4.3
SO-190H 5.1/2.9 13.8/15.4 2.7/ 5.3
SO-210H 5.1/3.0 15.3/17.4 3.0/ 5.8
SO-240H 5.0/3.0 16.9/19.3 3.5/ 6.5
SO-290H 5.0/3.0 20.7/23.4 4.2/ 7.9
SO-340H 5.0/3.0 24.0/27.3 4.9/ 9.1
SO-380TH 5.1/3.0 27.5/31.0 5.3/10.5
SO-410H 4.9/3.0 29.5/33.5 6.0/11.1
SO-430TH 5.1/3.0 30.5/35.0 6.0/11.6
SO-500H 4.9/3.0 35.0/40.0 7.1/13.2

Typoszereg pomp ciep³a SOLIS seria H

8

Parametry podano dla (T /T ): 10/40 / 20/70g z
o oC C

POMP CIEP£A
Dostosowana do twoich potrzeb

A

Pompyciep³aSOLIS
SeriaSO..S

SeriaSO..X

SeriaSO..H

Wesja L

Wesja E

Wersja I

Pompy c iep ³a przeznaczone do wspó ³pracy z
niskotemperaturowymi instalac jami grzewczymi
(pod³ogowe,œcienne). Zoptymalizowana do pracy w zakresie
temperatury 25-40 C. Zastosowano ekologiczny czynnik
ch³odniczyR407C.

Pompy c iep ³a przeznaczone do wspó ³pracy z
wysokotemperaturowymi instalacjami grzewczymi
(grzejnikowe, nadmuchowe). Zastosowana sprê¿arka zosta³a
zoptymalizowana do pracy w zakresie temperatur 40-60 C,
osi¹gaj¹c do 15% wy¿szy wspó³czynnik sprawnoœci.
Zastosowanoekologiczny czynnik ch³odniczyR407C.

Pompy c iep ³a przeznaczone do wspó ³pracy z
wysokotemperaturowymi Ÿród³ami ciep³a (10-25 C). Osi¹gana
maksymalna temperatura zasilania to 75 C. Zastosowano
ekologiczny czynnik ch³odniczyR134A.

Pompyciep³aSO..S i SO..X produkujemywwersjachL,E i I .
posiada powiekszony parownik oraz zawór wtrysku

gor¹cego gazu przed parownikiem. Zalecana dowspó³pracy w
uk³adach wspó³pracuj¹cych ze studniami oraz wod¹ gdzie
temperaturamo¿ebyæni¿szaod6 C.

(od modelu ..130) posiada wbudowany elektroniczny
zawór rozprêzny starowany za pomoc¹ sterownika
mikroporsesorowego.

jest przemys³ow¹ odmian¹ pomp ciep³a. Nie zawiera
izolacji akustycznych, trójstopniowej wibroizolacji,
hydraulicznychpo³¹czeñelastycznych.

Wszystkie pompyciep³aobjête s¹36miesiêczn¹gwarancj¹.

Wszystkiewersje zawieraj¹:
-sterowaniepompami Ÿród³a zapomoc¹ falownika
-pe³n¹wesjê sterownikaMinitherm
-od modelu SO100 wyposa¿one w uk³ad ³adodnego rozruchu
sprê¿arki

o

o

o

o

o

model moc moc
pompy COP grzewcza elektryczna

kw kw

Typoszereg pomp ciep³a SOLIS

SO-060S 4.8 4.4 5.7 5.1 6.3 5.6
SO-060X 5.6 5.0 6.6 5.8 7.3 6.4
SO-080S 6.2 5.7 7.3 6.6 8.1 7.2
SO-080X 6.8 6.1 8.1 7.1 8.9 7.8
SO-090S 7.4 6.8 8.7 7.9 9.6 8.6
SO-090X 7.6 6.8 9.1 7.9 10.0 8.7
SO-100S 8.6 8.0 10.2 9.2 11.3 10.1
SO-110X 9.5 8.5 11.3 9.9 12.5 10.9
SO-130S 10.7 9.8 12.6 11.3 13.8 12.4
SO-130X 11.0 10.0 13.1 11.6 14.5 12.8
SO-160S 13.0 11.7 15.4 13.7 17.1 15.0
SO-160X 13.7 12.3 16.2 14.4 17.9 15.7
SO-190S 15.6 14.0 18.4 16.3 20.3 17.9
SO-190X 16.1 14.3 19.0 16.7 21.0 18.3
SO-210S 17.5 15.9 20.7 18.4 22.9 20.1
SO-250X 20.6 18.0 24.3 21.2 26.8 23.3
SO-260S 21.6 19.0 25.3 22.3 27.8 24.5
SO-290S 24.1 21.5 28.4 25.0 31.3 27.4
SO-340S 28.1 25.1 33.1 29.2 36.5 32.0
SO-350X 29.0 25.6 34.5 30.0 38.0 33.0
SO-390S 32.1 28.2 37.8 33.2 41.7 36.4
SO-430S 35.0 30.2 41.9 35.7 46.5 39.5
SO-430X 35.5 31.0 42.0 36.5 46.0 40.0
SO-500S 41.4 36.4 48.8 42.8 53.8 46.9
SO-520X 43.0 38.5 51.0 44.5 56.5 49.0
SO-650S 55.1 49.5 64.8 57.3 71.4 62.7
SO-800S 69.0 61.0 81.8 70.8 90.5 77.5
SO-900S 84.6 73.8 100.5 87.1 111.0 95.9

Model moc
Pompy grzewcza (kW)

0/35 0/55 5/35 5/55 8/35 8/55


