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Обновување на топлина во циклусот на ладење

Сите разладни системи дејствуваат како топлински  пумпи, превземајќи ја топлината  
при  процес на ладење (испарувач), пренесувајќи ја во кондензатор,  каде  се и предава 
на воздухот. Сепак, исфрлената топлина исто така  може да биде искористена.

Употребата на искористената топлина е профитабилна во случаи кога е потребно 
истовремено греење и ладење или во случаи кога “отпадната” топлина може да се чува:

Во арена за уметничко лизгање и хокеј каде што има потреба за ладење на мразот на 
лизгалиштето од една страна, и истовремено има потреба за греење на зградата и 
затоплување на топлата вода со цел да се подготви површината;
Системот за климатизација за повторно загревање на исушениот воздух;
Во системи за преработка на храна, ладилници, хотели, продавници, каде што од една 
страна има простории кои се ладат од друга страна има голема побарувачка за топла 
вода и греење;
Во индустриски процеси.

Топлината која се ослободува од ладилните системи може да се искористи во делот на 
потисната гранка на компресорот или при процесот на ладењето на компресорското 
масло пред истото да биде пренасочено. 

Постојат повеќе можности за инсталација кои можат да се земат предвид , со цел да се 
зголеми ефикасноста за обновување на топлината. Новите системи со природни 
средства за ладење обезбедуваат нови можности за користење на “отпадната” топлина.
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