
Doskonała wydajność 
termiczna

Układ ogrzewania, klimatyzacji 
i wentylacji (HVAC) oparty 
na pompie ciepła zapewnia 
optymalną wydajność cieplną. 
W przedziale pasażerskim 
utrzymywany jest wysoki komfort 
termiczny, a elementy takie jak 
silnik elektryczny, akumulator  
czy elektronika, zabezpieczone  
są przed przegrzaniem.

Różne konfiguracje

W zależności od modelu pompa 
ciepła może być powiązana 
z kilkoma innymi układami, 
zapewniając przez to obopólne 
korzyści. Wykorzystując tzw. 
ciepło odpadowe, w zależności od 
warunków pracy, takie połączenia 
wpływają na bardziej wydajne 
chłodzenie lub ogrzewanie, np.:

 • chłodzenie silnika spalinowego 
(pojazdy hybrydowe)

 • chłodzenie napędu 
elektrycznego

 • chłodzenie elektroniki
 • chłodzenie akumulatora
 • układu powietrza 
doładowującego  
(silniki doładowane) 

W przeciwieństwie do konwencjonalnych układów klimatyzacji, 
układ pompy ciepła zdolny jest zarówno do ogrzewania, jak  
i chłodzenia. Zarządza on również temperaturą pracy niektórych 
elementów pojazdu, takich jak sterowniki elektroniczne czy 
pakiety akumulatorów. Dzięki temu układ pomaga pojazdowi 
oszczędzać energię, a co za tym idzie zwiększać jego zasięg.

Klimatyzacja i ogrzewanie

Przykładowy schemat samochodowego układu pompy ciepła
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Dlaczego pompa ciepła  
w pojazdach HEV / PHEV / EV? Rozwiązanie z pompą ciepła oferuje 

szereg korzyści dla pojazdów 
napędzanych elektrycznie.

Ogrzewanie pojazdu
Pojazdy elektryczne i hybrydowe 
nie wytwarzają wystarczającej ilości
energii odpadowej, aby skutecznie  
ogrzać kabinę pojazdu.

Wykorzystanie ciepła  
odpadowego
Pompa ciepła odzyskuje 
ciepło wytwarzane przez  
inne podzespoły pojazdu.

Zwiększony zasięg pojazdu
Optymalizacja obciążenia baterii.
Ograniczenie potrzeby stosowania 
elektrycznego ogrzewania, które 
pobiera znaczną ilość energii.

Wskazówki podczas serwisowania

Zostań ekspertem z Nissens!

Bezpieczeństwo

Wiele części w układach klimatyzacji 
pojazdów elektrycznych pracuje pod 
wysokim napięciem i wymaga zachowania 
szczególnej ostrożności.  
 
Zawsze postępuj zgodnie z 
procedurami i używaj odpowiednich, 
certyfikowanych narzędzi oraz 
środków ochrony osobistej.

Tylko certyfikowani mechanicy mogą 
przeprowadzać prace serwisowe. 
Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi 
bezpieczeństwa obsługi pojazdów 
elektrycznych i hybrydowych w osobnym 
poradniku Nissens.

Dane techniczne pojazdu

Dokumentacja pojazdu jest kluczowa 
podczas serwisowania tego typu aut. 
Przed diagnostyką lub naprawą zapoznaj 
się ze szczegółami układu. Informacje  
i uwagi techniczne, biuletyny i procedury 
obsługi umożliwią i ułatwią prawidłowe 
wykonanie wszelkich prac przy układzie.

Wstępna kontrola układu
Przy wstępnej kontroli układu pompy ciepła 
zastosuj standardowe czynności, właściwe  
dla konwencjonalnego układu klimatyzacji:

Sprawdzenie działania układu  
we wszystkich trybach ogrzewania/chłodzenia 

Kontrola wizualna układu
 
Kontrola temperatur  
podzespołów układu
 
Kontrola statycznych i roboczych
ciśnień w układzie 

Sprawdzenie szczelności układu
 
Sprawdzenie układu  
za pomocą testera OBD

Narzędzia do pracy  
przy wysokim napięciu

Używaj wyłącznie izolowanych narzędzi 
z certyfikatami na min. 1000 V. 

Narzędzia do pracy 
z wysokim ciśnieniem

Jeśli w układzie znajduje się czynnik 
R744 (CO2) używaj wyłącznie narzędzi 
dedykowanych do tego czynnika 
chłodniczego. W szczególności stacja 
serwisowa, złącza, węże i manometry 
muszą być przeznaczone dla R744 (CO2).

Narzędzia bezprzewodowe

Precyzyjny termometr cyfrowy, zaciski 
bezprzewodowe lub mierniki ułatwią 
odczyt parametrów układu.

Tester diagnostyczny OBD

Niezbędnym urządzeniem jest tester 
diagnostyczny OBD, kompatybilny  
z pojazdami wyposażonymi  
w pompę ciepła.

Układ pompy ciepła w samochodach hybrydowych 
i elektrycznych

Kluczowe podzespoły 

Elektryczna sprężarka klimatyzacji

Na ogół o konstrukcji typu scroll (spiralnej), zasilana 
prądem stałym o wysokim napięciu. Pełni te same  
funkcje, co sprężarka konwencjonalna. 

Skraplacz ogrzewania kabiny

Pośredniczy w wymianie ciepła pomiędzy czynnikiem  
chłodniczym, krążącym w jego wnętrzu a nadmuchiwanym 
na jego powierzchnię powietrzem. Skraplacz ogrzewa 
powietrze, zanim dostanie się ono do kabiny pojazdu.  
W wyniku ochłodzenia czynnik ulega skraplaniu i zmienia 
stan z gazowego na ciekły.

Zawory

Wiele zaworów elektrycznych zarządza pracą  
pompy ciepła i umożliwia różne tryby pracy układu. 

Zawór rozprężny – sterowany elektrycznie,
wyposażony w specjalnie zaprojektowaną  
bramkę w kształcie litery V, która umożliwia  
bezstopniowe sterowanie przepływem od 0 do 100%.

Zawór odcinający – reguluje przepływ czynnika 
chłodniczego zgodnie z zadanym trybem pracy  
układu pompy ciepła, w tym steruje trybem  
odwróconego przepływu oraz podwójną funkcją  
danego wymiennika ciepła. 

Czynnik chłodniczy

Pompa ciepła wykorzystuje właściwości fizyczne specjalnie 
zaprojektowanych czynników chłodniczych. Układ pompy 
ciepła działa dzięki procesowi zmiany stanu skupienia 
czynnika, zachodzącemu w wyniku zmian ciśnienia  
w układzie, przez co możliwe jest przenoszenie energii. 

Popularne obecnie typy czynników chłodniczych 
stosowanych w samochodowych układach pomp ciepła:

R134a
R1234yf
R744 (CO2)

Procedura opróżniania i uzupełniania układu może wymagać specjalnego  
testera diagnostycznego OBD, aby zwolnić zawory sterujące przepływem.  
W przeciwnym wypadku procedury opróżniania lub uzupełniania czynnika  
mogą być niemożliwe do wykonania.

Zawór elektromagnetyczny można sprawdzić za pomocą testera 
diagnostycznego OBD oraz poprzez weryfikację temperatur po obu jego 
stronach w celu sprawdzenia, czy zawór jest całkowicie otwarty lub zamknięty. 
Pomiar prądu na zaworze przy użyciu multimetra może być pomocny  
w ustaleniu, czy zawór odbiera odpowiedni sygnał  
do zamknięcia lub otwarcia.

W sytuacji, gdy sprężarka klimatyzacji ulegnie zatarciu lub spaleniu, nigdy 
nie powinno się płukać skraplacza, lecz zawsze należy wymienić go na nowy. 
Podyktowane jest to jego konstrukcją, w której wąskie przekroje rurek  
nie mogą zostać skutecznie oczyszczone z zanieczyszczeń.

Ze względów bezpieczeństwa wymaga stosowania specjalnego rodzaju oleju 
poliestrowego (POE), który zapewnia optymalną izolację elektryczną między 
wysokonapięciowym silnikiem a uziemieniem pojazdu. Nigdy nie używaj olejów 
typu PAG do wysokonapięciowej sprężarki klimatyzacji. Zawsze sprawdzaj 
specyfikacje producenta przed dodaniem oleju do układu pompy ciepła.

Sprężarkę należy diagnozować jako urządzenie elektryczne. Zaleca się 
przeprowadzenie badania sygnałów wejściowych przy pomocy oscyloskopu  
lub testera diagnostycznego OBD z funkcją oscyloskopu.

W przypadku sprężarek spiralnych czystość układu ma szczególne znaczenie  
dla jej długiej i bezawaryjnej pracy.

Układ klimatyzacji z pompą ciepła jest jednym z najbardziej 
wydajnych sposobów wytwarzania ciepła. W zależności 
od typu układu, pompa ciepła może osiągnąć sprawność 
powyżej 300% w porównaniu do nagrzewnicy elektrycznej.
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WARTO ZAPAMIĘTAĆ!
Pompa ciepła to zaawansowany 
układ wyposażony w wiele 
dodatkowych podzespołów. 
Serwisowanie układu jest w 
związku z tym bardziej złożone niż 
tradycyjnego układu klimatyzacji. 
Ze względu na szereg funkcji,  
jakie pełni w pojeździe, 
taki układ musi być w pełni 
sprawny przez cały rok!

Zaprasza 
ekspert

Poszerzaj swoją wiedzę techniczną na temat samochodowych układów termicznych,  
wydajności silnika i emisji spalin. Odwiedź portal ekspertów Nissens www.nissens.com/eksperci 
i uzyskaj bezpłatny dostęp do:

• Istotnych procedur serwisowych
• Informacji nt. trendów technologicznych w klimatyzacji samochodowej
• Porad technicznych z ponad 100. biuletynami
• Filmów i zdjęć instruktażowych
• Szkoleń i kursów do samodzielnej nauki (e-learning)
•     Bazy danych z ilościami czynnika i oleju układów A/C  
     w pojazdach elektrycznych i hybrydowychNowość 2022
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