Kereskedelmi és lakossági
vizhűtéses hőszivattyúk
Kazán/hűtőtorony és geotermikus
alkalmazások

1. MEGOLDÁS

PÉLDA AZ 1. MEGOLDÁSRA

VÍZHŰTÉSES HŐSZIVATTYÚK

TÉLI FEFŰTÉS

A HIDROBANKOS PÉLDA

A hidrobankos hőszivattyús rendszerek egyesítik a vízhűtéses
szivattyúkat egy közös vízkörön keresztül egy hűtőtoronnyal
és egy kazánnal, a vízkörön a víz hőmérséklete szabályozva
van 15 °C és 35 °C között. A leggyakoribb hőleadók
a nyitott hűtőtornyok leválasztó hőcserélőkkel, a zárt
hűtőtornyok vagy szárazhűtők. A kazánok általában gáz,
olaj vagy elektromos működtetésűek.

Az éjszakai csökkentett módból való visszatéréskor a legtöbb
zóna fűtést igényel és ezt a hőt a vízkörből szerzi be. A kazán
fentart egy minimális hőmérsékletet a vízkörben előre meghatározott érték alapján. A hűtőtorony ki van kapcsolva. A felmelegítési időszak rendszerint egy óra vagy kevesebb naponta.

Egy példa arra, hogyan képes a vízhűtéses-hőszivattyú kezelni
a különféle alkalmazásokat, egy képzeletbeli öntöde esetén
az Egyesült Államok középső részén. Az első emeleten
található a termelési részleg és az irodák. A második emeletet
későbbi használatra tartják fent. A hűtőtorony és a kazán
az igényeknek megfelelően működik, hogy a hőmérsékletet
15 és 35 °C között tartsa. A vízhűtéses hőszivattyú ilyen
körülmények között hatákonyan működhet fűtési és hűtési
módban is. Ez biztosítja a szabályozást és a maximális
kényelmet a működési módok megváltoztatására, ha
szükséges az egyes zónákban vagy a teljes területen.

Minden hőszivattyú a közös vízkört használja hűtésre és
fűtésre is, függetlenül a többi hőszivattyú üzemmódjától.
Ez anélkül megvalósítható, hogy két rendszert alakítanánk
ki fűtésre, illetve hűtésre; ezzel elkerülhetjük, hogy a fűtő és
hűtő rendszerek párhuzamosan működjenek dupla energia
költséggel, ellentétben a tipikus HVAC rendszerekkel.

Egy tipikus épület időjárás függő, amelyet közvetlenül
érintenek a változó időjárási körülmények, azonban egy
belső, központi részre, amelynek nincs kapcsolata kültérrel,
szinte semmilyen hatással nincs az időjárás. Ahhoz,
hogy megértsük a vizes hőszivattyús rendszer energia
megosztásának az előnyeit, elemezni kell belső és a
perifériás rész közti kölcsönhatást a használati időszakban
(amikor van belső nyereség) és a kihasználatlan időszakban
(csökkentett hőmérséklet; nincs vagy kevés a belső nyereség)
a teljes év során. Szemléltetésképp a következők a fő
energiafogyasztó üzemmódok egy irodaházban a mérsékelt
éghajlaton.

NYÁRI ÜZEM
Az összes zóna hűtést igényel és a hőt a vízkörbe adják le.
A hőleadó a maximális hőmérsékletet tartja a vízkörben egy
meghatározott érték alapján (fix vagy időjárás függő érték
alapján). A kazán ki van kapcsolva.

MELEG IDŐBEN (NAGY HŰTÉSI IGÉNY)
TCH024
TCH120

TCH120

TCH024

Konferencia terem

TCH024
Iroda

Mosdó

TCH024
Pihenő szoba

Számítógépes
terem

Hűtőtorony

A legtöbb belső zóna hűtést igényel, a korábban említett
belső hőingadozás miatt. A legtöbb külső zónában szükség
lesz fűtésre. Mivel a hőt egyidejűleg leadja és fel is veszi
a vízkörből, mind a kazán, mind a hűtőtorony az idő
nagy részében ki van kapcsolva. A vízkörön belüli belső
energiamegosztás minimalizálja a kazán és a hűtőtorony
működését és biztosítja a rendszer maximális hatékonyságát.
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TÉLI ÜZEM
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HIDEG IDŐBEN (NAGY FŰTÉSI IGÉNY)
TCH024
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TCH024
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Kabinok

TCH048

TCH024
Pihenő szoba

Kabinok

Számítógépes
terem

Gépterem

A vízkörös hőszivattyús rendszerek nagyon hatékonyan
működnek részterheléses feltételek esetén, mint például amikor
az épületnek csak pár helységét kell fűteni/hűteni munkaidő
után. Ilyenkor csak a kívánt terület hőszivattyúit használják,
ellentétben azokkal a rendszerekkel, ahol egy nagy
központot kell működésben tartani visszafogott kapacitással
annak érdekében, hogy egy kis területet kiszolgáljon.

Az egységek kombinálása hűtés és fűtés üzemmódban
egy állandó hőmérsékletet hoz létre a vízkörben.
Kiegyensúlyozott üzemmódban nincs szükség hőfelvételre
vagy leadásra a kazán vagy a hűtőtorony közvetítésével.
A hő egyszerűen átirányítható egyik területről a másikra.
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PÉLDA A 2. MEGOLDÁSRA

2. MEGOLDÁS
GEOTERMIKUS RENDSZEREK

TALAJSZONDÁS RENDSZEREK

GEOTERMIKUS PÉLDA

Ezek a „Kazánmentes/Hűtőtoronymentes” hőszivattyús rendszerek a Föld természetes hőtani tulajdonságait használják
hogy leadják vagy felvegyék a hőt a vízkörből. A geotermikus
hőszivattyúk azonos módon működnek, mint a vizhűtéses
hőszivattyús egység. Azonban nincs szükség kazánra vagy
hűtőtoronyra, így jelentős energiaköltséget és teret lehet megspórolni. A vízkör rendszer a föld alatt található és az egységek az épületben vannak. Így a környezetbarát geoetermikus
rendszer megőrzi az épület természetes építészeti tervezését.

A talajszondás rendszerek különböző kialakításokban
léteznek a rendelkezésre álló hely és a talaj tulajdonságának
függvényében. Megtalálhatók parkok, füvesített területek vagy
számos más hely alatt. Minden talajszonda rendszer nagy
sűrűségű polietilén csövet használ a víz vagy fagyálló keverék
keringtetésére. Minden csatlakozót és könyököt hőszigetelnek
a hőveszteségek megelőzése érdekében és a legtöbb helyen
a csövekre 25 év vagy még hosszabb garanciát vállalnak.

Modellként ugyanazt az épületet használva,
a hűtőtorony és a kazán helyére egy talajszondás
kört helyeztünk. Azonos általános méretű működési
területen jobban kihasználhatók az épület előnyei
azáltal, hogy összeségében kevesebb berendezést
használtak és csökkentek a működési költségek.
Az épület külső kinézete is javult a szabadtéri
berendezések eltávolításával, és további tereket
nyertek a kazán és a kiegészítő berendezések
megszüntetésével.

MELEG IDŐBEN (NAGY HŰTÉSI IGÉNY)

TCH120

TCH120

TCH024

Konferencia terem

Iroda

TCH048

TÓBA FEKTETETT HORIZONTÁLIS SZONDA

VERTIKÁLIS TALAJSZONDA

Ennél a rendszernél a tó medrébe fektetik a vízkör kollektorait.
Rendkívül költséghatékony rendszer és nagyszerű alternatíva,
ha megvalósítható ez a megoldás.

A vertikális talajszondák esetén 50–120 méter mély
furatokat használnak. Miután a talajszondát elhelyezték
a furatba, bentonit kerverékkel töltik fel a maximális termikus
vezetőképesség érdekében. Amikor a hely korlátozott,
a talajszonda a leggyakorabban használt megoldás.

TCH024
Mosdó

Kabinok

TCH048

TCH024
Pihenő szoba

Kabinok

Számítógépes
terem

TCH048

Gyártási szint
TL V168
TCH012

Iroda

TCH012

Iroda

TCH012

Iroda

TCH012

TCH012

Iroda

Iroda

TCH012

Iroda

Előtér

A hűtőtornyot és a kazánt ki lehet küszöbölni geotermikus
alkalmazás esetén, így hely szabadul fel a berendezések
számára vagy egyéb használatra. Csak egy kis terület
szükséges a helységben a keringtető berendezések
számára.

VÍZKUTAS RENDSZEREK
A vízkutas rendszerek esetén a termelő kútból felszivattyúzott
vizet hőhasznosítás után a nyelő kútba visszasajtolják. Ezek
a rendszerek általában egy épület belsejében találhatók és
hőcserélőt használnak hogy elválasszák az épület vízkörét
a kút körétől. Ez megakadályoz bármilyen szennyezést,
ami befolyásolhatja az egység működését és élettartamát.
A vízkutas-rendszerek gyakran nagyon hatékonyak, mivel
a kútvíz hőmérséklete egész évben majdnem állandó.

HORIZONTÁLIS TALAJSZONDA
A horizontális talajszondákat 1,5–2 méter mély árokba
fektetik. Ez egyik legköltséghatékonyabb talajszonda típus,
gyakran megtalálhatóak nyílt terepeken, parkokban vagy
parkolóházak alatt.

Raktárhelység

TCH024

Tranquility® 16 Compact (TC)

•

•

•
•

•

•
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•

•

•

•

•

•

Scroll kompresszorok
Gyárilag szerelt tartófülek (horizontális berendezések)
Távoli újraindítás a termosztátról
Kondenzátum túlfolyás védelem
Réz-nikkel hőcserélő

•

Megnövelt működési tartomány (–6,7-től 48,9 °C-ig)

•

Automatikus légmennyiség szabályozás

•

3 járatú szabályozó szelep

•

Részleges hővisszanyerő

•

Lefelé fújó konfiguráció

•

DDC vezérlő

•

Deluxe DXM vezérlő

•

Bevonatos légoldali hőcserélő

•

Gyárilag szerelt lehetőségek

Ultra csendes csomag

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Nagynyomású ventilátor

Általános jellemzők

•
1

•

•

3 kezelő ajtó

•

•

Dupla szigetelésű kompresszor tartó
Helyszínen átszerelhető légoldali csatlakozások
(horizontális berendezések)

•

•

Réz hőcserélő
Termosztatikus expanziós szelep

•

•

•
•

•

•

•

CXM mikroprocesszor vezérlés

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1. Nagy hatásfokú forgódugattyús vagy scroll kompresszor modelltől függően
2. Csak a 060 méret esetén

•
•

Dupla szigetelésű kompresszor tartó

•

3 kezelő ajtó

•
•

•

•

•

Réz-nikkel hőcserélő

•

Ultra csendes csomag

•

Részleges hővisszanyerő

•

DDC vezérlő

•

Deluxe DXM vezérlő
•

HMV előnykapcsolás

Gyárilag szerelt lehetőségek

•

•

Scroll kompresszorok

•

Megnövelt működési tartomány (–6,7-től 48,9 °C-ig)

Általános jellemzők

Réz hőcserélő
Termosztatikus expanziós szelep

•

•

•

CXM mikroprocesszoros vezérlés

•

EarthPure® (HFC-410A) hűtőközeg

•

Víz-víz sorozatok

•

•

Tranquility® High Temp (THW)

Tranquility® Modular (TMW)

• Modellek a 036-tól (10,5 kW)
340-ig (100 kW) tartományban
• Copeland scroll kompresszorok
• Két független hűtőkör (120 és 340)
• A kizárólagos egyoldalú szerviz-hozzáférés (az egység első oldalán)
segítségével egyszerre több egységet lehet telepíteni egymás mellé
a nagy kapacitású berendezéseknél
• A felül levő vízcsatlakozók elosztása lépcsőzetes több egység
telepítése érdekében (170 és 340)
• Nehéz horganyzott acél szerkezet poliészter festéssel és
rozsdamentes első szerelőpanelekkel
• Szigetelt kompresszorház
• Megnövelt működési tartományra alkalmas (–5-től 45 °C-ig)
• Mikroprocesszor vezérlésű standard LonWorks, BACnet, Modbus és
Johnson N2 kompatibilisi lehetőségek DDC vezérlésnél
• Kompresszor „Működik”/„Hiba” jelzések a panel elején (170 és 340)
• Nyolc biztonsági beállítás
• Az opciók tartalmazzák az UltraQuiet zajcsillapító csomagot és a réznikkel hőcserélő(ke)t

Kis, nagy és parapetes
sorozatok

EarthPure® (HFC-410A) hűtőközeg

•

TRANQUILITY® MODULÁRIS
VÍZ-VÍZ (TMW) SOROZAT

•

• 8 kW, 10 kW és 12 kW-os modellek
• Magas hőmérsékletű scroll kompresszor, 63 °C-os előremenő
vízhőmérséklet
• Ultra magas hatásfok (4.2 COP talajszonda esetén; 5.5 COP talajvíz
feltételeknél!)
• Beépített programozható vezérlő
• Nagyméretű, háttérvilágítású digitális felhasználói felület
• Masszív koaxiális (cső-a-csőben) „primer oldali” hőcserélő (réz vagy
réz-nikkel)
• Könnyen hozzáférhető rozsdamentes forrasztott lemezes hőcserélő
a szekunder oldalon.
• Galvanizált acélszerkezet védő porfestéssel és rozsdamentes acél,
csuklós első ajtóval
• Csuklós első ajtó és 3 kivehető panel a könnyű telepítés és szerviz
miatt
• 1”-os szüllyesztett szerelvények a burkolathoz rögzítve (nincs
szükség tartalék kulcsra)
• Termosztatikus expanziós szelep
• 12 pontos kisfeszültségű sorkapcsoló az egyszerű telepítés
érdekében
• Lehetőségek széles skálája, beleértve a háztartási melegvíz
előállításának lehetősége és a gyárilag szerelt primer és/vagy
szekunder oldali szivattyúk tágulási tartállyal

Tranquility® 20 (TS)

•

TRANQUILITY® MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ
VÍZ-VÍZ (THW) SOROZAT

•

• 072 (21,1 kW), 096 (28,1 kW), 120 (35,2 kW) modellek
• A légoldali csatlakozások egyedi elrendezéssel is kérhetőek
A kivezető rész konvertibilis. A helyszíni légoldali átalakításkor
minden alkatrész felhasználásra kerül
• Az elektromos szekrény a helyszínen áthelyezhető a berendezés bal
oldalára
• Az elektromos betáp lehet a berendezés jobb és a bal oldalán is
a homloklapon
• A víz mindkét oldalon csatlakoztatható
• Copeland scroll kompresszor
• Kettős hűtőkör (minden modell esetén)
• Túlszárnyalja az ASHRAE 90.1 hatásfokát
• Galvanizált acél szerkezet matt fekete porfestett burkolattal
a frontpanelen
• Szigetelt térelválasztó a kompresszor és a légkezelő szekció között
• Termosztatikus expanziós szelep
• Megnövelt működési tartományra alkalmas (–6,7–48,9 °C-ig),
(kiterjesztett hatású szigetelést igényelhet)

VÍZ-VÍZ BERENDEZÉSEK

•

• Modellek a 006-tól (1,8 kW) 060-ig (17,6 kW) tartományban
• EarthPure® [HFC-410A] hűtőközeg
• Galvanizált acélszerkezet matt fekete porfestett burkolattal a
frontpanelen
• Epoxi alapú porfestett galvanizált acél csepptálca
• Hangelnyelő üvegszál szigetelés
• Dupla szigetelésű kompresszortartó a csendesebb működés érdekében
• Szigetelt térelválasztó a kompresszor és a légkezelő szekció között
• Scroll kompresszorok (rotációs méret 018 és ez alatt)
• Termosztatikus expanziós szelep
• Standard mikroprocesszoros vezérlés (opcionálisan DXM vagy/és DDC
vezérlés)
• LonWorks, BACnet, Modbus és Johnson N2 kompatibilitás opciók a
DDC vezérlésre
• Gyárilag szerelt függesztőfülek a horizontális berendezésekhez
• PSC három sebességű ventilátor motor
• Unit Performance Sentinel™ teljesítmény ellenőrző rendszer
• Nyolc biztonsági beállítás
• Megnövelt működési tartományra alkalmas (–6,7–48,9 °C-ig)

TRANQUILITY NAGY
(TC) SOROZAT
®

•

TRANQUILITY® 16
KOMPAKT (TC) SOROZAT

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•

•
•

•
•

•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Modellek a 09-től (2,6 kW) 18-ig (5,3 kW) tartományban
EarthPure® [HFC-410A] nulla ózonkárosító hűtőközeg
Nagy hatásfokú forgattyúdugattyús kompresszorok
Két részes alapkeret/ház tervezés
Galvanizált acélszekrény tartós Polar Ice porfestéssel és „matt”
fekete festéssel az alapkereten
Merev alumínium rudakból álló befuvó rács. Homlokoldali vagy alsó
levegő visszaszívás
Megnövelt működési tartományra alkalmas (–6,7–48,9 °C-ig)
Fejlett digitális automatikus vagy manuális váltású beépített vezérlő
hőmérséklet kijelzővel és hibajelzővel
Távirányitóval vezérelt változat rendelhető
Standard mikroprocesszoros vezérlés (opcionálisan DXM/DDC)
LonWorks, BACnet, Modbus és Johnson N2 kompatibilis lehetőségek
a DDC vezérlésnél
Jobb vagy bal oldali csőcsatlakozás
Unit Performance Sentinel™ teljesítmény ellenőrző rendszer
Nyolc biztonsági beállítás
A lehetőségek széles skálája, beleértve a bevonatos Air Coil-t

•

•
•
•
•
•

•

• Modellek a 084-tól (24,6 kW)-tól 300-ig
(87,9 kW) tartományban
• A légoldali csatlakozások egyedi elrendezéssel is kérhetőek, vagy
átalakítható első/hátsó résszel, a visszatérő vezeték helye felülre vagy
a hátoldalra helyezhető
• A helyszíni légoldali átalakításkor minden alkatrész felhasználásra kerül
• Az elektromos betáp lehet a berendezés homlok, illetve a jobb és a
bal oldalán is
• Az elektromos szekrény a helyszínen áthelyezhető a berendezés
hátoldalára
• A víz- és lefolyóvezeték mindkét oldalon csatlakoztatható
• Kettős hűtőkör (TL168, 192, 240, 300)
• Túlszárnyalja az ASHRAE 90.1 hatásfokát
• Termosztatikus expanziós szelep
• Kiterjesztett hatásra (–6,7–48,9 °C) képes
• Mikroprocesszoros vezérlés (opcionálisan DXM vagy/és DDC vezérlés)
• LonWorks, BACnet, Modbus és Johnson N2 kompatibilitás opciók
a DDC vezérlésre
• Unit Performance Sentinel™ teljesítmény ellenőrző
rendszer

Modellek a 006-070-es tartományban
EarthPure® [HFC-410A] nulla ózonkárositó hűtőkőzeg
Túlszárnyalja az ASHRAE 90.1 hatásfokot
Galvanizált acél szerkezet matt fekete porfestett burkolattal, ezüst
kiemeléssel
Rozsdamentes acél csepptálca
Alukasírozott szigetelés a légkezelő szekcióban
Dupla szigetelésű kompresszortartó a csendesebb működés érdekében
Szigetelt térelválasztó a kompresszor és a légkezelő szekció között
Copeland Scroll kompresszorok (forgódugattyús a 006-012 modellek
esetén)
Termosztatikus expanziós szelep
Megnövelt működési tartományra alkalmas (–6,7–48,9 °C-ig)
Mikroprocesszoros vezérlés (opcionálisan DXM vagy/és DDC vezérlés)
LonWorks, BACnet, Modbus és Johnson N2 kompatibilitás opciók a
DDC vezérlésre
Gyárilag szerelt függesztőfülek a horizontális berendezésekhez
Sülyesztett és a burkolathoz rögzített vízcsatlakozások – szerelhető
vizcsatlakozások a sarkokban (nincs szükség tartalék kulcsra)
Unit Performance Sentinel™ teljesítmény ellenőrző rendszer
Nyolc biztonsági beállítás
A lehetőségek széles skálája, beleértve a gyárilag telepített
szervizkapcsoló

Tranquility® Nagy horizontalis (TC)

•
•
•
•

Tranquility® Nagy vertikalis (TL)

TRANQUILITY® PARAPET
(TRC) SOROZAT

•

TRANQUILITY® VERTICAL
(TLV) NAGY ÁLLÓ SOROZAT

•

TRANQUILITY® 20
(TS) SOROZAT

ÖSSZEHASONLITÓ TÁBLÁZAT:

•

PARAPETES BERENDEZÉS

•

NAGY BERENDEZÉSEK

Tranquility® Parapet (TRC)

KIS BERENDEZÉSEK
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A ClimateMaster folyamatosan azon dolgozik, hogy egyre jobb legyen a termékei minősége. Ennek eredményeképpen minden termék külalakja
és műszaki jellemzője bármilyen előzetes értesítés nélkül változhat és nem egyezik meg az itt leírtakkal. Kérjük lépjen kapcsolatba a ClimateMaster
ügyfélszolgálatával a +1-405-745-6000 számon az aktuális leírásért és nűszaki tulajdonságokért. A nyilatkozatok és az itt közölt információk nem
képeznek garanciát és nem képezik alku tárgyát a felek között, csupán a ClimateMaster véleményét írják le vagy a termékeit ajánlják.
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