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Επιπτώσεις στην απόδοση της αντλίας θερµότητας 
 

Η θερµική απόδοση (COP) µιας αντλίας θερµότητας µε inverter, επηρεάζεται κυρίως από τη διπλή 
µετατροπή του ρεύµατος (από εναλλασσόµενο σε συνεχές και εκ νέου σε εναλλασσόµενο) και τις 
πρωτογενείς απώλειες ισχύος του ίδιου του  Inverter. 
 

Η αναµενόµενη µείωση του COP µε έναν ποιοτικό Inverter κυµαίνεται µεταξύ 8% και 15%. 
 

Όµως, αυτό το µειονέκτηµα αντισταθµίζεται από την καλύτερη προσαρµογή (λόγω inverter), της 
θερµικής απόδοσης της αντλίας (µείωση στροφών) στις ανάγκες του εξυπηρετούµενου χώρου. 
 

Πρακτικές δοκιµές έδειξαν ότι µια γενική βελτίωση του συντελεστή εποχιακής απόδοσης (SPF) κατά 
17% ή και περισσότερο µπορεί να επιτευχθεί λόγω της µειωµένης αποθήκευσης ψυκτικού υγρού και 
της εξάλειψης των απωλειών από τις συχνές εκκινήσεις και παύσεις (cycling). 
 

 [Henderson 90]. (Συγκριτική δοκιµή κλιµατιστικών µε και χωρίς Inverter) 
 
 

Συµπεράσµατα 
 

Η απόδοση των inverters που χρησιµοποιούνται συνήθως µπορεί να προσδιορισθεί µέσα από ένα 
απλοποιηµένο υπολογιστικό µοντέλο, µε τη χρήση τριών εµπειρικών σταθερών.  
 

Τα πειράµατα έδειξαν ότι η απόδοσή τους κυµαίνεται µεταξύ 80 και 96%, µε τη µέγιστη απόδοση να 
επιτυγχάνεται στη µέγιστη ταχύτητα και το µέγιστο φορτίο. 
 

Είναι πολύ σηµαντικό να ρυθµιστούν οι παράµετροι του inverter σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά του 
κινητήρα µε πολύ µεγάλη ακρίβεια, όπως για παράδειγµα ο λόγος τάσης/συχνότητας (V/F).  
 

Η µειωµένη θερµική απόδοση της αντλίας θερµότητας (COP) αντισταθµίζεται από την καλύτερη 
απόδοση του συστήµατος. 
 

Συνολικά, µια βελτίωση του εποχιακού συντελεστή απόδοσης (SPF) κατά 17% ή και περισσότερο 
µπορεί να επιτευχθεί µε αντλίες θερµότητας (κλιµατιστικά), οδηγούµενες από inverter. 
 
 

Σχολιασµός 
 

Τα ανωτέρω αφορούν τα κλιµατιστικά (αντλίες θερµότητας αέρος-αέρος) όπου, σε περιόδους 
µειωµένων αναγκών, έχουµε πολυάριθµες εκκινήσεις και παύσεις σε µηχανήµατα χωρίς 
inverter, λόγω µικρής ποσότητας και συνεπώς θερµοχωρητικότητας του ψυκτικού υγρού (freon) 
 

Στις αντλίες θερµότητας αέρος-νερού, λόγω του µεγάλου όγκου-θερµοχωρητικότητας του νερού, 
ο αριθµός εκκινήσεων και παύσεων είναι ελάχιστος (1-2 ανά ώρα), οπότε η προαναφερόµενη 
ωφέλεια του inverter (λόγω µείωσης των συχνών εκκινήσεων-παύσεων) δεν ισχύει και 
παραµένει µόνον η αυξηµένη κατανάλωση (8-15%), από τη διπλή µετατροπή του ρεύµατος για 
τη λειτουργία του.  


