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Принцип роботи теплових насосів. Основні технології та 
компоненти. Планування вимірювань. Звук та шум.

Використання 
теплових насосів в 4-х 
модулях.
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Модуль 1:  
Принцип роботи теплових насосів

Теплові насоси набувають все 

більшого значення в повсякденному 

житті. Вони опалюють будівлі, 

при необхідності можуть 

охолоджувати та нагрівати 

водопровідну воду для санітарного 

використання. Теплові насоси 

здатні продемонструвати свої 

переваги перед альтернативними 

системами опалення, якщо вони 

ідеально розраховані, та вся 

система оптимально спланована 

і експлуатується належним  

чином. Якщо вони регулярно 

обслуговуються та працюють від 

«зеленої енергетики», бажано від 

власної фотоелектричної системи, 

теплові насоси захищають не 

тільки навколишнє середовище, а й 

гаманець замовника.

Теплові насоси в основному 

використовуються в житлових 

будинках. Залежно від теплової 

потреби будівлі, теплова потужність 

установки становить від 5 до 

20 кВт. У цьому практичному 

посібнику розглядаються саме ці 

випадки. Теплові насоси є сучасним 

сегментом серед систем обігріву, 

який демонструє найвищі темпи 

зростання. Більш потужні системи 

обігріву або охолодження до 

діапазону мегават використовуються 

у промисловості, торгових центрах, 

готелях, офісних та адміністративних 

будівлях або у закладах дозвілля, 

таких як басейни або багатоцільові 

приміщення. Існують також теплові 

насоси з гарячою водою, які 

використовуються виключно в 

санітарних цілях.

Монтаж, введення в експлуатацію, та 

обслуговування невеликих теплових 

насосів виконується фахівцями з 

теплового обладнання, іноді спільно 

з виробниками теплових насосів. 

Теплові насоси працюють за таким 

принципом: герметично закрита 

система трубопроводів, холодильний 

цикл закритого типу. Спліт-системи 

доповнені мідними трубками, що 

підведені до зовнішнього блоку, 

по яких циркулює холодоагент.  

Це робоча рідина, яка поглинає 

тепло при низькій температурі та 

низькому тиску і знову виділяє його 

при більш високій температурі та 

більш високому тиску. Ці так звані 

компресійні холодильні контури 
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складаються з чотирьох основних 

компонентів, які описані більш 

детально нижче. Робочими рідинами 

в тепловому насосі є холодоагент, 

масло в компресорі та вода, яка 

являється теплоносієм. Вибір 

холодоагенту залежить від наявних 

пропозицій на ринку, екологічних 

аспектів, та аспектів безпеки, та 

варіантів  дотацій. Але перш за все 

від  рішення замовника.

Для встановлення та введення в експлуатацію теплових насосів потрібні кваліфіковані 
фахівці  (Джерело зображення: BWP)
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1.  Джерело тепла - межа 

системи тепловідведення

Теплові насоси беруть тепло з різних 

джерел з низькою температурою 

і піднімають  її до необхідної 

температури подачі. У приватних 

будівлях використовуються такі 

джерела тепла: земля, вода, повітря. 

Найпопулярніше джерело тепла з 

високим температурним  зростанням 

- це повітря. 

Наступним за популярністю є 

геотермальне тепло через розсіл у 

зондах, ґрунтозбірниках чи інших 

методах, таких як геотермальні 

кошики.

Підземні або колодязні води 

використовуються досить рідко. 

Кожне джерело тепла має свої 

переваги та недоліки, описані в 

наступній таблиці.

Однак, здається, повітряні 

теплові насоси набувають 

популярності в нових приватних 

та багатоквартирних будинках, 

головним чином через їх 

необмежену доступність та менші 

інвестиційні витрати. Подібна 

тенденція намічається і для 

існуючих будівель. Це пояснюється 

тим, що повітря є найпростішим 

джерелом тепла. Нові покоління 

модульних теплових насосів тепер 

забезпечують прийнятні сезонні 

коефіцієнти ефективності   для 

старих будівель.

Тепловідвід - це точка передачі 

теплової енергії з холодильного 

контуру. На практиці зазвичай це 

(Джерело: Maximize Market Research PVT. LTD.)
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буферний резервуар для зберігання. 

З нього, потім тепло передається 

через гідравлічну систему до 

радіаторів опалення, підлогового, 

настінного або стельового опалення 

в приміщеннях будівлі. Крім того, 

можна нагріти повітря в приміщенні 

за допомогою конвекторів, хоча 

це рідко робиться в приватних та 

багатоквартирних будинках. Гарячу 

воду для використання у ванній 

або на кухні можна підключити 

до того ж накопичувального бака 

або окремого накопичувального 

бака, залежно від конструкції, або 

її можна отримати за допомогою 

теплового насоса з чистою 

гарячою водою. Чим менша 

різниця температур між джерелом 

тепла і радіатором, а отже, чим 

нижче температура подачі, тим 

ефективніше може працювати 

тепловий насос. Тепловідводи та 

гідравлічна подача в будівлі разом 

з теплообмінниками (система 

розподілу та накопичення тепла) 

коротко розглянута на наступних 

сторінках, але є важливою для 

планування енергії системи обігріву 

теплового насоса. Межа системи 

знаходиться навколо теплового 

насоса та системи джерела тепла. 

Основний акцент робиться на 

повітрі, оскільки воно, безумовно, 

найбільш часто використовуване 

джерело тепла.

Джерело тепла Переваги Недоліки

Повітря Доступне скрізь
Легко проектується
Також підходить для реновації
Низькі інвестиційні витрати

Необхідне розморожування 
Поширення повітряного шуму 
Температурні коливання 
Необхідне добре планування

Земля/розсіл Висока температура (приблизно 10 °C) 
Постійна температура
Висока тепловіддача 
Дуже хороші сезонні показники
продуктивності

Громіздко для проектування 
Високі витрати на розробку 
Вимоги до місця для колекторів 
Охолодження ґрунту

Вода Відносно постійна температура 
Відносно висока температура 
Можливість пасивного охолодження 
Хороші сезонні показники
продуктивності

Високі витрати на розробку 
Недоступно всюди 
Ризик псування
Підпадає під екологічні норми

(Джерело: ©NutzWort)
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2. Виконання

Існує два основних типи теплових 

насосів:

• Моноблок

• Спліт система

Моноблок

В моноблоку повний контур 

холодоагенту знаходиться 

всередині теплового насоса. 

Існують моноблочні теплові насоси 

для внутрішнього та зовнішнього 

монтажу.

Розміщення в будівлі практикується 

для всіх відомих джерел тепла. У 

випадку з повітрям два повітроводи 

для подачі та відведення повітря 

з’єднують тепловий насос із 

навколишнім середовищем. 

Необхідно запобігати короткому 

замиканню повітряних потоків. 

Аналогічним чином, необхідно 

запобігати місткам холоду 

за допомогою  професійної 

термоізоляції каналів. Тепло 

надходить із землі по магістралях 

із труб або ємностей. Підключення 

до теплового насоса всередині 

здійснюється через контур 

Система теплового насосу (Джерело: BWP)

Принцип роботи теплового насосу

Надходження енергії

Повітря
Стиснення Гаряча вода

Радіатор

Поверхня
опалення

Розширення

Грунт

Підземні 
води

Система джерела тепла Тепловий насос Система розподілу та зберігання 
тепла

Випаро-
вувач

Конден-
сатор

Енергія навколишнього середовища
Термальна енергія
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холодоагенту, ізольований від 

навколишнього середовища. Однак, 

якщо використовується вода, 

то система відкрита. Ґрунтова 

вода надходить з постачальної 

свердловини безпосередньо в 

тепловий насос і повертається через 

абсорбційну свердловину.

Зовнішній монтаж моноблока 

часто використовується в приватних 

та багатоквартирних будинках для 

отримання повітря як джерела 

тепла. Потім відновлене тепло 

надходить у будівлю через добре 

ізольований контур з холодоагентом 

до буферного накопичувального 

бака. Ось чому різні виробники 

також називають цей варіант 

розділеною технологією з 

розділеним контуром холодоагенту. 

Для установки, що встановлюється 

зовні, необхідно враховувати різні 

моменти. ЇЇ слід розмістити якомога 

ближче до внутрішнього блоку, щоб 

утримувати низькі втрати тепла 

через магістралі з холодоагентом. 

Взимку випарник може замерзнути 

і тому його треба регулярно 

розморожувати. Розморожена вода 

повинна мати можливість стікати і 

не повинна створювати небезпечних 

зон під тепловим насосом через 

лід. Крім того, звук від компресора 

не повинен викликати будь -який 

дискомфорт.

Переваги:

•  Відсутнє втручання в контур 

холодоагенту

• Низький рівень заповнення 

   холодоагентом

•  Відсутній шум від компресора при 

встановленні в приміщенні

Недоліки:

•  Втрата ефективності через 

додатковий контур холодоагенту 

теплообмінника

•  При внутрішньому монтажу, для 

запобігання розповсюдженню 

звуку по будівлі, необхідно 

забезпечити шумоізоляцію

•  При зовнішньому монтажу 

можливе обмерзання та 

випромінення шуму до сусідніх 

будівель

Спліт система

Розділена конструкція із замкнутим 

контуром холодоагенту-це 

спеціальна конструкція теплових 

насосів повітря-вода. Компресор, 
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випарник і розширювальний клапан 

розташовані у зовнішньому блоці. 

Конденсатор знаходиться всередині, 

часто в поєднанні з гідравлікою 

та невеликим буферним баком в 

одному корпусі. Ви також можете 

придбати агрегати, які мають 

лише випарник та вентилятор 

у зовнішньому блоці, а решта 

контуру холодоагенту у внутрішній 

частині. Однак в обох випадках 

зовнішній і внутрішній блоки повинні 

бути з’єднані магістралями, по 

яким подається холодоагент, які 

разом складають  холодильний 

контур. Відкритий пристрій слід 

розмістити якомога ближче до 

внутрішнього блоку, щоб рівень 

заповнення холодоагентом 

був низьким. Що стосується 

обмерзання та випромінення шуму, 

то застосовуються ті ж вимоги, що й 

для моноблоку, встановленого зовні. 

Переваги:

•  Закритий холодильний контур 

всередині і зовні

•  Кращий коефіцієнт продуктивності 

теплового насоса

•  Усі компоненти, що випромінюють 

звук, знаходяться переважно поза 

будівлею

Недоліки:

• Більша кількість холодоагенту

•  Необхідні спеціальні знання 

холодильного обладнання

•  Випромінення шуму та обмерзання 

зовнішнього блоку

3. Режими роботи

Якщо тепловий насос повністю 

забезпечує теплопостачання та 

гаряче водопостачання будівлі, 

його називають одновалентною 

системою. Електрика є єдиним 

джерелом енергії. Прикладом 

цього є моноенергетична робота. 

Це коли, наприклад, інтегрований 

нагрівальний елемент є єдиним 

джерелом нагріву, стає частиною 

планування потреб тепла. Це може 

бути корисним, так як тепловий 

насос працює з оптимальним 

коефіцієнтом продуктивності 

протягом основних годин роботи, 

але потім не може витримати пікове 

навантаження при дуже низьких 

температурах джерела тепла.

Тим не менше, система досягає  

кращого коефіцієнта сезонної 

продуктивності протягом року, 

ніж при одновалентній роботі. 

Другою можливістю може бути 
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короткочасне нагрівання бака 

гарячої води з міркувань гігієни. 

Визначення того, який із цих двох 

режимів роботи найкраще підходить 

для теплового насоса замовника, 

а також оптимізація викидів CO2 

та експлуатаційних витрат, вимагає 

значного досвіду під час планування 

та, при необхідності, консультації з 

виробником.

Інша можливість - двовалентна 

робота теплового насоса. Тут, окрім 

електрики, інше первинне джерело 

енергії покриває потребу в теплі.

Таким чином, при реконструкції 

будівлі існуюча система опалення 

може продовжувати працювати 

паралельно з новим тепловим 

насосом, наприклад, лише для 

приготування гарячої води або для 

компенсації пікових навантажень. 

Інший варіант - це поєднання 

енергії навколишнього середовища 

для покриття теплової потреби. 

Прикладами є використання 

сонячної теплової системи, печі 

на пелетах або дровах. Їх часто 

називають гібридні системи 

теплових насосів. Крім того, існують 

гібридні агрегати, які об’єднують 

тепловий насос і газовий котел в 

одному корпусі. Вони в першу чергу 

призначені для реновації та можуть 

визначити, що є більш доцільнішим 

та екологічним у використанні, 

електроенергія чи газ.

Якщо власник будинку хоче 

охолодитись за допомогою 

теплового насоса, для цього 

також є рішення. Це реверсивні 

системи, тобто системи, які можна 

перемикати. Для цілей планування 

це висуває додаткові вимоги до 

експерта, особливо коли мова йде 

про поглинання тепла в будівлі, а 

також щодо аспектів контролю. 

Наприклад, такі поверхні, як 

підлога, стіни та стеля, також 

можна використовувати для 

охолодження приміщень, якщо вони 

спроектовані правильно з самого 

початку. Крім того, конвектори є 

хорошим рішенням для опалення та 

охолодження. Необхідно ретельно 

контролювати температуру подачі в 

кожній кімнаті. Якщо вона занадто 

низька, у будівельній конструкції 

може утворитися конденсат і волога. 

Реверсивні системи також дорожчі 

за звичайні теплові насоси.
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4. Практичні холодоагенти 

Теоретично для холодильних 

контурів можна використовувати 

різні холодоагенти. Однак не всі 

вони підходять для теплового 

насоса: термодинаміка, різні 

вимоги безпеки в будівлі, наявне 

обладнання, екологічні аспекти, а 

також наміри замовника обмежують 

вибір типу опалення. Наразі немає 

холодоагенту, який би відповідав 

усім вимогам. Це означає, що 

компроміс завжди необхідний.

В останні роки значення природних 

холодоагентів для опалення 

значно зросло, а також у всьому 

світі набули чинності більш суворі 

правила (наприклад, Регламент ЄС 

517/2014 про гази). Для теплових 

насосів вони включають не тільки 

вуглекислий газ (R 744), а й 

вуглеводневі гази, такі як пропен 

(R 1270) і пропан (R 290). І з точки 

зору термодинаміки, і з точки зору 

їх вуглецевого сліду, ці природні 

холодоагенти є довготривалими 

та екологічно чистими робочими 

середовищами. Більше того, вони не 

є галогенованими газами і тому не 

регулюються Постановою про F-газ. 

Через легкозаймистість 

галогенованих вуглеводневих 

газів (клас безпеки А3) особливий 

акцент слід робити на безпеці 

під час планування, монтажу та 

експлуатації. Однак, оскільки теплові 

насоси зазвичай потребують лише 

невеликої кількості холодоагенту, 

а в роздільній конструкції 

холодильний контур можна 

встановити зовні, потенційний ризик 

знижується, але не слід ігнорувати 

його. Експертиза холодильного 

обладнання є обов’язковою 

умовою для поводження з такими 

холодоагентами, як пропан.

До цього часу синтетичний 

холодоагент R410A був найбільш 

широко використовуваним 

у теплових насосах. Однак 

його висока вартість GWP у 

2088, очікуване зростання 

цін та потенційні проблеми з 

постачанням роблять  його  все 

більш непривабливим варіантом 

для нових теплових насосів. 

Оскільки мостоподібні технології 

із значно нижчими значеннями 

GWP, виробники теплових насосів 

пропонують різні рішення із 
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застосуванням синтетичних 

перехідних холодоагентів. Ринок 

поділений на дві частини: по-перше, 

є азійські постачальники та 

рішення у вигляді R32, по-друге, 

багато виробників включили до 

свого асортименту різні суміші 

холодоагентів. Зі зниженим 

потенціалом глобального потепління 

вони або все ще є негорючими (клас 

безпеки A1), або з дуже низькими 

значеннями GWP належать до 

класу безпеки A2L «легкозаймисті». 

Тому для цих речовин також слід 

дотримуватись зазначених вимог 

безпеки.
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5. Значення ПГП

Потенціал глобального потепління 

(ПГП) - це числове значення, 

яке описує вплив речовини на 

атмосферу, а отже, її внесок у 

парниковий ефект та глобальне 

потепління. CO2 як числове 

значення 1 використовується 

в якості базового  рівня. Це 

значення виражає, наскільки 1 кг 

холодоагенту в атмосфері сприяє 

глобальному   потеплінню, порівняно 

з 1 кг СО2. Це означає, що значення 

ПГП являє собою еквівалент CO2.

Холодоагент ПГП Клас безпеки

Синтетичний

R410A
2088 A1

(50% R32 / 50% R125)*
R407C

1774 A1
(23% R32 / 25% R125 / 52% R134a)

R466A 733
A1

(49%R32 / 11.5%R125 / 39.5% CF3l)* (Низьке значення ODP)
R32

675 A2L
(чиста речовина)

R513A
631 A1

(44% R134a / 56% R1234yf)*
R454B

466 A2L
(68.9% R32 / 31.1 % R1234yf)*

R454C
148 A2L

(21.5% R32 / 78.5% R1234yf)*
R455A

148 A2L
(21,5% R32 / 75,5% R1234yf / 3% CO2)*

Натуральний

R290
3 A3

(пропан)
R1270

3 A3
(пропен)

R744
1 A1

(CO2)
*: Компоненти суміші; таблиця не є вичерпною

(Джерело: ©NutzWort)
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Значення ПГП відомих холодоагентів та їх вплив на атмосферу

Стратосфера
Парниковий ефект

Тропосфера

Поверхня Землі

H2O, CO2, N2O, CH4,
HFC, 

HFC суміші

Сонячне 

(Довга 

6.  Параметри ефективності 

теплових насосів

ККД – коефіцієнт корисної дії

Хорошим порівняльним значенням 

для теплових насосів є ККД 

(коефіцієнт корисної дії). Це 

значення описує теплову потужність 

у робочій точці порівняно з 

спожитою електричною енергією. 

Визначається в лабораторних 

умовах.

Важливий момент: ККД стосується 

виключно теплового насоса, а не 

всієї системи опалення. Це стає 

важливим у випадку щорічного 

рахунку за електроенергію, коли 

теплова енергія, зареєстрована 

лічильником теплової енергії, 

враховується щодо споживання 

електроенергії. Це сезонний 

коефіцієнт опалення.
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Коефіцієнт сезонної 

ефективності опалення

Коефіцієнт сезонної ефективності 

опалення відображає реальний 

сценарій  експлуатації  протягом 

12 місяців. Він реєструє теплову 

енергію, що виділяється всією 

системою опалення - виміряну 

за допомогою теплолічильника 

- і порівнює це з реальним 

споживанням електроенергії, 

включаючи всю допоміжну енергію. 

Це включає, наприклад, циркуляційні 

насоси у розсолі або контур 

ґрунтових вод, що йде від джерела 

тепла, а також для розподілу тепла 

в будівлі.

Нагрівальний елемент для екстреної 

роботи або покриття пікових 

навантажень також  беруть  до 

уваги. На графіку представлені 

всі впливаючі фактори, які мають 

вирішальне значення для сезонного 

коефіцієнта опалення.

(Джерело: BWP)

Фактори, що впливають на ефективність роботи теплових насосів

Виміряний 

коефіцієнт сезонної 

ефективності 

опалення

На коефіцієнт впливають:

виробник

монтажник системи

замовник

погода

постачальник енергії

Режим 
роботи

Поріг для 
температури 
обігріву

Значення 
ККД

Температура 
системи

Температура 
теплоносія

Вміст 
гарячої води

Гнучкість

Режим 
роботи 

вентиляції

Якість 
монтажу
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Модуль 2:  
Основні технології та компоненти 

Теплові насоси використовують 

принцип роботи компресійної 

холодильної системи. У цьому 

процесі відпрацьоване тепло 

накопичується як “відходи” в 

холодильній системі. Однак, коли це 

можливо, його слід відновити або, 

як у випадку з тепловими насосами, 

використовувати навмисно. Щоб 

зрозуміти термодинамічний процес, 

що стоїть за цим, наводимо кілька 

основних принципів.

1. Термодинаміка

Якщо спрощено, то перший 

закон термодинаміки 

термодинаміки стверджує, що 

енергія не втрачається, а просто 

перетворюється в нову форму. 

Цей принцип особливо важливий 

при розгляді потоків енергії в 

холодильній техніці, кондиціонуванні 

та опаленні. Таким чином, баланси 

енергії повинні бути послідовними. 

Якщо подивитися на це простіше, 

можна побачити, що потужність 

приводу компресора додається 

до теплової енергії, поглиненої 

випарником від джерела тепла. 

Значення ККД 4 означає, що 3 

частини тепла від джерела і 1 

частина енергії від компресора, 

перетворена з електричної до 

термічної. Потім вся кількість енергії 

знову вивільняється на стороні 

високого тиску холодильного 

контуру в конденсаторі при більш 

високому рівні температури для 

опалення або для гарячої води.

Другий закон термодинаміки не 

менш важливий, коли мова йде про 

холодильну техніку. Він стверджує, 

що теплова енергія передається 

природним чином від більш 

нагрітого  тіла до більш холодного 

тіла.

Якщо використовується додаткова 

енергія (компресор), цей ефект 

також можна використовувати для 

опалення. Це   пояснюється   тим, 

що енергетичний потік теплового 

насоса взимку надходить від 

холодного джерела тепла до ще 

більш холодного холодоагенту у 

випарнику. Таким чином, теплову 

енергію можна отримати навіть 

з ґрунту при 10 °C або з дуже 

холодного повітря зовні. Передача 

енергії також слідує принципу: “від 

теплого до холодного!”
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Третій закон термодинаміки 

походить від другого закону. 

Якщо тепло завжди природним 

чином передається від теплого 

до холодного тіла, це означає: 

абсолютного нуля ніколи не можна 

досягти, принаймні за допомогою 

термодинамічних засобів. Воно 

визначається при 0 K або -273,15 °C 

і описує стан, коли частки нерухомі.

2.  Чотири основні складові 

компресійного холодильного 

контуру

Компресійний холодильний контур 

має 4 основні компоненти:

1) Випарник

2) Конденсатор

3) Компресор

4) Блок розширення

На графіку показані ці основні 

компоненти контуру холодоагенту 

теплового насоса. Показано цикл, 

в якому холодоагент циркулює у 

замкнутому контурі і при цьому 

зазнає двох змін стану.

Випарник

Випарник є дуже важливою 

складовою. Він практично утворює 

“інтерфейс” зі сторони джерела 

тепла до контуру розсолу або 

холодоагенту. У теплових насосах є 

два основних типи випарників:

•  Ребристий теплообмінник, 

де тепло отримується з 

навколишнього повітря

•  Пластинчастий теплообмінник для 

передачі тепла між двома рідинами

Контур холодоагенту теплового насоса

Навколишнє 
тепло

Термічне тепло

Газ
Рідина

� Випарник

� Прокручувальний  

    компресор

� Конденсатор

� Розширювальний 

клапан

�

�

�

�

� Випарник
� Конденсатор

� Блок 
розширення

Отримувач 
холодоагенту

� Компресор
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В обох варіантах потік тепла 

однаковий: від «гарячого» до 

«холодного». При низькому тиску 

(тиск подачі) холодоагент надходить 

у випарник переважно у рідкій 

формі з розширювального клапана. 

Там він випаровується, поглинаючи 

тепло від джерела тепла. Мета 

полягає в тому, щоб нагнітати у 

випарник стільки холодоагенту, 

щоб поглиненої теплової енергії 

було достатньо для повного 

фазового переходу від рідини 

до пари. Найменший можливий 

перегрів пари в останній частині 

випарника служить необхідним 

контрольним процесом для 

нагнітальної установки. Водночас 

це гарантує, що в компресор не 

потрапляє рідина, наприклад, коли 

виникають пікові навантаження. 

Тому компоненти випарника та 

розширювального блоку повинні 

бути дуже добре скоординовані. 

Така координація має значний 

вплив на ефективність та надійність 

системи. Відповідно, температура 

випаровування та перегріву 

випарника є мірою ефективного  

випаровування. Обидва значення 

можна точно визначити за 

допомогою цифрових колекторів 

testo 557s або testo 550s.

Весь процес автоматично 

контролюється за допомогою 

регулятора обігріву. За певних 

умов (температура, вологість) 

ребристі теплообмінники можуть 

обмерзнути на відкритому повітрі. 

При розморожуванні випарника 

виникає переривання теплообміну. 

Розморожування також автоматично 

здійснюється датчиком обмерзання. 

Тим не менш, знання процесу 

розморожування необхідно, 

оскільки це впливає на ефективність 

роботи теплового насоса.

Конденсатор

Конденсатор всередині теплового 

насоса являє собою спаяний 

або зварений пластинчастий 

теплообмінник. Він передає теплову 

енергію зі сторони високого тиску 

позаду компресора до середовища 

підключеного буферного бака. Під 

час цього процесу холодоагент у 

конденсаторі переходить у рідкий 

стан, що не тільки вивільняє  

відчутну теплову енергію, але й 

приховану теплову енергію, що 

поглинається під час випаровування. 

Якщо все це відбувається під час 
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Знання про розморожування

•  Не надто рано: Оскільки 

відсутність сильного морозу або 

невеликий мороз призводить 

до зайвого споживання  

електроенергії та переривання 

відбору тепла з боку джерела.

•  Не надто пізно: Оскільки 

сильний мороз на випарнику 

значно погіршує тепловіддачу.

•  Не довше,  ніж  необхідно: 

Оскільки надмірна кількість тепла 

від процесу розморожування 

знижує ефективність системи 

опалення.

•  Максимально можливо 

ефективно: Найпоширенішим 

методом розморожування 

теплових насосів є використання 

тепла з буферного бака. Для 

цього на короткий час вмикається 

реверсний рух для подачі енергії 

тепла з накопичувального 

бака для розморожування 

зовнішнього блоку. У деяких 

випадках розморожування також 

здійснюється безпосередньо за 

допомогою нагрітої води. Інша 

можливість - розморожування 

гарячим газом. Потім стиснений 

і гарячий холодоагент не 

потрапляє до конденсатора,

а потрапляє у випарник через 

байпас. Однак конструкційне 

виконання  цього методу є більш 

складними, але розморожування 

дуже швидке та ефективне.

 •  Контрольоване: 

Розморожування відбувається 

автоматично за допомогою 

інтелектуальних контролерів; 

однак рекомендується час від 

часу перевіряти положення 

датчика у зовнішньому 

блоці, щоб виключити будь 

-які несправності, які могли 

залишитися непоміченими. 

Інтелектуальні теплові насоси 

попереджають вас про 

несправності за допомогою 

дистанційного моніторингу.

•  Добре сплановано: 

Регулювання розморожування 

вимагає певного досвіду та 

впливає на сезонний коефіцієнт 

продуктивності, що не 

залишиться непоміченим при 

неефективному регулюванні.
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Переохолодження Конденсація Безперегрівання 

Прибл. 1-2% Прибл. 75% Прибл. 23%

Процес та пропорції окремих зон у конденсаторі

протікання через конденсатор і 

спостерігається низький рівень 

перегріву, досягається оптимальна 

тепловіддача. В принципі, 

конденсатор має три зони:

• зона перегріву

• зона конденсації

• зона переохолодження

Конденсація холодоагенту 

займає найбільше місця. Після 

стиснення перший крок передбачає 

охолодження перегрітої пари 

холодоагенту до відповідної 

температури конденсації. У цей 

момент у конденсаторі відбувається 

створення першої краплі рідкого 

холодоагенту. У міру того, як довго 

триває тепловіддача в навколишнє 

середовище, ця крапля стає все 

більшою і більшою, поки більше не 

буде присутня пара холодоагенту. 

Тепер можливо існування 

невеликого переохолодження 

холодоагенту, де конструкція 

конденсатора доречна.

Компресор

Завдання компресора в контурі 

холодоагенту - отримати перегріту 

пару з магістралі подачі (тиск 

всмоктування) і стиснути її до 

рівня високого тиску. Цей рівень 

є результатом коефіцієнта 

ефективності конденсатора та 

випарника, коли у приміщенні 

є потреба в теплі, та умов 

навколишнього середовища з боку 

джерела тепла. Обидва піддаються 

сезонним коливанням через зміну 

дня і ночі або вищу та нижчу за річну 

температуру. Експлуатація системи 

користувачами також відіграє 

важливу роль.

Компресор - це компонент контуру 

холодоагенту, який споживає 
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найбільше електричної енергії. 

Теплові насоси використовують 

майже виключно повністю 

герметичні компресори. 

Напівгерметичні конструкції також 

використовуються для систем 

з більшою продуктивністю в 

комерційних або промислових цілях.

Повністю герметичний 

компресор:

Ці компресори герметично закриті. 

Вони використовуються у великих 

кількостях для менших потужностей. 

Електродвигун і внутрішня частина 

компресора недоступні ззовні. 

Охолодження електродвигуна 

здійснюється за допомогою 

холодної пари всмоктування або 

за допомогою оливи. У теплових 

насосах використовуються два 

принципи стиснення:

Прокручування: Дві 

взаємопов’язані спіралі стискають 

холодоагент під час його протікання. 

Одна з них є нерухомою, а інша 

обертається з великою швидкістю, 

створюючи все більш вузькі камери. 

Тиск зростає, газ стискається, 

нагрівається і скидається в кінці. 

Прокручувальні компресори - 

найпоширеніший тип конструкції в 

класичних теплових насосах. Вони 

працюють тихо та ефективно. Для 

повітря, як джерела тепла, робота 

з частотним перетворювачем, 

що регулюється швидкістю, є 

кращою, оскільки вона дозволяє 

збалансувати коливальні умови 

навколишнього середовища 

з оптимізацією енергії. Також 

окупається контроль виходу 

для тимчасово більш високих 

температур подачі.

Подвійні роликові поршні: У 

цій конструкції поршні повністю 

обертаються. Тому його інша 

назва - роторний компресор. 

Роторно -поршневі компресори 

не настільки ефективні, але вони 

дешевші, особливо при невеликій 

потужності опалення нижче 5 

кВт. Оскільки вимоги до опалення 

утеплених будинків стають все 

меншими, зростає інтерес до 

такого типу систем. Для опалення 

та гарячого водопостачання, а 

також, наприклад, для сполучених 
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будинків з високою температурою 

джерела від холодних мереж 

централізованого теплопостачання 

або для систем побутової вентиляції 

з модулем теплового насоса.

Напівгерметичний компресор:

Напівгерметичні компресори 

використовуються для середніх 

і дуже великих потужностей 

в охолоджувачах чи теплових 

насосах. Електродвигун і компресор 

надійно з’єднані між собою в 

корпусі, а двигун охолоджується 

за допомогою холодної пари 

всмоктування або за допомогою 

приєднаного вентилятора. На 

відміну від повністю герметичних 

компресорів, електродвигун можна 

замінити, а клапанні пластини 

компресора мають вільний 

доступ для обслуговування. Цей 

режим роботи зазвичай включає 

поршневі компресори або гвинтові 

установки для дуже великих 

потужностей. Однак жодне з них 

не відіграє важливої ролі для 

теплових насосів окремих будинків 

або багатоквартирних будинків. 

Причинами цього є значно більші 

витрати або випромінювання шуму.

Блок Розширювання

Розширювальний блок у контурі 

холодоагенту має важливе 

завдання впорскувати потрібну 

кількість рідкого холодоагенту 

у випарник, щоб забезпечити 

випаровування якомога більшої 

кількості холодоагенту у вмісті його 

труби. Випаровування холодоагенту 

вимагає для цього багато енергії, 

яка витягується з джерела тепла.

Існують різні конструкції:

• Капілярна трубка

• Автоматичний розширювальний 

клапан

• Термостатичний розширювальний 

клапан

• Електронний розширювальний 

клапан

Для теплових насосів останні 

два типи відіграють виключну 

роль. Термостатичний 

розширювальний клапан в даний 

час є стандартом для контурів 

холодоагенту. Його завдання - 

підтримувати постійні умови у 
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секції перегріву в випарнику. Точне 

налаштування термостатичного 

розширювального клапана особливо 

важливо для забезпечення якомога 

меншої кількості несправностей.

Електронний розширювальний 

клапан має найвищу якість 

контролю зазначених елементів 

розширення. Метою є збереження 

постійного  коефіцієнта  перегріву 

у випарнику з використанням 

допоміжної енергії (електричне 

спрацьовування) та його швидке 

регулювання у разі коливань 

навантаження. Останні роки 

електронний розширювальний 

клапан стає все більш популярним 

для теплових насосів через 

його ефективність. Його точна 

керованість особливо позитивно 

впливає на ККД теплового насоса 

і особливо на коефіцієнт сезонної 

продуктивності.

3.  Інші важливі компоненти в 

контурі холодоагенту

На додаток до забезпечення 

достатньої кількості рідкого 

холодоагенту в блоках розширення, 

приймач холодоагенту має 

завдання відокремити бульбашки 

пари, які можуть бути присутніми в 

магістралі конденсату, від рідини. 

При виборі конструкції вертикальний 

приймач кращий за горизонтальний 

приймач. Вертикальні  приймачі 

мають вищий стовп рідини і, отже, 

кращу можливість контролю рівня 

заповнення, а також коефіцієнт 

переохолодження.

Сушарка холодоагенту – 

вбудована в магістраль де 

холодоагент перебуває в рідкому 

стані - призначена для видалення 

залишкової вологи з системи. 

У поєднанні з холодоагентом, 

маслом та теплом залишкова 

волога, яка може бути присутня, 

може спровокувати утворення  

кислоти, яка, серед іншого, може 

впливати на емальований мідний 

дріт компресора. Крім того, за 

допомогою відповідних добавок 

можна мінімізувати вміст кислот 

в контурі. Додатковий фільтр 
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запобігає потраплянню сторонніх 

частинок, таких як стружка або 

накип,  до  електромагнітного 

клапана або розширювального 

клапана. Якщо будь-який процес 

виник в контурі холодоагенту,  

фільтр в сушарці необхідно замінити.

Оглядове скло дозволяє 

“переглянути” рух холодоагенту. 

Якщо оглядове скло вставлено 

безпосередньо перед 

розширювальним клапаном, 

можна легко побачити попереднє 

випаровування через високі 

перепади тиску в лінії рідини та 

занадто низьке переохолодження 

або брак холодоагенту.

Вимикач низького тиску 

контролює тиск холодоагенту на 

стороні джерела тепла. Якщо тиск 

падає занадто сильно, наприклад 

через витік, він вимикає тепловий 

насос з міркувань безпеки. 

Завдання вимикача високого тиску- 

захистити компресор. Якщо тиск 

стає занадто високим, він вимикає 

компресор. Це відбувається, коли 

конденсатор поглинає недостатньо 

тепла.

Компоненти простого контуру холодоагенту теплового насоса (Джерело: “Посібник з 
теплового насоса”; Юрген Бонін)

Вимикач низького тиску

Розширювальний
клапан

Оглядове 
скло

Сушарка
Приймач 
холодоагенту 

Приводний двигун

Компресор

Джерело тепла

Зонд випарника

Розсіювання 
тепла

Випарник Конденсатор
10°C

6°C

35°C

30°C

Вимикач високого тиску
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Модуль 3:  
Планування вимірювань

Теплові насоси промислово 

виробляються у великих 

кількостях. Контур холодоагенту 

вже попередньо встановлений 

у моноблок - для внутрішнього 

чи зовнішнього монтажу. У разі 

розділення агрегатів експерт 

-технік повинен закрити контур 

холодоагенту. Наступне завдання 

- належним чином підключити 

тепловий насос до теплових 

накопичувальних баків або 

розподільної мережі в будівлі та до 

джерела тепла. Тут не слід допускати 

жодних помилок, тому що це 

неминуче негативно позначиться на 

коефіцієнті сезонної продуктивності, 

а отже, і на загальній ефективності 

опалювальної системи. Останній 

крок - введення в експлуатацію.

1.  Планування для систем 

теплових насосів

На відміну від технології спалювання 

нафти, газу, деревини або 

пелет, кожен градус Цельсія в 

термодинамічному циклі теплового 

насоса в цілому відіграє велику 

роль у використанні електричної 

енергії. енергії. Наприклад, вища 

температура випаровування на 1 К 

на стороні джерела тепла або на 1 

К нижча температура конденсації 

на радіаторі сприяють покращенню 

ККД теплового насоса на 2–3 

відсотки. Тому необхідне залучення 

фахівців.

Планування систем теплових насосів 

включає попереднє дослідження, 

концептуальну розробку та детальне 

планування. Це має включати 

гідравлічні контури, визначення 

розмірів компонентів системи, 

документування, введення системи в 

експлуатацію, створення інструкцій 

для оператора, а також визначення 

вартості.

2.  Практичні знання для роботи

Точні виміряні значення та експертні 

знання  є  основою для всебічної 

оцінки системи та правильного 

регулювання контуру холодоагенту 

закритого роздільного теплового 

насоса. Це єдиний спосіб запису та 

оцінки найважливіших умов роботи 

або параметрів.

Підготовка
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Для введення в експлуатацію і, 

насамперед, у разі обслуговування, 

дуже важливо, щоб експерт -технік 

швидко отримав найважливіші 

параметри системи контуру 

холодоагенту. Певною мірою тиск 

і температуру можна зчитувати 

з дисплеїв сучасних теплових 

насосів.   Однак   можна бути 

впевненим лише в правильності  

відображених значень після 

перевірки. Колектор та прилад 

для вимірювання температури 

є незамінними при введенні в 

експлуатацію теплових насосів. 

Однак вимірювальні прилади 

часто   піддаються   механічним 

та термічним навантаженням 

у транспортних засобах та 

на будівельних майданчиках. 

Аналогова версія, тобто манометр 

з механічними вказівниками має 

той недолік, що такі важливі 

значення, як переохолодження 

та перегрів не можна зчитувати 

безпосередньо. При розрахунку 

цих значень вручну завжди існує 

ризик математичних помилок. Крім 

того, при інтерпретації положення 

покажчика можуть виникати так 

звані паралаксні помилки, тобто 

помилки зчитування значення 

тиску. З цифровим колектором 

все по-іншому. Тут параметри 

тиску та температури вимірюються 

одночасно і дуже точно, що 

дає можливість для визначення 

перегріву та переохолодження. 

Тут неможливо допустити ні 

помилку паралаксу, ні математичну 

помилку. Підсвічування дисплея, 

регулювання тиску навколишнього 

середовища, а також збереження 

даних вимірювань є корисними 

доповненнями, що дозволяють 

швидко та ефективно виконувати 

роботи з обслуговування. Ось чому 

електронні вимірювальні прилади, 

такі як нове покоління бездротових 

цифрових   манометричних 

колекторів testo 557s, testo 550s та 

testo 550i мають бути невід’ємною 

частиною набору інструментів будь-

якого фахівця з теплових насосів.

Введення в експлуатацію

Після того, як тепловий насос 

прибув і був встановлений, слід 

завершити охолоджувальний контур 

спліт -системи. Правильний вибір 

труб, які будуть використовуватися, 

необхідно взяти з чинних 
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стандартів. Це пояснюється тим, 

що матеріал, товщина стінок, 

в’язкість, стійкість до корозії 

та тиск необхідно вибирати 

відповідно до використовуваного 

холодоагенту. Всі паяні з’єднання 

герметизуються шляхом пайки під 

інертним газом (азотом) з мідним 

або срібним припоєм. Після цього 

вводиться в експлуатацію контур 

холодоагенту. Експерт-технік 

підключає свій цифровий колектор 

до відповідного з’єднання теплового 

насоса високого та низького 

тиску. Червоний і синій шланги 

допомагають експерту відстежувати 

місце вимірювання тиску. Третій 

шланг, який зазвичай має жовтий 

колір, приєднується до сервісного 

порту колектора. Спочатку 

використовується введення 

висушеного азоту в систему для 

випробування тиску або витоку. 

Також цілком логічним є попереднє 

видалення наявного повітря з 

трубопроводів та теплообмінника 

вакуумного насосу, а потім введення 

висушеного азоту в систему 

вакуумування. Далі поступово 

підвищуйте випробувальний тиск 

до розрахунково допустимого 

надлишкового тиску. Тільки таким 

чином можна виявити витоки 

через пори або дрібні тріщини 

у матеріалах, зварювальні шви 

та паяні шви, які своєчасно 

виявлятимуть та усуватимуть під 

час подальшої експлуатації. Інші 

слабкі місця протікання - це гвинтові 

з’єднання, сальникові клапани, 

вимірювальні та контрольні пристрої 

та, як не парадоксально, всі види 

ущільнень.

Цифрові манометричні колектори 

від Testo мають власну програму 

вимірювання для випробування на 

герметичність, за допомогою якої 

протягом певного періоду часу 

перевіряють, чи тиск у системі 

залишається постійним. Тест 

на витоки також проводиться 

вздовж системи за допомогою 

піноутворювача або детектора 

витоку testo 316. Після того, як 

випробування були завершені 

та успішно задокументовані, 

азот можна видалити з системи. 

Знову ж таки, цифровий колектор 

допомагає експерту -техніку 

вивільняти азот лише в тій мірі, 
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в якій у системі залишається 

невеликий надлишковий тиск. Потім 

до жовтого шланга під’єднують 

вакуумний насос, і систему 

вакумують. З іншого боку, для ще 

більш точного вимірювання вакууму, 

використовують цифровий колектор 

або вакуумний зонд, такий як testo 

552i, який приєднаний до системи 

і передає результати вимірювань 

у колектор або Застосунок. Після 

досягнення достатнього вакууму та 

проведення вакуумного тестування 

та документування результатів, 

клапани теплового насоса можна 

відкрити, а холодоагент, попередньо 

заповнений виробником, можна 

ввести в систему. Якщо попередньо 

заповненої кількості холодоагенту 

недостатньо, заповніть її за 

допомогою жовтого сервісного 

шланга. Тепловий насос тепер 

готовий до використання, але 

перед введенням в експлуатацію 

треба виконати ряд вимірювань. 

Для цього високий і низький тиск 

Використання цифрового манометричного колектора testo 557s
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можна зчитувати  безпосередньо 

з колектора. Якщо при цьому 

підключений зонд температури, 

переохолодження та перегрів можна 

легко визначити в режимі реального 

часу. Використовуючи інший прилад 

для вимірювання температури, 

можна визначити температуру пряму 

та зворотню, а також температуру 

на вході та виході з випарника. Після 

того, як тепловий насос деякий час 

попрацював, експерт -технік знову 

перевіряє контур холодоагенту за 

допомогою електронного детектора 

витоків. Це гарантує виявлення 

навіть найменших витоків. 

Вимірювання завершуються під час 

введення в експлуатацію шляхом 

вимірювання електричних значень, 

таких як рівень споживання напруги 

та струму (наприклад, з testo 770-

3). Тепер систему можна передати її 

власнику.

Технічне обслуговування

Залежно від холодоагенту теплові 

насоси підлягають обов’язковому 

технічному обслуговуванню. Щоб 

уникнути постійних втрат або витоків 

холодоагенту, наприклад, через 

брудні поверхні теплообмінника, має 

сенс укласти договір на технічне 

обслуговування між оператором та 

експертом -техніком. Testo також 

пропонує відповідні вимірювальні   

прилади для контуру холодоагенту. 

Щоб запобігти витіканню 

холодоагенту під час підключення 

вимірювальних приладів, можна 

використовувати датчики тиску 

testo 549i. Це пояснюється тим, 

що для бездоганного контролю 

вимірювання для підключення 

приладу шланги не потрібні. Тиск 

відображається на смартфоні або 

планшеті. Те ж саме стосується 

вимірювання температури 

термометром із затискачем testo 

115i. При виконанні технічного 

обслуговування електронний 

детектор витоків завжди має 

працювати. Він допомагає експерту 

-техніку виявити навіть найменші 

втрати холодоагенту. Це запобігає 

відсутності холодоагенту та виходу з 

ладу теплового насосу.

3.  Запис та оцінка важливих 

параметрів

Переохолодження

В принципі, найкраще визначити 

переохолодження рідкого 

холодоагенту перед блоком 
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Випарник1

Конденсатор2

Розширювальний 
блок

4

розширення. Розрахунки 

переохолодження після 

конденсатора або після 

(вертикального) приймача актуальні 

лише для розгляду окремих 

підрозділів. Однак вирішальне 

значення має те, в якому стані 

знаходиться холодоагент перед 

блоком розширення.

Переохолодження є дуже важливим 

параметром оцінки, коли мова 

йде про ефективність контуру 

холодоагенту. З одного боку, 

переохолодження призводить до 

збільшення ентальпії, збільшуючи 

таким чином кількість тепла, яке 

може поглинати випарник. З іншого 

боку, це потрібно для того, щоб 

можна було подолати перепади 

тиску в лінії рідини без попереднього 

випаровування.

Перегрів

Так само, як і переохолодження, 

перегрів є одним з найважливіших 

параметрів для оцінки поточної 

ефективності теплового насоса. В 

принципі, тут слід розрізняти точку 

в контурі холодоагенту, де слід 

розрахувати перегрів:

1) Перегрів випарника

2) Перегрів у всмоктувальній 

магістралі

3) Перегрів впуску

4) Перегрів в компресорі

Визначення переохолодження перед розширювальним клапаном

Компресор

Приймач 
холодоагенту

3
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Перегрів випарника визначається 

одразу після випарника та 

на початку всмоктувальної 

магістралі. Зонд термостатичного 

розширювального клапана або 

датчика перегріву розширювальних 

клапанів з електричним приводом 

розташований у тому ж місці.

Перегрів у всмоктувальній 

магістралі зазвичай виникає через 

тепловий вплив навколишнього 

середовища через термоізоляцію на 

всмоктувальній магістралі. Зазвичай 

цей тепловий вплив не бажаний у 

системах, які оптимально сплановані 

та спроектовані, оскільки це тепло 

також має поглинатися контуром 

холодоагенту.

Перегрів впуску, визначається 

безпосередньо перед входом 

перегрітої пари всмоктування 

в компресор, базується на сумі 

перегріву випарника та всмоктуючої 

лінії, включаючи будь -який 

внутрішній теплообмінник, який 

може бути присутнім.

На практиці практично неможливо 

визначити додатковий перегрів 

присутній в компресорі, тому це 

навряд чи відіграє якусь роль з 

точки зору обслуговування. Цей 
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перегрів переважно викликається 

охолодженням всмоктуючої пари 

компресора і є специфічним для 

кожного виробника.
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Випарник1

   Конденсатор2

Компресор3

Розширювальний 
блок

4

Випарник1

Конденсатор2

Компресор3

Розширювальний 
блок

4

Визначення перегріву випарника

Визначення перегріву впуску

Приймач 
холодоагенту

Приймач 
холодоагенту
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При плануванні місця установки 

теплового насоса необхідно 

якомога раніше враховувати його 

випромінення шуму. Це стосується 

як моноблоків, встановлениху 

приміщенні, так і агрегатів із 

вбудованими компресорами, 

встановленими на вулиці.

1. Місце встановлення

Всередині

Якщо тепловий насос встановлений 

у приміщенні, повний контур 

холодоагенту, а отже, і компресор 

розташовані всередині будівлі.

Пристрої зазвичай добре ізольовані. 

Однак не  можна виключити 

передачу звуку. Підлоги або порожні 

стіни можуть погіршити ситуацію. 

Це слід враховувати при плануванні 

місця установки. Ефективної ізоляції 

Модуль 4: Звук та шум

Тепловий насос повітря-вода, встановлений зовні
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можна досягти, наприклад, за 

допомогою бетонної фундаментної 

плити та гумового килимка. У разі 

використання теплового насоса 

повітря-вода, повітроводи зовні 

повинні бути теплоізольовані, а 

також звукоізольовані. Більше 

того, підключаючи кожен тепловий 

насос до труб та електричних 

кабелів, слід подбати про те, щоб 

забезпечити акустичну ізоляцію від 

будівлі, наприклад, за допомогою 

компенсаторів.

Ззовні

Теплові насоси повітря-вода, 

встановлені на відкритому повітрі, 

слід розміщувати на достатній 

відстані від сусідніх будівель. З 

будь-якої сторони повинен бути 

вільний доступ потоку повітря. При 

установці на фундамент або основу 

конденсат  може безперебійно 

стікати навіть у сніг. В цьому 

випадку зовнішній блок повинен 

бути встановлений професійно. 

Буфери або пластикові елементи, 

які зазвичай входять до комплекту, 

відокремлюють зовнішній блок від 

землі. Це запобігає передачі вібрації. 

Тоді правильна установка запобігає 

передачі небажаного шуму. Також 

корисні звукопоглинаючі навколишні 

поверхні або насадження.

Зовнішнє місце установки також не 

повинно погіршувати ефективність 

роботи теплового насоса. 

Наприклад, занижена підлога не 

є хорошим місцем,  оскільки  там 

може накопичуватися холодне 

зовнішнє повітря, що  впливає на 

ККД. Оскільки конструкції теплових 

насосів сильно відрізняються, у разі 

виникнення сумнівів рекомендується 

проконсультуватися з виробником.

2. Звук, що передається 

структурою

У будівлях звук, як правило, 

поширюється через структурні 

звуки через підлогу та стіни. Потім 

звук передається в навколишнє 

середовище. Таким чином, шум 

може поширюватися з підвалу на 

всю будівлю або навіть на прилеглу 

територію.
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3. Вимірювання звуку

При необхідності для теплових 

насосів можна провести 

затверджене випробувальне 

вимірювання. Мінімальні вимоги 

до вимірювання звуку теплових 

насосів можна знайти у Регламенті 

екодизайну 813/2013/ЄС, наприклад. 

Для точного визначення рівня 

звуку доступні точні вимірювальні 

прилади, такі як testo 815. Для 

вимірювання звуку доцільно 

розрізняти деякі технічні терміни.

Потужність звуку

Звукова потужність - це теоретичне 

розрахункове значення. Воно 

описує загальну звукову енергію, 

що випромінює джерело звуку. Чим 

більша відстань, тим більша площа, 

на яку може поширюватися звукова 

сила.

Тиск звуку

Звуковий тиск виникає там, де 

джерело шуму викликає вібрацію 

повітря. Чим більша зміна 

тиску повітря, тим голосніше 

сприймається звук.

Передача звуку

Передача звуку або шумів 

виражається в децибелах або 

коротко дБ. У разі повітряного 

звуку, приладу надається додаткова 

абревіатура дБ (B). У разі звуку, 

що передається структурою або 

рідиною, одиницею є дБ (А).

Випромінювання звуку

Випромінювання звуку - це термін, 

який використовується для опису 

звуку, що випромінює джерело. Він 

виражається як рівень звукової 

потужності з індикацією дБ.

Імітація звуку

Звуковий вплив на місце 

розташування називається 

звукоімітацією, що вимірюється як 

рівень звукового тиску в дБ.
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4. Оптичний звук

Зростання  кількості  теплових 

насосів повітря-вода, встановлених 

зовні, все частіше призводить до 

цікавої проблеми: оптичного звуку. 

Це коли сусіди дратуються від шуму, 

оскільки бачать, як обертається 

лопать вентилятора. Однак 

насправді взагалі немає шуму, 

оскільки тепловий насос не працює, 

а вітер крутить вентилятор. Рішення 

- це конструкція теплового насоса, 

яка приховує вентилятор. У разі 

Конструкція, що запобігає оптичному шуму і робить тепловий насос майже непомітним.

будь -яких сумнівів, вимірювання 

рівня звуку, здійснене експертом 

із використанням вимірювального 

приладу testo 815 та спільно з 

сусідом, може допомогти усунути 

проблему оптичного шуму.
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Поради щодо звуку

•  Візьміть до уваги дані 

виробника теплового насоса про 

випромінювання шуму на етикетці

•  Обережно від’єднайте тепловий 

насос, встановлений у 

приміщенні, від ліній подачі та 

повітропроводів будівлі

•  Бажано розмістити зовнішній 

блок на достатній відстані від 

сусідніх будівель

•  Нема проблем, коли не бачать - 

захисний екран може допомогти і 

діяти як запобіжний захід

Енергетична етикетка теплових насосів (Джерело: BWP)

Поля для назви або 
моделі обладнання

Функція обігріву приміщення,
зазначено символ 
радіатору для застосування 
при середніх і низьких 
температурах

Клас енергоефективності
для застосування при 
середніх і низьких 
температурах

Європейські температурні 
зони з трьома орієнтовними 
температурами

Номінальна 
теплопродуктивність 
для середнього, 
більш холодного та 
теплого клімату, а 
також для середніх та 
низькотемпературних 
застосувань

Потужність звуку у 
приміщенні

Потужність звуку поза 
приміщенням 

Шкала 
енергоефективності
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