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1. Opis i przeznaczenie pompy ciepła SUN 200-330 HS. 

 
Pompy ciepła SUN typ HS to doskonałe urządzenia grzewcze, które zostały przystosowane 

do współpracy z dolnym źródłem w postaci ciepła technologicznego. 

Przeznaczeniem tych pomp ciepła jest odzyskiwanie ciepła powstałego w procesach 

technologicznych, a następnie przekazywanie go o wysokiej temperaturze do celów ogrzewania, 

przygotowania ciepłej wody użytkowej lub do innych procesów technologicznych. Mogą one 

pracować na dolnym źródle o temperaturze nawet do 35°C oraz podgrzewać wodę do 65°C. 

Pompy ciepła SUN typ HS wyposażone są w kompaktowe półhermetyczne sprężarki śrubowe 

o bardzo wysokim współczynniku efektywności, pracujące z czynnikiem chłodniczym R134a. 

Energia pobierana i oddawana jest za pomocą wysokosprawnych płytowych wymienników  

ciepła, a regulacja przepływu czynnika chłodniczego realizowana jest za pomocą elektronicznych 

zaworów rozprężnych. 

Czterostopniowa regulacja wydajności sprężarki umożliwia dostosowanie się pompy ciepła 

do aktualnych warunków pracy, zmniejszając do min. zużycie energii elektrycznej. 

 

 

2. Dane techniczne pompy ciepła SUN typ HS 

  SUN 200 HS SUN 240 HS SUN 270 HS SUN 330 HS 

parametry wydajnościowe   

moc grzewcza PH [kW] 
(1) 

 201,4 237,9 265,8 331,9 

pobór mocy elektr. PE [kW] 
(1) 

 45,8 53,9 59,9 73,7 

współczynnik efekt. COP 
(1) 

 4,40 4,42 4,44 4,50 

moc grzewcza PH [kW] 
(2) 

 259,3 301,3 343,4 423,1 

pobór mocy elektr. PE [kW] 
(2) 

 55,4 64,4 73,5 89,2 

współczynnik efekt. COP 
(2) 

 4,68 4,68 4,67 4,74 

elektryczność   

napięcie zasilania V/Hz  400/3/50 

max. pobór prądu [A]  162 170 180 246 

max. pobór mocy [kWe]  96 102 112 150 

prąd rozruchowy [A]  106 120 129 166 

układ chłodniczy   

typ sprężarki  kompaktowa półhermetyczna śrubowa 

regulacja wydajności
 (3) 

 25%-50%-75%-100% 

czynnik chłodniczy  R134a 

ilość czynnika chłodniczego  50 55 60 75 

max. ciśnienie PS [bar]  23,0 

min. ciśnienie [bar]  0,5 

strona chłodnicza   

medium  woda 

zakres stosowania [°C]  +10 ÷ +35 

nom. przepływ [m
3
/h]

 
 64 76 85 104 

różnica temperatur [K]  3 ÷ 5 

max. opory hydraulicz. [kPa]  75 

przyłącza  VIC DN125 (max. ciśnienie 10bar) 
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strona grzejna   

medium  woda 

zakres stosowania [°C]
 

 +30 ÷ +65 

nom. przepływ [m
3
/h]  45 53 59 73 

różnica temperatur [K]  5 ÷ 10 

max. opory hydraulicz. [kPa]  65 

przyłącza  VIC DN100 (max. ciśnienie 10bar) 

wymiary   

wym. gabaryt. [sz. x gł. x wys.]  2320 x 920 x 2075 

masa [kg]  1570 1630 1700 2150 

rodzaj ochrony IP  IP30 

poziom hałasu dB(A)  63 63 63 64 

(1) dla warunków pracy W10/W45 wg PN-EN 14511, 

(2) dla warunków pracy W25/W55 wg PN-EN 14511, 

(3) zakres regulacji w zależności od warunków pracy. 

 

Wymiary gabarytowe pomp ciepła SUN 200-330 HS: 

 


