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WYMOGI TECHNICZNE DOTYCZĄCE CENTRALI ODZYSKU CIEPŁA ZE ŚCIEKÓW 
 
Centrala odzysku ciepła ze ścieków z przeciwprądowym rurowym wymiennikiem ciepła oraz 
pompą ciepła. 
 
Wymogi dotyczące certyfikatów do przedstawienia w momencie dostawy 
- atest higieniczny PZH 
- oznaczenie CE 
- certyfikat akredytowanej jednostki badawczej odnośnie zgodności z dyrektywą dotyczącą 
urządzeń ciśnieniowych (PED) 97/23/EC  
 
Wymogi dotyczące wyposażenia urządzenia 

Centrala odzysku ciepła ze ścieków składa się z trzech sekcji, mogących działać niezależnie 
od siebie, co zwiększa elastyczność działania systemu. Każda z sekcji wyposażona jest w 
następujące podzespoły: 

- rurowy przeciwprądowy wymiennik ciepła między ciepłymi ściekami, a zimną wodą 
wodociągową; przewód ściekowy umieszczony jest współśrodkowo w przewodzie z wody 
wodociągowej i posiada niezmienną średnicę na całej długości, materiał po stronie ścieków: 
Cu-Ni-10Fe, materiał po stronie wody wodociągowej – Cu-cynowane, 

- rurowy przeciwprądowy wymiennik ciepła między ciepłymi ściekami, a czynnikiem 
chłodniczym (parownik pompy ciepła);  przewód ściekowy umieszczony jest współśrodkowo 
w przewodzie z czynnikiem chłodniczym i posiada niezmienną średnicę na całej długości, 
materiał po stronie ścieków: Cu-Ni-10Fe,  

- rurowy przeciwprądowy wymiennik ciepła między wodą wodociągową, a czynnikiem 
chłodniczym (skraplacz pompy ciepła);  przewód wodociągowy umieszczony jest 
współśrodkowo w przewodzie z czynnikiem chłodniczym i posiada niezmienną średnicę na 
całej długości, materiał po stronie wody wodociągowej – Cu-cynowane, 

- układ automatycznego czyszczenia rurociągów ściekowych przy wykorzystaniu kulek 
czyszczących, przeciskanych przez rurociągi w określonych odstępach czasu, wraz z 
zaworem 4-drogowym , 

- sprężarka pompy ciepła typu scroll, czynnik chłodniczy R407C, elektroniczny zawór 
rozprężny, presostaty zabezpieczające, 

- obiegowa pompa wody wodociągowej, służąca jako pompa ładująca zasobniki wody 
wstępnie podgrzanej, 

- obudowa sekcji o następujących właściwościach zgodnie z PN-EN-1886: wytrzymałość 
mechaniczna konstrukcji w klasie D1, przewodność w klasie T4, współczynnik mostków 
cieplnych w klasie TB3, 

Centrala wyposażona jest w tablicę sterowniczą, wspólną dla wszystkich sekcji. Tablica 
sterownicza wyposażona jest w sterownik DDC oraz kompletny układ automatyki niezbędny 
do realizacji procesu odzysku ciepła. System automatyki zawiera następujące funkcje: 

- układ automatycznej regulacji i pomiaru przepływu strumienia ścieków; prezentacja 
bieżącego strumienia na wyświetlaczu centrali, 

- sterowanie procesem automatycznego czyszczenia rurociągów ściekowych, 

- pomiar temperatury ścieków przed po odzysku, pomiar temperatury wody wodociągowej 
przed i po podgrzewie, 

- sterowanie pompą ścieków, 

- pomiar i regulacja temperatury w zasobniku wody wstępnie podgrzanej, 

- programowanie i pomiar godzin pracy sprężarek, pomp obiegowych, pompy ścieków, 

- harmonogramy pracy centrali, 

- system zdalnego nadzoru i rejestracji danych zintegrowany w sterowniku, komunikujący się 
po sieci Ethernet 
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Parametry techniczne 
 

Nominalny przepływ wody wodociągowej:   3 x 1,8 = 5,4 m3/h 

Nominalny przepływ ścieków:    3 x 1,8 = 5,4 m3/h 

Pobór mocy elektrycznej przez sprężarki:  3 x 3,4 = 10,2 kW 

Obliczeniowa temperatura  wody wodociągowej:  zasilanie 10°C 

Oblilczeniowa temperatura ścieków:   zasilanie 31°C  

Łączna moc grzewcza:    156 kW 

Współczynnik COP układu pompy ciepła:  11,8 

Ciśnienie dysp. pompy wody wodociągowej: 5 kPa 

Opór przepływu po stronie ścieków:   98 kPa 

Napięcie zasilające 3/N/PE 400 V, 50/60 Hz 

 


