Kedves Partnereink!
Örömmel értesítünk benneteket, hogy megérkeztek az OPTIMA hőszivattyúink.
Emlékeztetőül csatoljuk a 25 éves KEREX Uszodatechnikai Kft. 3 féle OPTIMA típusának
árlista oldalát, amelyeken megtaláljátok a főbb műszaki jellemzőket és árakat.
Úgy gondoljuk, hogy jó döntést hoztok, ha valamelyik Optima típusunkat választjátok.
Tudjuk, hogy nem könnyű eligazodni a piacon a különböző típusok kavalkádjában. Sem
Nektek, sem a vevőiteknek. A legkülönbözőbb kW és COP-értékekkel próbálják meggyőzni
a kereskedők a vásárlókat, hogy az ő termékük a jó választás, mert például jobb a COPértékük, vagy az ő készülékük például nem 9,2 kW-os, hanem 10 kW-os, tehát nagyobb
fűtési teljesítményű. A jó választáshoz szeretnénk pár fogódzót adni Nektek és rajtatok
keresztül ügyfeleiteknek. Az alábbiakban bemutatott diák a KEREX visegrádi
partnertalálkozóján elhangzott előadásból származnak.
Először is érdemes számba venni, hogy melyek a hőszivattyúk legfontosabb minőségi
paraméterei.

A fűtési teljesítményt zárójelbe tettük. De miért? Hiszen a használó számára a választáshoz
ez abszolút alapadat. Ha meghatároztuk, hogy mekkora hő-teljesítményre van szükségünk
az adott medence esetén, már csak keresnünk kell egy olyan készüléket, amelynek a
teljesítménye ezzel azonos, vagy kicsit nagyobb.
Azonban egy levegős-vizes üzemű hőszivattyú, amely a környezeti levegő hőenergiájából
„szivattyúz át” hőt a medencénk víztömegébe nem olyan, mint egy gázkazán, amely a gyári
kW-értéket megbízhatóan leadja. Ugyanaz az 1,5 kW felvett elektromos teljesítményű, jó
hatásfokú levegős-vizes hőszivattyú, csak a reálisan előforduló üzemeltetési tartományt
nézve is leadhat csak 6 kW-ot de akár 10 kW-ot is. Akkor ez a gép most 6 kW-os vagy 10
kW-os?

A hőszivattyúk leadott teljesítménye egy származtatott adat, a felvett elektromos teljesítmény
és a COP-érték szorzata. E két tényező közül a felvett elektromos teljesítmény csak kis
mértékben változik az üzemeltetési tartományban, a COP-érték viszont szinte meg is
duplázódhat az üzemeltetési körülményektől függően.
De mi az a COP-érték, ami magyarul teljesítmény tényező és mitől függ a nagysága?

Látható, hogy a COP-értéket kétféle tényező csoport befolyásolja. Az első csoportba a gép
konstrukciós jellemzői tartoznak, amely egy gép objektív minőségét jellemzi. A másik
csoportot viszont az üzemeltetési körülmények alkotják, amelyek széles tartományban
változhatnak, az alábbi példa ábrának megfelelő jelleggel, ugyanazon gép esetében:

Az ábra szemléletesen mutatja, hogy nagyon más egy levegős hőszivattyú COP-értéke és
ezáltal a leadott hő-teljesítménye akkor, ha például 15°C-os környezeti levegő hőmérséklet

esetén egy 30°C-os vízhőmérsékletű medencét kívánunk fűteni (az ábra szerinti esetben a
COP 4,5 körüli, ami egy 1,5 kW-os gép esetén 6,5 kW fűtési teljesítményt jelent) és akkor,
ha 26°C-os levegőhőmérséklet esetén akarunk elkezdeni felfűteni egy még csak 15°C
vízhőmérsékletű medencét (COP közel 7, fűtőteljesítmény ~10kW).
Sajnos az egyes cégek nem egységesek abban, hogy milyen környezeti jellemzőkre adják
meg a COP értéket és az ehhez tartozó fűtési teljesítményt. Találkozni olyan közkedvelt
gyártóval, aki 25°C-os léghőmérsékletre és 10°C-os vízhőmérsékletre adja meg a COPadatot és a fűtési teljesítményt, ami persze így kiugróan jó lesz. DE a gép évente csak 1-2
órát fog ilyen körülmények között üzemelni. Fentiekre mutat példát a következő ábra:

Ezért azt javasoljuk, hogy a fontolóra vett géptípusoknak először ne a fűtési teljesítmény kWadatát nézzétek meg, hanem a felvett elektromos teljesítményt – ami a jellemző
magánmedencés gyakorlatban 0,75kW és 3,0 (4,0)kW közötti – és azt, hogy a COP-érték
milyen környezeti feltételekre van megadva. Csak azonos értékpárokra vonatkozó COPértékeket, fűtési teljesítményeket érdemes összehasonlítani.
Reméljük, hogy sikerült segítséget adni a gépek összehasonlításának módszerére. Hogy
tovább könnyítsük ezt a feladatot hamarosan küldünk egy összehasonlító táblázatot,
amelyben a magyar piacon ismert gépek azonos körülményekre vonatkozó GYÁRI adatait
hasonlítjuk majd össze.
Sikeres szezont kívánunk!

