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Zosilnený plášť tepelného čerpadla

Opis

[0001] Vynález sa týka konštrukcie telesa tepelného čerpadla pre vonkajšie
tepelné čerpadlo vzduch-voda. V takom tepelnom čerpadle je okruh tepelného
čerpadla s pracovnou tekutinou, ako aj ventilátor, nastavený vonku a do budovy
sú vedené iba prípojky pre vykurovací okruh pre vykurovanie domu a prípadne
chladiaci okruh pre klimatizáciu.

[0002] Takéto externé tepelné čerpadlá vzduch-voda je možné nastaviť v určitej
vzdialenosti od domu, na strechu domu alebo namontovať na vonkajšiu stenu.
Spravidla majú ventilátor, ktorý prúdi proti povrchom výmenníka tepla. Kryty, v
ktorých sú tepelné čerpadlá umiestnené, nie sú vždy ľahko prístupné.

[0003] V minulosti sa s takýmito zariadeniami väčšinou pracovalo s
bezpečnostnými chladivami, ktoré zariadenia v prípade úniku stratili, ale ktoré
inak nepredstavovali zdravotný ani bezpečnostný problém, ale bolo ich potrebné
doplniť až po oprave úniku. Nedávno sa však zistilo, že tieto bezpečnostné
chladivá ničia ozónovú vrstvu a ich používanie bolo prísne obmedzené alebo
dokonca úplne zakázané. Použité náhradné pracovné kvapaliny už bohužiaľ
nemajú také priaznivé bezpečnostné vlastnosti.

[0004] Niektoré z týchto náhradných pracovných kvapalín sú horľavé, výbušné
a príležitostne mierne toxické. Z tohto dôvodu sa ďalej vyvíjala tesnosť a
detekcia netesností. Okrem toho vznikla potreba umiestniť tieto tepelné čerpadlá
už nie do obytnej budovy, ale von, aby boli bezpečné v prípade bezpečnostného
problému vo vnútri budovy. To posunulo zásadný bezpečnostný problém do
vonkajšej oblasti, kde sú vonkajšie podmienky menej kontrolovateľné a
náchylnosť na únik sa zvyšuje.

[0005] Vo veľmi zriedkavých prípadoch môžu nastať podmienky prostredia,
ktoré spôsobia poškodenie interiéru inštalačného krytu. Ak dôjde k veľkému
úniku v okruhu pracovnej tekutiny, v ktorom v dôsledku pracovného tlaku
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rýchlo vzniká výbušná zmes vzduchu a pracovného média, sú možné výbuchy a
deflagrácie s nízkou pevnosťou, ktoré vyžadujú špeciálne bezpečnostné
opatrenia.

[0006] Zodpovedajúce zariadenia sú už známe zo stavu techniky. Tak ukazujú
US 2005/204767 AI a WO 2018/164434 A1 zariadenia, v ktorých
- vonkajší plášť je tvorený kvádrovým pevným rámom, základňou, bočnými
časťami, horným krytom, predným a zadným dielom,
- rám je pripevnený k základni a bočné časti a horný kryt sú pripevnené k
rámu,
- v prednej a zadnej časti vonkajšieho krytu sú otvory a tieto otvory sú
priepustné pre vzduch cez ochranné mriežky alebo výmenníky tepla, ale sú
nepriepustné pre predmety alebo zvieratá,
- zvyšok predného a zadného dielu, ako aj horný kryt, pre ktoré sú základňa a
bočné časti nepriepustné,
- horný kryt a bočné časti sú pevne pripevnené k rámu v hornej časti,
- trecie spoje sú skrutkové spoje,
- bočné časti sú pevne spojené s rámom po stranách,
- tvarové spoje (8) sú hákové spoje,

a bočné časti sú uzavreté v ráme v spodnej časti.

[0007] Cieľom vynálezu je poskytnúť plášť, ktorý najednej strane absorbuje a
rozptyľuje energiu bezpečným spôsobom v prípade takýchto porúch, ale na
druhej strane umožňuje prístupnosť pre opatrenia údržby a ktorý je možné
zostaviť z prenosných jednotlivých dielov na mieste inštalácie.

[0008] Tento cieľ je dosiahnutý vonkajším plášťom tepelného čerpadla, pričom
vonkajším plášťom je uzavretá vonkajšia jednotka s najmenej jedným
výmenníkom tepla, cez ktorý prúdi vzduch, najmenej jedným ventilátorom,
ktorý nasáva vzduch cez výmenník tepla a dodáva ho von z plášťa a veľký počet
ďalších súčastí zariadení môže prípadne obsahovať, pričom

- vonkajší plášť je tvorený kvádrovým pevným rámom, základňou, bočnými
časťami, horným krytom, predným a zadným dielom,

- rám je pripevnený k základni a bočné časti a horný kryt sú pripevnené k
rámu,
- v prednej a zadnej časti vonkajšieho plášťa sú otvory a tieto otvory sú
priepustné pre vzduch cez ochranné mriežky alebo výmenníky tepla, ale sú
nepriepustné pre predmety alebo zvieratá,
- zvyšok predného a zadného dielu, ako aj horný kryt, pre ktoré sú základňa a
bočné Časti nepriepustné,
- horný kryt a bočné časti sú pevne pripevnené k rámu v hornej časti,
- trecie spoje sú skrutkové spoje,
- bočné časti sú pozitívne spojené s rámom po stranách,
- tvarové spoje (8) sú hákové spoje,
- bočné diely sú v spodnej časti uzavreté v ráme,

a spodný kryt (9) je navrhnutý tak, že bočná časť (3) sa otvára, keď je zvnútra
vyvíjaný tlak.

[0009] V prípade náhleho pretlaku vo vnútri vonkajšieho plášťa to má za
následok otvorenie bočných častí na ráme na spodnej strane a vyrovnanie tlaku.
Samotné bočné časti sú bezpečne držané na mieste pomocou pozitívnych spojov
v hornej časti a nemôžu sa uvoľniť. Tým sa zabráni vyhadzovaniu dielov. K
ďalšiemu zníženiu energie dochádza prostredníctvom tvarovaných spojov po
stranách rámu, ktoré sa plasticky deformujú a tým absorbujú energiu.

[0010] Ďalšie uskutočnenia vynálezu sa týkajú spojení. Pre silové spoje sa
prednostne volia uzamykateľné skrutkové spoje. Na spodnej strane sú bočné
diely zarámované iba tak, že sa dajú ľahko oddeliť spôsobom vopred určeného
bodu zlomu, keď dôjde k vnútornému pretlaku, ale nedajú sa ľahko odstrániť
zvonku.

[0011] Ďalšie konfigurácie sa týkajú samotných bočných dielov, ktoré je možné
vybrať z oceľového plechu s energiou absorbujúcimi štruktúrami, ako sú tiež
bežné v automobilovom staviteľstve.

[0012] Vynález je podrobnejšie vysvetlený s odkazom na obrázky 1 až 4.
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Ukazujú:
Obr. 1 je schematickým znázornením vonkajšieho plášťa,

Obr. 2 je schematickým znázornením horných upevnení,
Obr. 3 schematicky znázorňuje bočné upevnenie,
Obr. 4 schematicky znázorňuje upevnenia na spodnej strane.

[0013] Obr. 1 ukazuje schematické znázornenie vonkajšieho plášťa pre tepelné
čerpadlo vzduch-voda, ale vynález nie je obmedzený na také jednoduché
systémy tepelných čerpadiel. Vonkajší plášť 1 má rám 2, ktorý pozostáva z 12
vzpier, 4 hore, 4 po stranách a 4 dole. Tieto vzpery môžu pozostávať z uhlových
profilov alebo dutých profilov, ktoré sú zvyčajne v rohoch zvárané, prichádzajú
do úvahy aj ďalšie možnosti upevnenia. Je len dôležité, aby tieto vzpery a ich
spojenia boli stabilné a nepovolili ani v prípade nadmerného tlaku.

[0014] K rámu 2 sú pripevnené dve bočné časti 3, horný kryt 4, predná časť 5 a
zadná časť 6. Samotný rám je namontovaný na základni (nezobrazený), pričom
táto základňa môže pozostávať aj zo spodnej časti s nohami tlmiacimi vibrácie.
V prípade pretlakovej situácie je potrebné zabrániť uvoľneniu častí a odleteniu.
Predná časť 5 a zadná časť 6 sú síce priepustné pre vzduch, ale obsahujú
jednotlivé diely, ako sú výmenníky tepla, ventilačné mriežky a ventilátory, tieto
však musia byť pevne pripevnené k rámu. Nesmú sa odeliť.

[0015] Horná časť 4 musí byť tiež dobre zaistená, to sa vykonáva pomocou
silových spojov na ráme, spravidla pomocou skrutkových spojov, ktoré je
možné zaistiť proti neoprávnenému prístupu zámkami. To znamená, že je
potrebné uvoľniť pretlak vytvorený po stranách.

[0016] Obr. 2 ukazuje schematické znázornenie horných upevnení 7. Bočné
diely 3 sú tiež pripevnené zhora pomocou silových spojov na ráme 2, spravidla
pomocou skrutkových spojov, ktoré je možné zaistiť proti neoprávnenému
prístupu zámkami. Rovnako ako v prípade horného krytu 4 sú tieto fixácie
navrhnuté tak, aby sa ani pri použití značnej sily neuvoľnili, ale maximálne
deformovali.

[0017] Obr. 3 schematicky znázorňuje bočné upevnenie 8. Ako príklad sa tu
používajú háčiky, ktoré sa dajú ľahko deformovať alebo sa môžu odtrhnúť v
prípade pôsobenia sily zo smeru zvnútra a uvoľnenia bočnej Časti. Háčiky sú
pripevnené k rámu. Počet týchto bočných háčikov závisí od veľkosti príslušného
vonkajšieho plášťa, uprednostňuje sa veľký počet malých hákov. Ak sú háčiky
dimenzované ako vopred určený bod zlomu na odtrhnutie, mali by byť
pripevnené k bočným častiam 3, zatiaľ čo zavesenie háčikov je nastavené na
ráme.

[0018] Obr. 4 ukazuje schematické znázornenie upevňovacích prvkov 9 na
spodnej strane. Ako príklad je na bočnej časti 3 usporiadané osadenie alebo
skosenie, pričom bočná časť 3 je iba voľne zasunutá do rámu 2. Upevnenie na
spodnej strane má navyše snímač 10, ktorý generuje signál, pokiaľ je bočná časť
na zamýšľanom mieste na ráme, a spustí alarm, ak tento signál chýba. Takýto
senzor môže byť tvorený napríklad dvojicou prvkov RFID, ktoré sú pripevnené
k rámu a pod skosením na bočnej časti,

[0019] Ak teraz dôjde k pretlaku, bočná časť 3 sa najskôr trochu vyduje.
Minimálne niektoré bočné zapínania sa trhajú, obidve absorbujú energiu.
Skrátením bočnej časti 3 sa bočná časť 3 vytiahne zo spodného upevnenia 9 a
snímač generuje signál, ktorý je možné interpretovať ako poplašný signál. V
ďalšom priebehu pretlaku sa bočná časť 3 môže ohýbať smerom von, pričom v
spodnej oblasti je vytvorený otvor, ktorý je dostatočne veľký na zníženie
pretlaku. Ohnutím bočnej časti smerom von sa ďalšia energia absorbuje ako
deformačná energia.

[0020] Tiež môže byť zaistené, že bočné časti sú vystužené razením, ohýbaním
a pripevňovaním tvarovaných dielov tak, že môžu počas procesu otvárania
absorbovať ďalšiu energiu vo forme deformačnej energie. Odpor, ktorý bočné
časti bránia procesu ohýbania, nesmie byť taký veľký, aby bol poškodený vrch,
predok alebo zadok. V prípade výstuže bočných častí by mali byť
odpovedajúcim spôsobom zosilnené aj zostávajúce časti.

Zoznam referenčných symbolov

[0021]

1

vonkajší plášť

2

rám

3

bočné časti

4

horný kryt

5

predná strana

6

zadná strana

7

horné upevnenie

8

bočné upevnenie

9

upevnenie na spodnej strane

10

snímač

Patentové nároky

1. Vonkajší plášť tepelného čerpadla, pričom vonkajší plášť môže kryť
vonkajšiu jednotku s najmenej jedným výmenníkom tepla, cez ktorý prúdi
vzduch, najmenej jedným ventilátorom, ktorý čerpá teplo cez výmenník tepla a
odvádza ho von z otvoru plášťa do otvoreného priestoru, ako aj množstvo
ďalších komponentov zariadenia, pričom

- vonkajší plášť je tvorený kvádrovým pevným rámom (2), základňou, bočnými
časťami (3), horným krytom (4), prednou stranou (5) a zadnou stranou (6),

- rám (2) je pripevnený k základni a bočné diely (3) a horný kryt (4) sú
pripevnené k rámu (2),

- na prednej strane (5) a zadnej strane (6) vonkajšieho plášťa sú otvory a tieto
otvory sú priepustné pre vzduch pomocou ochranných mriežok alebo
výmenníkov tepla, ale nie sú prístupné pre predmety alebo zvieratá,

- zostávajúca predná strana (5) a zadná strana (6) a horný kryt (4), ktorých
základňa a bočné Časti (3) sú konštrukčne nepriepustné,

- horný kryt (4) a bočné diely (3) boli upevnené v hornej časti rámu (2) silou,

- silové spoje (7) sú skrutkové spoje,

- bočné diely (3) sú bočné tvarovo spojené s rámom (2),

-tvarové spojenia (8) sú hákové spoje,

- a bočné časti (3) sú ohraničené rámom (2) v základni,

vyznačujúci sa tým, že

upevnenie (9) na spodnej strane v základni je navrhnuté tak, aby sa bočná časť
(3) otvárala tlakom zvnútra.

2. Vonkajší plášť podľa nároku 1,
vyznačujúci sa tým, že
silové spoje (7) je možné zablokovať blokovacími zariadeniami.

3. Vonkajší plášť podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 alebo 2,
vyznačujúci sa tým, že

bočné časti (3) majú drviace zóny, ktoré sú konfigurované tak, že absorbujú
energiu v prípade deformácií.

4. Vonkajší plášť podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3,
vyznačujúci sa tým, že

na základni sú umiestnené senzory (10), ktoré delegujú otvorenie tvarových
spojov a vydávajú signál.
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