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1. Wykresy korekcyjne wydajności oraz współczynników EER i COP

Niniejsze wykresy przedstawiają zależności wydajności grzewczych i chłodniczych oraz współczynników efektywności 
EER i COP w zależności od temperatury zewnętrznej oraz temperatury wody zasilającej instalacje.

Wykres 1

Wykres 2
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Wykres 3

Wykres 4
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Współczynniki korekcyjne należy odnieść do wartości nominalnych z poniższej tabeli:

Tabela 1

Nazwa modelu
Wydajność Współczynniki efektywności

Grzewcza [kW] Chłodnicza [kW] COP EER

EN-SPO60 5,90 4,09 3,90 3,20

EN-SPO80 8,00 5,30 3,70 3,00

EN-SPO100 9,50 6,50 3,60 2,90

Przykład:

Aby wyznaczyć wydajność grzewczą dla modelu EN-SPO80 przy temperaturze zewnętrznej -10 °C i temperaturze 
wody zasilającej 35 °C odnieść się należy do wykresu wydajności grzewczej dla tego modelu.
Zgodnie z wykresem dla podanych warunków współczynnik korekcyjny wynosi 0,65. Aby wyznaczyć skorygowaną 
wydajność grzewczą należy pomnożyć powyższy współczynnik i wartość nominalną z powyższej tabeli.
0,65 × 8,0 = 5,2 kW

5.2.3. Obliczenie punktu biwalentnego

Obliczenie punktu biwalentnego ma na celu wyznaczenie temperatury zewnętrznej do jakiej pompa ciepła jest 
w stanie zapewnić wymaganą moc grzewczą bez użycia dodatkowych źródeł ciepła. Aby wyznaczyć punkt znajdź 
wykres rzeczywistej mocy grzewczej dobranego modelu w zależności od temperatury zewnętrznej (Rozdział 3.3).
Na wykres ten nanieś krzywą zapotrzebowania na moc grzewczą budynku w zależności od temperatury zewnętrznej. 
Punkt przecięcia krzywych określa temperaturę punktu biwalentnego. Dla temperatur poniżej punktu biwalentnego, 
aby zapewnić odpowiednią moc grzewczą wymagane będzie zastosowane dodatkowego źródła ciepła. Aby układ 
działał wydajnie i energooszczędnie temperatura punktu biwalentnego nie powinna być wyższa niż -5 °C – -10 °C. 
Jeżeli niemożliwe jest osiągnięcie tego założenia należy dobrać pompę o większej mocy, a następnie ponownie obli-
czyć punkt biwalentny.
Wytyczenie krzywej grzewczej budynku:

Pi ‒ Zapotrzebowanie na moc cieplną budynku przy danej temperaturze zewnętrznej i [°C]
Pproj ‒ Projektowe zapotrzebowanie na moc cieplną budynku (Zapotrzebowanie na moc cieplną budynku przy
projektowanej temperaturze zewnętrznej) [°C]
Tw ‒ Zakładana temperatura wewnątrz budynku [°C]
Tz ‒ Temperatura zewnętrzna [°C]
Tproj ‒ Projektowana temperatura zewnętrzna (charakterystyczna dla danej strefy) [°C]
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Strefa I II III IV V

Projektowana temperatura zewnętrzna Tproj -16 °C -18 °C -20 °C -22 °C -24 °C

Przykład obliczeniowy:

Dane:
Projektowe zapotrzebowanie na moc cieplną budynku (z projektu budowlanego) wynosi 8,5 kW.

Budynek zlokalizowany jest w Krakowie. Zakładana temperatura wewnątrz pomieszczeń to 20 °C.
Pproj = 8,5 kW
Tw = 20 °C

Projektowa temperatura zewnętrzna dla strefy III, w której znajduje się Kraków wynosi -20 °C
Tproj = -20 °C
Obliczenie zapotrzebowania na moc cieplną dla temperatur zewnętrznych innych niż temperatura projektowa:
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Temperatura zewnętrzna Obliczenie Wynik

-20°C – 8,50 kW

-15°C Pi = 8,5 × 
20 - (-15)

20 - (-20)
7,44 kW

-10°C Pi = 8,5 × 
20 - (-10)

20 - (-20)
6,38 kW

-7°C Pi = 8,5 × 
20 - (-7)

20 - (-20)
5,74 kW

-2°C Pi = 8,5 × 
20 - (-2)

20 - (-20)
4,68 kW

2°C Pi = 8,5 × 
20 - 2

20 - (-20)
3,83 kW

7°C Pi = 8,5 × 
20 - 7

20 - (-20)
2,76 kW

10°C Pi = 8,5 × 
20 - 10

20 - (-20)
2,13 kW

Wstępnie dobrano pompę ciepła EN-SPO80 o nominalnej mocy grzewczej 8,0 kW.
Nanosząc wykres krzywej grzewczej budynku na wykres zależności wydajność dobranej pompy ciepła od tempe-
ratury zewnętrznej otrzymujemy punkt przecięcia zwany punktem biwalentnym, który w tym przypadku wynosi 
około -7 °C – -6 °C. Obliczona wartość mieści się w zakresie zalecanym (wartość nie większa niż -5 °C)

Dobrany model urządzenia będzie w stanie ogrzewać budynek do temperatury zewnętrznej około -7 °C. Można uznać, 
że wydajność urządzenia jest większa od zapotrzebowania na moc cieplną budynku w satysfakcjonującym zakresie 
temperatur zewnętrznych.
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