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Asortyment



Asortyment

Pompy ciepła typu split Pompy ciepła typu monoblok

12/14/16 kW 
jednostka 

wewnętrzna ścienna 

12/14/16/18/20 kW    
jednostka 

wewnętrzna sufitowa

14/21/42 kW 
ogrzewanie  

bezpośrednie

18,6/38,5 kW 
ogrzewanie 
obegowe

80 kW
czynnik  chłodniczy CO2
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Wysokotemperaturowa 
pompa ciepła        
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Pompy ciepła typu split



Pompy ciepła typu ściennego

Model
Jednostka zewnętrzna TSCA120FHL TSCA140FHL TSCA160FHL

Jednostka wewnętrzna TSCI120FHL TSCI140FHL TSCI160FHL
Wydajność 

chłodzenia (EER) kW 12 (2,98) 14 (2,95) 16 (2,95)

Wydajność 
grzania 1 (COP) kW 14 (3,35) 16 (3,35) 18 (3,30)

Wydajność 
grzania 2 (COP) kW 8,6 (2,4) 10,5 (2,35) 12,5 (2,32)

Przepływ wody (m3/h) 2,06 2,41 2,75

Zasillanie 220 V 50 Hz 220 V 50 Hz 220 V 50 Hz

Zakres temperatury 
pracy, °С

w trybie chłodzenia +16…+48 +16…+48 +16…+48

w trybie grzania -25…+25 -25…+25 -25…+25

Czynnik chłodniczy (objętość ładunku) R410A (2,50 kg) R410A (3,05 kg) R410A (3,05 kg)

Poziom hałasu jednostki zewn./ wewn., dBA 56/37 56/37 56/37

Wydajność chłodnicza i nominalny pobór mocy określono w następujących warunkach: temperatura wody na wylocie jednostki wewnętrznej – 7 °C, 
temperatura powietrza zewnętrznego – 35 °C zgodnie z termometrem suchym.

Wydajność i znamionowy pobór mocy w trybie grzania 1 określono w następujących warunkach: temperatura wody na wylocie jednostki wewnętrznej  – 45 °C; 
temperatura powietrza zewnętrznego  –  7 °C zgodnie z termometrem suchym, 6 °C zgodnie z termometrem mokrym.

Wydajność i znamionowy pobór mocy w trybie grzania 2 określono w następujących warunkach: temperatura wody na wylocie jednostki wewnętrznej  – 41 °C; 
temperatura powietrza zewnętrznego  –  -12 °C.
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Pompy ciepła sufitowego typu
Model

Jednostka 
zewnętrzna          TSCA120FHL TSCA140FHL TSCA160FHL TSCA180FHL TSCA200FHL
Jednostka 

wewnętrzna TSCI120FHLD TSCI140FHLD TSCI160FHLD TSCI180FHLD TSCI200FHLD
Wydajność 

chłodzenia (EER) kW 12 (2,98) 14 (2,95) 16 (2,90) 18 (2,90) 20 (2,80)

Wydajność 
grzania 1 (COP) kW 14 (3,35) 16 (3,30) 18 (3,30) 20 (3,30) 22 (3,20)

Wydajność 
grzania 2 (COP) kW 8,6 (2,40) 10,5 (2,35) 12,5 (2,32) 13,5 (2,40) 14,5 (2,40)

Przepływ wody (m3/h) 2,06 2,41 2,75 3,1 3,44

Zasillanie
Jednostka zewnętrzna

220 V 50 Hz 220 V 50 Hz 220 V 50 Hz
380 V 50 Hz 380 V 50 Hz

Jednostka wewnętrzna 220 V 50 Hz 220 V 50 Hz

Zakres temperatury 
pracy, °С

w trybie chłodzenia +16…+48 +16…+48 +16…+48 +16…+48 +16…+48

w trybie grzania -25…+25 -25…+25 -25…+25 -25…+25 -25…+25

Czynnik chłodniczy (objętość ładunku) R410A (2,50 kg)      R410A (3,05 kg)     R410A (3,05 kg)   R410A (4,40 kg)  R410A (4,40 kg)

Poziom hałasu jednostki zewn./ wewn., dBA 56/37 56/37 56/37 59/33 59/33
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Wydajność chłodnicza i nominalny pobór mocy określono w następujących warunkach: temperatura wody na wylocie jednostki wewnętrznej  – 7 °C, 
temperatura powietrza zewnętrznego – 35 °C zgodnie z termometrem suchym.

Wydajność i znamionowy pobór mocy w trybie grzania 1 określono w następujących warunkach: temperatura wody na wylocie jednostki wewnętrznej – 45 °C; 
temperatura powietrza zewnętrznego  – 7 °C zgodnie z termometrem suchym, 6 °C zgodnie z termometrem mokrym.

Wydajność i znamionowy pobór mocy w trybie grzania 2 określono w następujących warunkach: temperatura wody na wylocie jednostki wewnętrznej – 41 °C; 
temperatura powietrza zewnętrznego  –  -12°C.



Pompy ciepła typu split

Klimatyzacja + ogrzewanie podłogowe

Tryby pracy:

 Chłodzenie za pomocą klimakonwektorów

 Ogrzewanie za pomocą klimakonwektorów

 Ogrzewanie podłogowe (system wodnego ogrzewania podłogowego)

 Ogrzewanie za pomocą klimakonwektorów
i ogrzewanie podłogowe
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Technologia EVI
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Zwiększona 
wydajność 
chłodzenia

Zwiększona 
cyrkulacja 
czynnika 

chłodniczego

Zmniejszo
na strata 
ciśnienia

Zwiększona 
wydajność 
ssania pary

Sprężarka 
dwuwirnikowa 

rotacyjna 
+ technologia EVI

Sprężarka 
dwuwirnikowa 

rotacyjna

能力提升

Optymalizacja 
i maksymalna 

wydajność

Zwiększony 
stopień 

dochładzania



Technologia EVI (chłodzenie)

Wydajność w trybie chłodzenia 
nie spada nawet przy +43 °C

W temperaturze otoczenia +50 °C 
sprawność pompy ciepła wyposażonej 
w technologię EVI jest o 15% wyższa niż 
jednostki wyposażonej w konwencjonalną 
sprężarkę

Dochładzanie do 30 °C, niski poziom hałasu 
w obiegu czynnika chłodniczego, bardziej 
stabilna i niezawodna praca urządzenia

110% 105%
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70%

105% 100% 95%

70%

55%
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Temperatura otoczenia

pompa ciepła 
z technologią EVI

konwencjonalna 
pompa ciepła
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Technologia EVI (ogrzewanie)
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Тemperatura otoczenia0

W -25 °С
wydajność

o

35%
wyższa

Sprawność grzewcza praktycznie nie spada, 
nawet przy temperaturze otoczenia -20 °C

W temperaturze otoczenia -25 °C sprawność 
pompy ciepła wyposażonej w technologię 
EVI jest o 35% wyższa niż jednostki 
wyposażonej w konwencjonalną sprężarkę

Temperatura wylotowa czynnika 
chłodniczego została znacznie obniżona 
w celu poprawy niezawodności operacyjnej

pompa ciepła 
z technologią EVI

konwencjonalna 
pompa ciepła
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Główne komponenty

01

04

02

03

Sprężarka 
inwerterowa DC

Mitsubishi 
Electric

Silnik 
inwerterowy
Match-Well /

Welling

Pompa wodna 
inwerterowa DC

Grundfos

Zaawansowane 
sterowanie inwerterem

Rotacyjna sprężarka 
inwerterowa EVI DC 
Mitsubishi Electric 
bezstopniowo reguluje 
wydajność w zależności 
od obciążenia cieplnego

Pompa wodna 
inwerterowa DC może 
automatycznie regulować 
zużycie wody w 
zależności od obciążenia 
urządzeń końcowych 
systemu klimatyzacji 
(klimakonwektory, 
grzejniki, ogrzewanie 
podłogowe) oraz 
ustawień użytkownika

Sprawność silnika prądu stałego 
Match-Well / Weiling jest o 20% 
wyższa niż podobny wskaźnik 
silnika prądu przemiennego

Sterownik sprężarki opracowany 
przez inżynierów TICA zapewnia 
maksymalną wydajność pompy 
ciepła w różnych warunkach 
eksploatacji
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Porównanie wymienników ciepła

Parametr
Dwururowy 

wymiennik ciepła
Płytowy Wymiennik ciepła 

płaszczowo-rurowy  TICA

Sprawność 
w trybie grzania Dobra Świetna Świetna

Wydajność 
w trybie chłodzenia Niska Świetna Świetna

Zużycie wody Wysokie Niskie Wysokie

Wymagania 
do jakości wody Niskie Wysokie Niskie

Opór hydrauliczny Wysoki Średni Niski

Częstotliwość 
czyszczenia filtra 
siatkowego wody

Rzadko Rzadko Rzadko

Odporność 
na lokalne zamarzanie Dobra Niska Świetna

Unikalne dla TICA
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wymiennik ciepła



Zabezpieczenie przed 
odwrotną rotacją sprężarki
Blokowanie odwrotnej rotacji sprężarki, 
aby zapobiec uszkodzeniu tego 
urządzenia

Wyłączenie w przypadku 
uszkodzenia
Terminowe wyłączenie sprzętu, 
jeśli parownik lub kondensator 
jest uszkodzony (odłączony), 
aby uniknąć zamarzania rurek

Zabezpieczenie 
nadprądowe sprężarki
Zapobieganie przetężeniom 
w celu uniknięcia 
uszkodzenia sprężarki

Ochrona w przypadku 
zbyt niskiej temperatury 

wody na wylocie
Zapobieganie zamarzaniu rur, 

jeśli temperatura wody 
wypływającej z parownika 

jest zbyt niska

Ochrona w przypadku zbyt
 wysokiego/niskiego ciśnienia

Ochrona w przypadku 
zbyt wysokiej temperatury 

wody na wylocie
Zapobieganie przeciążeniu 

sprężarki, jeśli temperatura wody 
wypływającej z kondensatora 

jest zbyt wysoka

Ponad 20 funkcji 
ochronnych

Ochrona wielopoziomowa
Liczne środki bezpieczeństwa
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Monitorowanie odczytów 
ciśnienia w celu zapewnienia 

najbezpieczniejszej pracy



Ochrona przed zamarzaniem

•Pompa ciepła jest systemem typu split. Jednostkę  wewnętrzną można
zainstalować w pomieszczeniu, aby zapobiec zamarzaniu

•Kompleksowe środki ochrony pompy ciepła przed zamarzaniem skutecznie
zapobiegają miejscowym uszkodzeniom rur obiegu wody z powodu niskich 
temperatur w zimnych porach roku

•Inteligentny system sterowania automatycznie określa, kiedy należy
przeprowadzić rozmrażanie na podstawie temperatury otoczenia, 
temperatury wody i czasu pracy pompy ciepła. Dostępne są dwa tryby 
rozmrażania – standardowy i mocny (przyspieszony). Nie jest wymagana 
dodatkowa grzałka elektryczna
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Prosty montaż

• Jednostka zewnętrzna wyposażona w jeden lub dwa wentylatory
można bez trudu zamontować na elewacji. Dzięki nowoczesnemu
wzornictwu urządzenie doskonale wpisuje się na zewnątrz
budynków biurowych oraz budynków mieszkalnych

• Wysokość jednostki zewnętrznej z jednym wentylatorem
wynosi tylko 840 mm. Według tego wskaźnika jest to jeden
z najbardziej kompaktowych odpowiedników na rynku

• Nie ma potrzeby zapewniania specjalnej przestrzeni
na instalację sprzętu, co jest szczególnie ważne
dla właścicieli mieszkań na wyższych kondygnacjach
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Inteligentny system sterowania

•Urządzenie do przechowywania danych Black Box ("Czarna skrzynka")
rejestruje w czasie rzeczywistym i przechowuje informacje związane z pracą
pompy ciepła przez 10 lat (temperatura wody na wlocie i wylocie urządzenia,
kody błędów i awaryjne, częstotliwość sprężarki, ciśnienie czynnika
chłodniczego itp.). W przypadku uszkodzenia lub sytuacji awaryjnych
zarejestrowane dane mogą zostać przekazane specjalistom technicznym
w celu analizy, szybkiej diagnostyki i naprawy sprzętu

• Zaawansowany cyfrowy system sterowania znacznie upraszcza obsługę sprzętu

Urządzenie 
do przechowywania danych

Black Box



Inteligentne sterowanie 
w trybie chłodzenia

 Pompa wodna inwerterowa DC
(wydajność jest regulowana) w zakresie 5-100%)

 Monitorowanie ciśnienia i zużycia wody

...

Pokój 1 Pokój 2 Pokój N

Normalnie otwarty 
zawór dwudrogowy
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Inteligentna kontrola 
w trybie ogrzewania

Zawór trójdrożny 

...

Pokój 1 Pokój 2 Pokój N

Inteligentna kontrola
• Szybkie nagrzewanie

• Kontrola blokowaniem –
włączanie/wyłączanie urządzeń
końcowych klimatyzacji jest
kontrolowane bezpośrednio

Tryb pracy
• Ogrzewanie klimakonwektorami

• Ogrzewanie klimakonwektorami
+ ciepła podłoga

• Tylko ciepła podłoga
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Inteligentna zrównoważona 
regulacja



Krótki opis zalet

Wydajny + efektywny+ inteligentny, wygodne i precyzyjne sterowanie, 
mini centralna klimatyzacja

Inteligentna
kontrola Oddzielna

kontrola 
temperatury i 
wilgotności

Kontrola 
wydajności

Nadbudowa 
temperatury 

wody

Kontrola 
zużycia
wody

Kompleksowa 
ochrona 

przeciwzam 
rożeniowa

Technologia 
EVI

W pełni 
inwerterowy

System
typu split

Dziewięć innowacji 
technologicznych
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PART3
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Pompy ciepła typu "Monoblok" 



Pompy ciepła bezpośredniego 
ogrzewania

Model TCAH100F TCAH50F TCAH30F

Wydajność nominałna w trybie 
ogrzewania, kW (COP) 42 (4,40) 21 (4,30) 14 (4,30)

Nominalna wydajność 
ciepłej wody, l/h 0,902 0,451 0,301

Maksymalna temperatura 
wody na wylocie, °C

60 60 60

Nominalny przepływ wody, m3/h 6,5 3,4 1,86

Maksymalna temperatura 
wody obiegowej na wlocie, °C

50 50 50

Zasilanie 3~, 380 V 50 Hz 3~, 380 V 50 Hz 1~, 220 V 50 Hz

Zakres temperatury pracy, °C -10…+48

Poziom hałasu, dBA 65 60 60

Czynnik chłodniczy (objętość ładowania)           R410A (5,2 kg) R410A (2,4 kg) R410A (1,5 kg)
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Warunki badania jednostki typu bezpośredniego ogrzewania: temperatura otoczenie DB/WB wynosi 20 °С / 15 °С, temperatura wody wchodzącej 
wynosi 15 °C, a temperatura wody wychodzącej wynosi 55 °C



Obegowe pompy ciepła

Model TCAH100FC TCAH50FC

Wydajność znamionowa w trybie 
ogrzewania, kW (COP) 38,5 (4,40) 18,6 (4,30)

Nominalna wydajność ciepłej wody, l/h 0,828 0,4

Maksymalna temperatura 
wody na wylocie, °C 60 60

Nominalny przepływ wody, m3/h 6,6 3,2

Maksymalna temperatura 
wody obiegowej na wlocie, °C 50 50

Zasilanie 3~, 380 V 50 Hz

Zakres temperatury pracy, °C -10…+48

Poziom hałasu, dBA 65 60

Czynnik chłodniczy (objętość ładowania)              R410A (5,2 kg) R410A (2,4 kg)
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Pompa ciepła ogrzewania 
bezpośredniego

• Powietrzna pompa ciepła bezpośrednio ogrzewa dopływającą zimną wodę

• Pompa ciepła jest niezastąpiona, gdy potrzebujesz całodobowego zaopatrzenia w ciepłą wodę

Dostawa energii 
elektrycznej

Powietrzny wymiennik 
ciepła (parownik)

Pochłanianie 
ciepła z powietrza 

zewnętrznego 
QC

Sprężarka

Obieg 
czynnika 

chłodniczego

Zawór 
rozprężny

Rurowy 
wymiennik ciepła 

(kondensator)
Woda gorąca

Przenikanie 
ciepła między 

freonem a wodą
QH

Zbiornik 
z gorącą 

wodą

Zimna woda Użytkowe zyżycie 
wody
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Obegowa pompa ciepła

•Obiegowa pompa ciepła zapewnia ciągłe ogrzewanie wody obiegowej w obiegu wodnym

•Ta pompa ciepła jest przeznaczona do użytku w scentralizowanym systemie zaopatrzenia w ciepłą wodę

Dostawa energii 
elektrycznej

Sprężarka

Obieg 
czynnika 

chłodniczego

gorąca

Pompa 
cyrkulacyjna

Pompa ciepłej 
wody

Zimna woda
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Powietrzny wymiennik 
ciepła (parownik)

Pochłanianie 
ciepła z powietrza 

zewnętrznego 
         QC

Zawór 
rozprężny

Rurowy 
wymiennik ciepła 

(kondensator)

Przenikanie 
ciepła między 

freonem a wodą Zbiornik 
z gorącą 

wodą
QH



Zalety pomp ciepła

• Szybkie nagrzewanie wody i efektywne  rozmrażanie w zimnych porach roku

• Wysoka niezawodność i głęboka integracja systemów zaopatrzenia
w ciepłą wodę gwarantują nieprzerwaną pracę urządzeń w okresie zimowym

• Klasa efektywności energetycznej 2 zgodnie ze standardem EEI

• Inteligentna kontrola
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Stała temperatura 
wody

Wahania ciśnienia wody

Zawór wodny pomaga utrzymać stałą 
temperaturę wody

Kontrola temperatury

wody, °C

Temperatura wody na wylocie

• Osiąga 45 °C w ciągu 1 minuty

• Osiąga temperaturę ustawioną przez użytkownika w ciągu 3 minut
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Czas,

min

• Szybkie nagrzewanie wody i utrzymywanie jej temperatury na poziomie ustawionym przez użytkownika

• Podwójna regulacja ilości dostarczanej wody w celu zapewnienia szybkiego nagrzewania
i utrzymania stałej temperatury

• Automatyczna regulacja sprzętu w zależności od temperatury wody wlotowej i jej przepływu

Теmperatura



Odporność na niskie temperatury

•Freon R410A charakteryzuje się wysoką stabilnością termiczną i dlatego jest
jednym ze skutecznych rozwiązań problemu zmniejszenia wydajności pomp ciepła 
w zimnych porach roku

•Pompy ciepła typu "powietrze-woda" TICA mogą pracować w temperaturach otoczenia
do -10 °C (konwencjonalne – do -7 °C). Dzięki temu można je stosować w regionach 
o klimacie umiarkowanym, które charakteryzują się dość silnymi mrozami

Zwykle -7 °C

www.ticapoland.pl  •  28

Do -10 °C 
Pompy ciepła TICA



Główne komponenty

Wysoka 
wydajność i 
oszczędnoś

ć energii

Sprężarka spiralna

• Wysoka wydajność

Wentylator osiowy

• Niski poziom hałasu

• Niski pobór mocy

• Wysoka wydajność

Jednoosiowy rurowy 
wymiennik ciepła

• Rura miedziana karbowana

• Wysoki współczynnik
przenikania ciepła

Elektroniczny 
zawór rozprężny

• Stabilność

• Wysoka celność
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Inteligentna kontrola

Uziemienie ochronne Ochrona przed 
prądem upływowym

Ochrona przed 
nadciśnieniem

Ochrona przed 
wysoką temperaturą

Osłona filtra na 
rurze wlotowej

Zabezpieczenie
nadprądowe

Zabezpieczenie przed 
przeciążeniem sprężarki

Ochrona przed zbyt 
niskim ciśnieniem

Automatyczny zawór 
nadmiarowy ciśnienia

Ochrona przed 
przegrzaniem silnika

• Wysokiej jakości wyświetlacz LCD

• Wyświetlanie zużycia wody i energii w czasie rzeczywistym

• Wyłącznik różnicowy ograniczający prąd upływowy

• Zawory odcinające

• Grupowe sterowanie pompami ciepła (do 16 urządzeń)
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Grupowe sterowanie pompami
Inteligentne sterowanie grupowe pomp ciepła 
w celu poprawy wydajności systemu ciepłej wody

 Sterowanie wszystkimi elementami systemu zaopatrzenia 
w ciepłą wodę

 Monitorowanie każdego bloku systemu w czasie rzeczywistym
i precyzyjna regulacja jego aktualnego stanu za pomocą
inteligentnego systemu sterowania

 Niższe koszty eksploatacji dzięki zwiększeniu wydajności
każdej pompy ciepła w grupie i zmniejszeniu zużycia energii

Pompy
ciepła

 
Pompy
wodne

Zbiornik 
wodny

www.ticapoland.pl  •  31



PART
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4  
Wysokotemperaturowa
pompa ciepła na CO2



Pompa ciepła na CO2

Model TCAH200HH
Zasilanie 3~, 380 V 50 Hz
Wydajność w trybie podgrzewania wody do 65 °С, kW (COP) 80 (5,01)

Przepływ wody, m3/h 1,38

Wydajność w trybie podgrzewania wody do 90 °С, kW (COP) 79 (4,55)
Przepływ wody, m3/h 0,92

Utrzymanie temperatury wody w zbiorniku 
na poziomie 90 °С, kW

56

Przepływ wody, m3/h 1,22

Wymiary gabarytowe szer. × głęb. × wys., mm 1250 × 1900 × 2085

Masa, kg Net weight: 1,344 

Operating weight: 1,359

Temperatura wody na wlocie, °C 5–65

Maksymalny przepływ wody, m3/h 1,98

Ciśnienie wody wlotowej, MPa 0,15–0,49

Temperatura wody na wylocie, °C 65 lub 90

Zakres temperatur pracy, °C -15…+43

Wydajność w trybie podgrzewania wody do 65 °С: 
temperatura wody na wlocie – 15 °С, na wylocie – 65 °С; 
temperatura otoczenia – 20 °C  według termometra suchego, 
15 °C – według mokrego

Wydajność w trybie podgrzewania wody do 90 °С: 
temperatura wody na wlocie – 15 °С, na wylocie - 90 °С; 
temperatura otoczenia – 20 °C według termometra suchego, 
15 °C – według mokrego

Utrzymanie temperatury wody w zbiorniku na poziomie 90 °С: 
temperatura wody na wlocie – 50 °С, na wylocie – 90 °С; 
temperatura otoczenia – 20 °C według termometra suchego, 
15 °C – według mokrego
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Zalety pompy ciepła

 Dwutlenek węgla (CO2) jest zalecany przez Program Narodów Zjednoczonych
ds. Ochrony Środowiska (UNEP) do stosowania jako czynnik chłodniczy

 Ekskluzywna technologia Mayekawa Japan

 Główne komponenty (sprężarka, sterownik, wymiennik ciepła) są dostarczane z Japonii

 Wydajność jednej pompy ciepła sięga 80 kW. Modułowa konstrukcja
pozwala na połączenie kilku pomp ciepła w jeden blok

 Pompa ciepła na CO2 – najlepsza alternatywa dla bojlera

Wyprodukowano według  licencji technicznej Mayekawa Japan
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Sprężarka

Kondensator

Parownik

Zawór 
rozprężny

Wtrysk

Ssanie
A

B

C

D

Zasada działania

Działanie wysokotemperaturowej pompy ciepła opiera się 
na cyklu transkrytycznym. Pod ciśnieniem atmosferycznym CO2

występuje tylko w stanie gazowym lub stałym („suchy lód”) 
stanie skupienia. Przy ciśnieniu 5,2 bar i temperaturze -56,6 °C 
dwutlenek węgla osiąga punkt potrójny i jego gęstość 
we wszystkich trzech fazach staje się taka sama, a przy 
ciśnieniu 73,6 bar i temperaturze +31,1 °C (punkt krytyczny) 
wyrównuje się gęstość w fazie ciekłej i parowej. 
W temperaturach powyżej +31,1 °C dwutlenek węgla 
się nie kondensuje. Dzięki temu może być stosowany 
jako czynnik chłodniczy w zakresie temperatur i ciśnień 
między punktem potrójnym a krytycznym. 
W warunkach transkrytycznych CO2 nie jest nasycony. 
Ze względu na wysokie ciepło właściwe, wysoki współczynnik 
przenikania ciepła i niski współczynnik lepkości dynamicznej, 
dwutlenek węgla swobodnie krąży w obiegu chłodniczym, 
zapewniając bardzo wydajną wymianę ciepła. 
Z tego powodu przekrój rurociągu i wymiennika ciepła 
można zmniejszyć, co pozwala na bardziej kompaktową 
konstrukcję pompy ciepła.

Rozszerzenie

Przenikanie ciepła

Kompresja

Odparowanie

Cykl transkrytyczny CO2
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Wylot gorącej wody

Wlot ciepłej wody 
obiegowej

Bezpośrednie ogrzewanie 
wody napełniającej

Izolowany zbiornik na wodę

Ogrzewanie wody obiegowej 
i napełniającej
Wbudowany zawór trójdrożny umożliwia przełączanie 
pomiędzy trybami grzania wody uzupełniającej i obiegowej
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Typowy schemat połączeń 
dla kilku pomp ciepła

Jeśli obiekt wymaga zaopatrywania w dużą ilość ciepłej wody, system zaopatrzenia 
w ciepłą wodę można utworzyć z kilku wysokotemperaturowych pomp ciepła CO2

Wylot wody
Wlot wody

Wylot wody 
Wlot wody

Uzupełnianie 
wody

Z miejsca korzystania z wody

Do miejsca 
korzystania z wody

Użytkowe zużycie 
wody

Izolowany zbiornik 
na wodę

Uzupełniająca woda 
Z zmiękczacza wody

Czujnik 
temperatury
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Uzupełnianie 
wody



Koszty eksploatacji ogrzewania
20 t wody do 90 °C różnymi urządzeniami

Kocioł węglowy Kocioł na olej opałowy Kocioł gazowy Kocioł elektryczny Pompa ciepła na CO2

Bezpieczeństwo 
operacyjne Możliwy wyciek i/lub wybuch Możliwy wyciek i/lub wybuch Możliwy wyciek i/lub wybuch Możliwy jest upływ prądu i 

starzenie się elementu grzejnego Bezpieczna

Obsługa Obsługiwany przez 
certyfikowanego specjalistę

Obsługiwany przez 
certyfikowanego specjalistę

Obsługiwany przez 
certyfikowanego specjalistę

Obsługiwany przez 
certyfikowanego specjalistę

Obsługiwany 
przez pracownika 
bez specjalnego 

Regulowanie Nie można wyregulować Trudno wyregulować 
parametry

Trudno wyregulować 
parametry Regulowane ustawienia Parametry są regulowan 

przeszkolenia automatycznie

Ochrona 
środowiska

Wysoce
para zanieczyszcza śr

Zanieczyszcza 
środowisko Ekologicznie czysty Ekologicznie czysty Ekologicznie czysty

Efektywność Niska sprawność 
spalania węgla

Średnia efektywność 
energetyczna

Średnia efektywność 
energetyczna

Średnia efektywność 
energetyczna

Wysoka efektywność 
energetyczna

Rozmieszczenie
Wymaga maszynowni, 

wymaga instalacji usuwania 
pozostałości węglowych

Wymaga maszynowni, 
wymagany zbiornik oleju 

opałowego

Wymaga maszynowni, 
wysokie wymagania 

infrastrukturalne

Wymaga maszynowni, 
wysokie wymagania 

infrastrukturalne

Nie jest wymagana 
maszynownia, urządzenie 
można zainstalować na 

dachu lub innej platformie

Żywotność 5 lat 10 lat 10 lat 10 lat 20 lat
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Kocioł węglowy  Kocioł na olej opałowy               Kocioł gazowy  Kocioł elektryczny Pompa ciepła na CO2

Energia potrzebna do podgrzania 20 ton wody od 20 do 90 °C = (90 - 20) × 20 000 kg = 1 400 000 kcal = 5 880 000 kJ
Moc grzewcza 4000 kcal na 1 kg 

węgla koksowego
10 200 kcal na 1 kg 

oleju opałowego 8600 kcal/m3 860 kcal/kW • h 860 kcal/kW • h

Efektywność 
energetyczna 60% 90% 90% 95% 334%

Koszt nośnika energii 0,12 USD/kg 1,01 USD/kg 0,52 USD/m3 0,12 USD/kW • h 0,12 USD/kW • h
Dzienne zużycie 
energii 583 kg 153 kg 181 m3 1714 kW • h 487 kW • h

Koszt zużytej 
energii na dzień 69,96 USD 154,53 USD 94,12 USD 205,68 USD 51,36 USD

Wynagrodzenie 
personelu 
konserwacyjnego 

29,45 USD 7,36 USD 7,36 USD 7,36 USD 0 USD

Skumulowanena 
dzienne koszty 99,41 USD 161,89 USD 101,48 USD 213,04 USD 51,36 USD

Roczne koszty 
eksploatacji 29 823 USD 48 567 USD 30 444 USD 63 912 USD 15 408 USD

Uwaga: średnia efektywność energetyczna pompy ciepła we wschodnich Chinach za cały rok kalendarzowy wynosi 3,8 (wg JRA4060-2014) www.ticapoland.pl  •  39

Koszty eksploatacji ogrzewania
20 t wody do 90 °C różnymi urządzeniami



Zakres zastosowania - szpital

Szafa automatyki Wylot ciepłej wody

Zawór 2-drogowy 
dla wody powrotnej

Z miejsca
 korzystania 

z wody

Do miejsca 
korzystania z wody

 Użytkowe 
użycie wody

Czujnik 
temperatury 

wody 
dostarczanej

Izolowany zbiornik na wodę

Wlot ciepłej 
wody 

cyrkulacyjnej

Pompa ciepła

Woda uzupełniająca

Uzupełnij wodę
Z zmiękczacza wody

Czujnik temperatury wody 
Czujnik poziomu cieczy
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Pompa ciepła na CO2 firmy TICA podgrzewa wodę do 90 °C i skutecznie kontroluje 
jej temperaturę w izolowanym zbiorniku i rurociągu, zabijając szkodliwe mikroorganizmy, 
w tym patogenne bakterie Legionella. Podgrzewana woda spełnia wymagania placówek medycznych, 
hoteli pięciogwiazdkowych, elitarnych klubów, kompleksów kąpielowych itp.

Czujnik 

Zawór 
regulujący 

temperaturę 
dostarczanej 

wody

temperatury 
wody 

powrotnej



Pralnia w szpitalu
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Dążenie do doskonałości

TICA Poland Sp. z o.o.
Tel.: +48  501 154,  000

E-mail: info@ticapoland.pl

www.ticapoland.pl

mailto:info@tica.pro



