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Sprężarkowe pompy ciepła stosowane w technice grzewczej działają analogicznie do powszechnie znanych

urządzeń chłodniczych, takich jak chłodziarka domowa, klimatyzator itd. Różnica polega na ukierunkowaniu

efektu pracy instalacji chłodniczej. Podczas, gdy w przypadku każdej instalacji chłodniczej efekt pracy

urządzenia jest skierowany na obniżenie temperatury w interesującym użytkownika otoczeniu (np. komora

chłodziarki), czyli na usunięciu ciepła z tej komory, to w przypadku pompy ciepła praca instalacji skierowana

jest na uzyskanie efektu podniesienia temperatury w interesującym użytkownika otoczeniu.

Schemat ideowy pompy ciepłaSchemat ideowy chłodziarki

Zasada działania sprężarkowej pompy ciepła 



POMPA CIEPŁA
VS

TRANSFORMATOR CIEPŁA



Procesy resublimacji i sublimacji są zjawiskami, podczas których występuje najbardziej intensywna

wymiana ciepła jaką można zaobserwować w przyrodzie. Resublimacja polega na bezpośrednim przejściu

substancji z gazowego stanu skupienia w stały. Zjawisko to występuje gdy temperatura punktu rosy dla

wody zawartej w powietrzu przypada poniżej punktu zamarzania czyli poniżej 0°C. Jeśli przy temperaturze

poniżej 0°C nasycone parą wodną powietrze styka się z przedmiotami ochłodzonymi para wodna

przechodzi bezpośrednio ze stanu gazowego w drobne kryształki lodu.

Ciepło utajone przemiany fazowej resublimacji oraz 

sublimacji dla wody wynosi 2833 kJ/kg.

Ciepło przemiany parowania i skraplania 2500 kJ/kg.

Ciepło zamarzania wody 333 kJ/kg

Ciepło właściwe wody około 4,19 kJ/kgK

Ciepło właściwe powietrza 1,05 kJ/kgK

Przemiany fazowe pary wodnej zawartej w powietrzu



Formy resublimacji pary wodnej

Szron – osad, tworzący drobne lodowe kryształki w

postaci igieł powstające na dowolnym podłożu

hydrofilowym. Powstaje w wyniku kontaktu

wilgotnego powietrza z podłożem o temperaturze

poniżej 0 °C.

Szadź to osad lodu powstający przy zamarzaniu

małych, przechłodzonych kropelek wody (mgły lub

chmury) w momencie zetknięcia kropelki z

powierzchnia przedmiotu lub już narosłej szadzi.

Składa się ze zlepionych kryształków lodu

narastając niekiedy do stosunkowo znacznych

grubości.

Jeżeli w powietrzu są przechłodzone krople wody,

mogą powstawać formy pośrednie między

szronem a szadzią.

Różnica pomiędzy szronem a szadzią polega na

tym, że szron składa się z igiełek lodu, które

mogą tworzyć formy rozgałęzione, ale nie tworzą

zwartej bryły.



Koncentracja ciepła rozproszonego

W przyrodzie naturalnym stanem energii

cieplnej jest stan rozproszony.

Ciepło w postaci rozproszonej występuje,

wszędzie. Proponowane urządzenie

koncentruje ciepło rozproszone podobnie, jak

soczewka.



Dane eksperymentalne prototypu zima roku 2007



2010 –pierwsze prototypy produkcyjne

2011 - 2012 – testy
długoterminowe



Kalibracja czujników z zastosowaniem techniki termowizji



Podstawowe ró żnice pomi ędzy pompami ciepła klasy 
powietrze/woda a Transformatorami ciepła Quality Hea t

Cecha Pompa ciepła klasy 
powietrze/woda

Transformator Ciepła 
Quality Heat

Wynik

Koherentność dolnego

źródła ciepła

Słaba Bardzo dobra 0 : 1 dla 

Quality Heat

Dostępność źródła

ciepła

Dostępne i nieograniczone Dostępne i nieograniczone 0 : 0

Koncentracja ciepła w

dolnym źródle

Bardzo słaba

Ciepło właściwe powietrza

1,05 kJ/kgK

Najwyższa z możliwych w przyrodzie

Ciepło utajone przemiany fazowej

resublimacji pary wodnej wynosi 2833

kJ/kg lub ciepło przemiany skraplania

2500 kJ/kg.

0 : 1 dla 

Quality Heat

Napęd wentylatorów Konieczny. Strata energii

elektrycznej

Brak wentylatorów 0 : 1 dla 

Quality Heat

Generacja hałasu Wentylatory i sprężarka Tylko sprężarka 0 : 1 dla 

Quality Heat

Konieczność

odszraniania parownika

Bardzo częste - grzałki

elektryczne lub gorącymi

parami poprzez kradzież

ciepła z górnego źródła

Strata energii elektrycznej

Wykorzystanie procesu sublimacji i

grawitacji do usuwania szronu.

Uzbrojony w system odszraniania

który do tej pory nigdy się nie

uruchomił

0 : 1 dla 

Quality Heat

Czynnik chłodniczy Syntetyczny – podlegający

ograniczeniom wynikającym z

przepisów UE

Naturalny 0 : 1 dla 

Quality Heat



Podstawowe ró żnice pomi ędzy pompami ciepła klasy 
powietrze/woda a Transformatorami ciepła Quality Hea t

Cecha Pompa ciepła klasy 
powietrze/woda

Transformator Ciepła 
Quality Heat

COP przy temperaturach < 00 C Niski Nawet poniżej -250 C > niż 2 0 : 1 dla Quality

Heat

COP przy temperaturach  > 00 C Wysoki do COP do 6 Wysoki do COP nawet 

powyżej 6

0 : 1 dla Quality

Heat

Możliwości posadowienia na 

działce 

Na zgłoszenie Na zgłoszenie .

Zdecydowanie wyższa waga i 

rozmiary

1 : 0 dla pomp 

ciepła 

powietrze/woda

Wyposażenie Brak systemu monitoringu Możliwość uzbrojenia w 

system monitoringu Quality

Heat

0 : 1 dla Quality

Heat

Ilość części które mogą ulec 

awarii

Wentylator parownika, 

sprężarka, grzałki odszraniania

lub zawór czterodrogowy

sprężarka 0 : 1 dla Quality

Heat

Cena Niska w przypadku konstrukcji 

chińskich, porównywalna z TC w 

przypadku wysokiej klasy pomp 

ciepła powietrze/woda

Porównywalna w opcji z 

monitoringiem

Niższa cena jednostek bez 

monitringu

1 : 0 dla pomp 

ciepła 

powietrze/woda

Możliwość leasingu Brak Możliwy leasing 0 : 1 dla Quality

Heat

Wynik ko ńcowy 11 : 2 dla Transformatora ciepła



Podstawowe ró żnice pomi ędzy pompami ciepła klasy woda/woda a 
Transformatorami ciepła Quality Heat

Cecha Pompa ciepła klasy 
woda/woda

Transformator Ciepła 
Quality Heat

Wynik

Koherentność

dolnego źródła ciepła

dobra Bardzo dobra 0 : 1 dla 

Quality Heat

Dostępność źródła

ciepła

Ograniczenia prawne i

eksploatacyjne w

pozyskaniu ciepła

Dostępne i nieograniczone 0 : 1 dla 

Quality Heat

Koncentracja ciepła

w dolnym źródle

Bardzo słaba

Ciepło właściwe wody 4,19

kJ/kgK

Najwyższa z możliwych w przyrodzie Ciepło

utajone przemiany fazowej resublimacji

pary wodnej wynosi 2833 kJ/kg lub ciepło

przemiany skraplania 2500 kJ/kg.

0 : 1 dla 

Quality Heat

Napęd pompy

parownika

Konieczny. Strata energii

elektrycznej

Brak pompy parownika 0 : 1 dla 

Quality Heat

Generacja hałasu na

zewnątrz budynku

brak Tylko sprężarka 1 : 0 dla pompy 

ciepła 

woda/woda

Generacja hałasu na

wewnątrz budynku

sprężarka brak 0 : 1 dla 

Quality Heat

Konieczność

odszraniania

parownika

brak Wykorzystanie procesu sublimacji i

grawitacji do usuwania szronu. Uzbrojony

w system odszraniania który do tej pory

nigdy się nie uruchomił

0 : 0 dla 

Quality Heat



Podstawowe ró żnice pomi ędzy pompami ciepła klasy woda/woda a 
Transformatorami ciepła Quality Heat

Cecha Pompa ciepła klasy 
woda/woda

Transformator Ciepła 
Quality Heat

Wynik

Czynnik chłodniczy Syntetyczny – podlegający

ograniczeniom wynikającym z

przepisów UE

Naturalny 0 : 1 dla Quality Heat

COP przy temperaturach < 00 C Stały powyżej 5 Nawet poniżej -250 C > niż 2 1 : 0 dla pompy 

ciepła woda/woda

COP przy temperaturach > 00 C Stały powyżej 5 Wysoki do COP nawet powyżej 6 0 : 0

Zagrożenie dla użytkownika  -

napełnienie czynnikiem 

chłodniczym

Często konieczna wentylacja 

awaryjna pomieszczenia

brak 0 : 1 dla Quality Heat

Wyposażenie Brak systemu monitoringu Możliwość uzbrojenia w system 

monitoringu Quality Heat

0 : 1 dla Quality Heat

Ilość części które mogą ulec awarii Pompa parownika, sprężarka, 

uzależnienie od prawidłowego 

przepływu wody w parowniku

sprężarka 0 : 1 dla Quality Heat

Możliwości posadowienia na 

działce 

Ograniczenia prawne dolnego 

źródła ciepła

Na zgłoszenie .

Zdecydowanie wyższa waga i 

rozmiary

0 : 0 dla pomp ciepła 

powietrze/woda

Możliwość rozbudowy źródła ciepła Uzależniona od źródła Zawsze można rozbudować 

system Quality Heat

0 : 1 dla Quality Heat

Cena Uzależniona w największym 

stopniu od kosztu studni i pompy 

parownika

porównywalna 1 : 0 dla pompy 

ciepła woda/woda

Możliwość leasingu Brak Możliwy leasing 0 : 1 dla Quality Heat

Wynik ko ńcowy 11 : 3 dla Transformatora ciepła



Podstawowe ró żnice pomi ędzy pompami ciepła klasy solanka/woda 
a Transformatorami ciepła Quality Heat

Cecha Pompa ciepła klasy 
solanka/woda

Transformator Ciepła 
Quality Heat

Wynik

Koherentność

dolnego źródła ciepła

Dyskusyjna (teoretycznie

dobra)

Bardzo dobra 0 : 1 dla 

Quality Heat

Dostępność źródła

ciepła

Ograniczenia prawne i

eksploatacyjne w pozyskaniu

ciepła

Dostępne i nieograniczone 0 : 1 dla 

Quality Heat

Koncentracja ciepła

w dolnym źródle

Bardzo słaba

Wymienniki gruntowe

poziome do 10W z 1mb rury

Wymienniki gruntowe

pionowe do 40W z 1mb rury

Najwyższa z możliwych w przyrodzie

Ciepło utajone przemiany fazowej

resublimacji pary wodnej wynosi 2833

kJ/kg lub ciepło przemiany skraplania

2500 kJ/kg.

0 : 1 dla 

Quality Heat

Napęd pompy

parownika

Konieczny. Strata energii

elektrycznej

Brak pompy parownika 0 : 1 dla 

Quality Heat

Generacja hałasu na

zewnątrz budynku

brak Tylko sprężarka 1 : 0 dla pompy 

ciepła 

solanka/woda

Generacja hałasu na

wewnątrz budynku

sprężarka brak 0 : 1 dla 

Quality Heat

Konieczność

odszraniania

parownika

brak Wykorzystanie procesu sublimacji i

grawitacji do usuwania szronu.

Uzbrojony w system odszraniania który

do tej pory nigdy się nie uruchomił

1 : 0 dla 

Quality Heat



Podstawowe ró żnice pomi ędzy pompami ciepła klasy solanka/woda 
a Transformatorami ciepła Quality Heat

Cecha Pompa ciepła klasy 
solanka/woda

Transformator Ciepła 
Quality Heat

Wynik

Czynnik chłodniczy Syntetyczny – podlegający

ograniczeniom wynikającym z

przepisów UE

Naturalny 0 : 1 dla Quality

Heat

COP przy temperaturach < 

00 C

Stały powyżej 4,3 jedynie 

teoretycznie

Nawet poniżej -250 C > niż 2 1 : 0 dla pompy 

ciepła 

solanka/woda

COP przy temperaturach > 

00 C

Stały powyżej 4,3  jedynie 

teoretycznie

Wysoki do COP nawet 

powyżej 6

0 : 1 dla Quality

Heat

Zagrożenie dla 

użytkownika  -napełnienie 

czynnikiem chłodniczym

Często konieczna wentylacja 

awaryjna pomieszczenia

brak 0 : 1 dla Quality

Heat

Wyposażenie Brak systemu monitoringu Możliwość uzbrojenia w 

system monitoringu Quality

Heat

0 : 1 dla Quality

Heat

Ilość części które mogą 

ulec awarii

Pompa parownika, sprężarka, 

uzależnienie od prawidłowego 

przepływu glikolu w parowniku

sprężarka 0 : 1 dla Quality

Heat

Możliwości posadowienia

na działce 

Ograniczenia prawne dolnego 

źródła ciepła, ogromne rozmiary 

wymienników gruntowych

Na zgłoszenie . 0 : 1 dla Quality

Heat



Podstawowe ró żnice pomi ędzy pompami ciepła klasy solanka/woda 
a Transformatorami ciepła Quality Heat

Cecha Pompa ciepła klasy 
solanka/woda

Transformator Ciepła 
Quality Heat

Wynik

Ryzyko wyeksploatowania

źródła ciepła

Bardzo duże Brak takiego problemu 0 : 1 dla Quality

Heat

Konieczność okresowej 

wymiany roztworu glikolu

Co kilka lat Brak takiego problemu 0 : 1 dla Quality

Heat

Ryzyko uszkodzenia 

wymiennika gruntowego

Istniejące Brak takiego problemu 0 : 1 dla Quality

Heat

Ograniczone możliwości 

rozbudowy systemu 

grzewczego

Uzależnione od wielkości działki Zawsze można rozbudować 

system Quality Heat

0 : 1 dla Quality

Heat

Możliwość leasingu Brak Leasing możliwy 0 : 1 dla Quality

Heat

Cena Wysoka, uzależniona od kosztu 

wymiennika gruntowego

niższa 0 : 1 dla Quality

Heat

Wynik ko ńcowy 17 : 3 dla Transformatora ciepła



Realizacje dwufunkcyjnych transformatorów ciepła CO +CWU – I generacja 



Realizacje dwufunkcyjnych transformatorów ciepła
CO+CWU –II generacja



Transformator ciepła Quality Heat dzi ś – III generacja

Quality-Heat 8/48 Quality-Heat 12/61 Quality-Heat 16/81



Realizacje dwufunkcyjnych transformatorów ciepła
CO+CWU –III generacja



Transformator ciepła Quality Heat wyposa żenie i 
możliwo ści

TC Quality Heat

System monitoringu

Wyposażenie kotłowni



Transformator ciepła Quality Heat dzi ś – IV generacja

Quality-Heat 8/48 Quality-Heat 12/61 Quality-Heat 16/81



Transformator ciepła Quality Heat współpraca z 
systemami grzewczymi zmienno-przepływowymi



KOSZTY
INWESTYCYJNE,
EKSPOATACYJNE

I REALNE OSZCZĘDNOŚCI



Eksploatacja transformatora ciepła 

W roku 2011 zainstalowano urządzenie EKO-HEAT 16/81 w domu jednorodzinnym o powierzchni 240 m2 z dobowym

zapotrzebowaniem na CWU 400 dm3/doba. Urządzenie współpracuje z centralą wentylacyjno- klimatyzacyjną oraz

zasobnikiem CWU o objętości 450 dm3. Nagrzewnica centrali była zasilana wodą o temperaturze +44 °C, a powracająca

woda do podgrzania wpływała na skraplacz o temperaturze +34 °C)



Eksploatacja transformatora ciepła – tryb pracy CO s ystem 
monowalentny okres 2012/2014



Eksploatacja transformatora ciepła – tryb pracy CWU system 
monowalentny okres 2012/2014



Monitoring pracy transformatora ciepła Quality Heat 1 6/81 
CO CWU

Synoptyka urządzenia realizującego funkcje CO i 

CWU oraz parametry pracy  



Dziękuję za uwagę


