
 Устройство и принцип на работа. Източник на топлина. 

 

1. Устройство  

 

Термопомпеният агрегат “ ТЕРМЕКО-ТП ” се състои от следните 

стандартни, функционални  модули: 

- метален  кожух с рама и  шумоизолация; 

- херметичен  компресор; 

- топлообменник  външен кръг за вода от природата 

- топлообменник  вътрешен кръг за вода за потребителя; 

- електрическо  табло за управление, сигнализация и защити с 

микропроцесорен регулатор; 

- четирипътен вентил - хладилна линия; 

 

Термопомпения агрегат е предназначен за вертикален монтаж в закрити 

помещения. 

 

 

 

МЕТАЛЕН КОЖУХ  

 

                      Фиг.1       Принципна схема “ТЕРМЕКО-ТП” 
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2. Принцип на работа (фиг.1) 

 

Принципът на работа на термопомпата е аналогичен на този на хладилника.    

При хладилника  чрез изпарителя вътре в камерата се отнема топлината от 

продуктите, а кондензаторът - отвън на задната страна на хладилника го 

отдава  в околното пространство.  

Циркулацията на топлинната енергия в термопомпения агрегат протича в 

съответствие със същите  физически  закони, а посоката на пренасяне на 

топлината е  реверсивна. 

 

Топлоносителят  R 407 C, течност с ниска температура на кипене 

(хладилен агент), циркулира в модулите на затворената системата на 

термопомпата като  последователно минава през  фазите на  изпаряване и 

сгъстяване. 

При разширяване  на топлоносителя в топлообменника се поглъща 

топлина от околното пространство и той преминава в газова фаза.   

От изпарителя компресора засмуква  парите на топлинния агент и ги  

компресира с високото налягане . 

Те кондензират (втечняват се) в другия топлообменник при което се 

освобождава топлина.  

Работата на основните модули на агрегата и зададените режимни 

параметри   се следят и управляват от електрическо табло с електронен 

регулатор. 

При работа в режим “ЗИМА” топлинния агент на термопомпата извлича 

топлината от водата на  природния източник и я отдава чрез 

топлообменник на водата в системата за отопление и БГВ. 

При работа в режим “ЛЯТО” топлинния агент на термопомпата извлича 

топлината от водата циркулираща в системата за климатизация на 

помещенията и я отдава чрез топлообменник на водата за БГВ или на 

водата в природата. 

Изборът на режим на работа “ЗИМА” или “ЛЯТО” е по желание на 

потребителя и не зависи от календарния сезон.   

 

3. Източник на топлина. 

Водата от природата е акумулатор на топлина от слънчевата енергия или 

от топлината на земните недра. 

Повърхностните води (реки, езера и др.) се оползотворяват  посредством 

хоризонтални колектори (топлообменници) или вертикални сонди. 

Подпочвените, геотермални води се оползотворяват посредством кладенци 

и сондажи. 



Отпадните води от индустрията или бита се събират със специални 

водосборни системи и могат да се използват в термопомпения агрегат само 

след подходящо очистване. 

В режим “ЗИМА” като източник на топлина за процеса на изпарение в 

хладилния модул на термопомпената система се използва  водата от 

природата. 

 

В режим “ЛЯТО” като източник на топлина за процеса на изпарение в 

хладилния модул на термопомпената система се използва  водата от 

системата за охлаждане на обекта. 

 

Водата от външния кръг не се смесва с тази от вътрешния кръг 

поради наличие на топлообменници помежду им. 

Това позволява водата в отоплителната инсталация да има добавки против 

замръзване или отлагания по стените на тръбната система и отоплителните 

тела.  

Водата преминала през термопомпата се връща без промяна на качествата 

си отново в природата . 
 


