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…Natomiast osi gana sprawno  jest porówny-

walna. Je li chodzi o powietrzne pompy ciep a, 

to ich parametry osi gn y ju  tak wysoki 

poziom, e urz dzenia te s  rozwi zaniem 

godnym rozwa enia w przypadkach, gdy 

wykonanie kolektora gruntowego nastr cza k o-

potów. Alpha-InnoTec GmbH oferuje jednostki 

powietrzne w zakresie mocy od 6 do 32 kW oraz 

pompy glikol-woda o mocy od 6 do 160 kW. 

W swojej ofercie ma równie  pompy ciep a typu 

woda-woda o mocy od 11 do 107 kW.

Wczesne planowanie
Je li kto  powa nie my li o pompie ciep a

jako ródle ciep a w swoim domu, to pierwsze 

dzia ania w tym kierunku najlepiej rozpocz

ju  na etapie projektowania. Nale y zacz  od 

zorientowania si , czy wielko , kszta t oraz 

warunki glebowe pozwalaj  na u o enie ko-

lektora p askiego, czy te  skazani jeste my na 

wykonanie odwiertów. Mo na równie  roz-

wa y  zamontowanie jednostki powietrznej. 

Ma ona wprawdzie ni sz  sprawno  COP, ale 

koszty inwestycyjne s  znacznie ni sze (nie 

trzeba wykonywa adnego typu kolektora).

– Wczesna decyzja o zainstalowaniu pompy 

ciep a poci ga za sob  równie  inne oszcz d-

no ci – stwierdza Jacek Suchecki. – Mo na 

bowiem zrezygnowa  z komina, przy cza 

gazowego, instalowania zbiorników na paliwo 

czy wydzielania du ych pomieszcze  na ko-

t owni . W przypadku pompy ciep a wystarcz

dwa metry kwadratowe [dla ma ych obiektów 

– przyp. red.]. Wczesne planowanie pozwala 

ponadto na pe ne wykorzystanie mo liwo ci 

urz dzenia. Pompa ciep a jest niezwykle wy-

dajna, je li wspó pracuje z ogrzewaniem pra-

cuj cym na tak zwanym niskim parametrze 

[do 36°C – przyp. red.], a wi c pod ogowym 

lub ciennym. Oczywi cie tradycyjne grzejniki 

równie  wchodz  w gr , ale wówczas wspó -

czynnik COP spada. Cz sto inwestorzy nie y-

cz  sobie pod ogówki, poniewa  wyczytali, i

powoduje ona unoszenie si  kurzu. To niestety 

jeden z budowlanych mitów, którego w aden

sposób nie daje si  zwalczy . Taka pod oga

ma temperatur  dwudziestu paru stopni… 

Nie ma wi c mowy o ruchach konwekcyjnych 

i unoszeniu si  kurzu! Pod oga musia aby mie

jakie  pi dziesi t stopni, aby takie zjawisko 

zaistnia o. W kilku przypadkach uda o mi si

namówi  inwestorów na wykonanie ogrzewa-

nia pod ogowego równolegle z podej ciami do 

grzejników. Zadeklarowa em, e w razie gdyby 

pod ogówka si  nie sprawdza a, zamontuj

grzejniki na swój koszt. Do tej pory, chocia

min o kilka lat, nikt nie poprosi  o wykonanie 

tego zobowi zania.

Ciekawe rozwi zania
W ofercie Alpha-InnoTec znajduj  si  pompy 

ciep a serii WZS z wbudowanym zbiornikiem 

o pojemno ci 200 litrów. Ciesz  si  one 

najwi kszym zainteresowaniem. Ciekawostk

jest ich specyficzna konstrukcja. Urz dzenie 

6 kW, 8 kW i 10 kW wygl da tak samo. 

Wymienna jest jedynie kaseta z modu em

ch odniczym zawieraj cym odpowiednio 

dobran  spr ark . Istnieje zatem mo liwo

swobodnej rozbudowy domu. W takim przy-

padku wystarczy powi kszy  dolne ród o. 

Nie trzeba natomiast wymienia  ca ego 

urz dzenia. Wystarczy zamontowa  now

kaset . Upraszcza to równie  ewentualne na-
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Ciep o z ziemi
i powietrza– Moja firma montuje 

pompy ciep a typu 

solanka-woda z kole-

ktorami poziomymi, 

pionowymi oraz po-

wietrzne, czo owego 

niemieckiego produ-

centa Alpha-InnoTec 

GmbH, którego 

wy cznym przedsta-

wicielem w Polsce 

jest Przedsi biorstwo 

Hydro-Tech Konin 

– mówi Jacek Suchecki,

w a ciciel firmy 

instalacyjnej Organiks 

z Gda ska. – Je li 

porównywa  dwa 

pierwsze rozwi zania, 

to zdecydowanie pre-

feruj  pierwsze z nich. 

Kolektory p askie s
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Reporta

prawy. W pompach ciep a bez wbudowanego 

zasobnika do przygotowania ciep ej wody 

u ytkowej wykorzystuje si  zbiorniki wolno 

stoj ce z w ownicami, które dodatkowo 

mog  wspó pracowa  z uk adami solarnymi.

Ciekawostk  urz dze  Alpha-InnoTec jest 

mo liwo  po czenia funkcji grzania z funk-

cj  ch odzenia. Jest to tak zwane ch odzenie 

pasywne, czyli takie, które wykorzystuje 

dolne ród o jako ród o ch odu. To rozwi -

zanie bardzo korzystne ekonomicznie. Po 

prze czeniu na ten tryb pracy dzia aj  tylko 

pompki obiegowe. Spr arka jest wy czona, 

a zatem wydatki eksploatacyjne s  naprawd

groszowe. Warunkiem efektywnego dzia ania 

ch odzenia pasywnego jest jednak zainstalo-

wanie w domu ogrzewania p aszczyznowego. 

Ch odzenie pasywne to nie tylko odpowied-

nia temperatura w domu podczas letnich 

upa ów. Dodatkowym bonusem jest sprawna 

regeneracja dolnego ród a.

– W przypadku powietrznych kompaktowych 

pomp ciep a montowanych na zewn trz domu 

podgrzewanie c.w.u. jest realizowane równie

na dwa sposoby – mówi Jacek Suchecki.

– W urz dzeniach do 18 kW stosowane s  tak 

zwane wie e hydrauliczne. W jednej obudowie 

znajduj  si : trzystulitrowy zasobnik wody, 

zbiornik buforowy oraz pompy obiegowe. Przy 

wi kszych jednostkach stosuje si  natomiast 

bufor centralnego ogrzewania z wbudowan

grza k  oraz zasobnik ciep ej wody jako samo-

dzielnie stoj ce jednostki. Powietrzne pompy 

Alpha-InnoTec pracuj  bez adnego problemu 

nawet w bardzo niskich temperaturach. 

Doskonale sprawdzi y si  chocia by podczas 

ostatniej ci kiej zimy. Oczywi cie w takich 

ekstremalnych warunkach spada sprawno

urz dzenia, ale i tak stanowi ono bezpieczne 

oraz stabilne ród o ciep a dla ca ego domu.

Inwestycja 1
Koszty inwestycyjne: wykonanie dolnego 

ród a z nape nieniem glikolem, studzienk

oraz pod czeniem – 12 500 z  [wszystkie 

ceny podane w warto ciach brutto – przyp. 

red.], pompa wraz z pracami instalacyjnymi 

w kot owni – 40 000 z , wykonanie ogrzewa-

nia pod ogowego z materia ów firm daj cych 

10 lat gwarancji (bez wylewki) – 32 000 z

= 84 500 z .

Dom w okolicach Gda ska w gminie 

Borkowo ma powierzchni  oko o 200 m2.

Jest to budynek jednorodzinny, parterowy, 

niepodpiwniczony, wzniesiony z pustaka 

gazobetonowego (24 cm) i ocieplony styropia-

nem (15 cm). Poddasze pod wielospadowym 

dachem nie ma charakteru u ytkowego. 

Ocieplona jest zatem nie po a , a strop nad 

parterem. U yto do tego celu we ny mine-

ralnej w strz pkach (50 cm), któr  u o ono 

metod  wdmuchiwania. W domu dzia a

system wentylacji z rekuperacj . ród em

ciep a jest pompa ciep a Alpha-InnoTec WZS 

100 H/K o mocy 10 kW, a wi c urz dzenie 

z wbudowanym modu em ch odu. W budyn-

ku zastosowano ogrzewanie pod ogowe, tylko 

w azienkach zamontowane s  dodatkowo 

grzejniki drabinkowe.  

– Ciekawostk  stanowi pomys  w a ciciela 

domu polegaj cy na tym, e do wentylacji 

pod czony jest ch ód i grzanie z pompy 

ciep a – podkre la w a ciciel firmy Organiks. 

– W okresie zimowym mo na zatem pod-

grzewa  nagrzewnic  wentylacji, a latem 

sch adza .

– Ch odzenie pasywne to rozwi zanie 

naprawd  wspania e – stwierdza Witold 

Anderman, w a ciciel domu. – Je eli na 

zewn trz panuj  upa y, to temperatura 

wody kr cej w pod ogówce rz du 17,6°C 

w zupe no ci wystarcza, aby w domu panowa

przyjemny ch ód. A w dodatku znik d nie 

dmucha lodowate powietrze, jak to jest w przy-

padku klasycznej klimatyzacji. Nie pojawia si

równie  zjawisko wysuszania powietrza!

Koszty eksploatacyjne za dwa miesi ce, 

od 11 marca do 10 maja, bie cego roku

(obliczone na podstawie prognozy z miesi cy 

zimowych) przy liczniku dwutaryfowym 

i pr dzie budowlanym wynios y – 683,16 z

(za ca  energi  elektryczn  w domu – pralka, 

lodówka, dwie kuchenki elektryczne, telewi-

zor, o wietlenie domu i ogrodu, rekuperacja 

i pompa ciep a). W pierwszym pó roczu 

2010 roku, kiedy dom znajdowa  si  jeszcze 

w fazie wygrzewania wilgoci technologicznej

(zu ycie energii elektrycznej jest wówczas 

wy sze) redni miesi czny koszt energii 

elektrycznej wyniós  590 z .

– Moja filozofia jest dosy  prosta – stwierdza 

w a ciciel domu. – Obecnie jestem cz owie-

kiem dobrze zarabiaj cym i sta  mnie na pom-

p  ciep a. Kiedy zostan  emerytem, nie b d

móg  sobie pozwoli  na taki wydatek. Poza 

tym inwestuj c teraz, inwestuj  w przysz o .

Mówi c krótko, b d  p aci  niskie rachunki 

i mia  dobrze ogrzany dom. 

Z opisywan  inwestycj  wi e si  jeszcze 

jedna ciekawa historia. W gminie Kolbudy, 

równie  w pobli u Gda ska, stoi dom o po-

wierzchni oko o 250 m2. Dom zosta  wzniesio-

ny z klejonego Ytonga 40, który nie wymaga 

Inwestycja 1 – dom, w którym 

strop nad parterem ocieplony 

jest pi dziesi ciocentymetrow

warstw  we ny mineralnej 

w strz pkach

 Pompa ciep a Alpha-InnoTec typu solanka-

-woda o mocy 10 kW
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Pompy ciep a

ocieplenia. Budynek jest dwukondygnacyjny, 

niepodpiwniczony z poddaszem u ytkowym. 

Na parterze zastosowano ogrzewanie pod ogo-

we, natomiast na pi trze odpowiednio dobrane 

grzejniki. Dach z dachówki ceramicznej ocie-

plony jest w po aci we n  mineraln  (20 cm).

– Sze  lat temu zainstalowa em w tym 

obiekcie pomp  o mocy 12 kW innej firmy 

ni  Alpha-InnoTec – mówi Jacek Suchecki.

– Urz dzenie dzia a bez zarzutu i w a ciciele 

s  zadowoleni, ale… Pewnego dnia inwestor 

z pierwszego opisywanego domu, który jest 

z nimi zaprzyja niony, pokaza  im, jak 

pracuje oraz jakie mo liwo ci ma jego pompa 

ciep a. Ta prezentacja musia a wywrze  spore 

wra enie na inwestorach, bo wkrótce potem 

w podobnym domu wznoszonym przez ich 

syna pojawi o si  urz dzenie Alpha-InnoTec. 

Trudno si  zreszt  dziwi . Stara pompa ciep a

ma COP na poziomie 4, tymczasem WZS 

100 HK osi ga COP 4,9. W sposób bezpo redni 

przek ada si  to na pieni dze! Zasobnik ciep ej

wody jest w urz dzeniu Alpha-InnoTec o 40 li-

trów wi kszy. Pompa niemieckiej firmy jest 

ponadto cichsza o kilka decybeli. W przypadku 

odczuwania ha asu przez cz owieka jest to 

naprawd  prawdziwa przepa ! Spr arka 

starszej pompy to model t okowy. W nowej 

mamy ju  do czynienia z bardziej zaawanso-

wan  technicznie spr ark  typu scroll.

Inwestycja 2
Koszt ca ej inwestycji polegaj cej na wpi -

ciu pompy ciep a do uk adu grzewczego 

budynku wyniós  80 000 z . Ta wysoka cena 

podyktowana jest moc  pompy oraz koniecz-

no ci  u ycia odpowiednio du ych urz dze

wspó pracuj cych (pomp obiegowych, zbior-

nika buforowego itp.).

Metra  kolejnego domu w okolicach Gda ska

nie jest spotykany zbyt cz sto w budownictwie 

jednorodzinnym. To oko o 500 m2 powierzchni 

u ytkowej. Budynek stanowi jednak doskona y

przyk ad zastosowania powietrznej pompy 

ciep a do modernizacji ogrzewania (wcze niej 

obiekt ogrzewany by  kot em olejowym). Dom 

otoczony jest przepi knie zagospodarowanym, 

drobiazgowo rozplanowanym ogrodem (2 ha) 

i wykonanie wykopów pod kolektor poziomy 

lub odwiertów nie wchodzi o w gr !

Pi trowy budynek wzniesiono z Porothermu 

i ocieplono styropianem. Jest to dom inteli-

gentny wykorzystuj cy technologi  firmy Gira 

– prawdziwa twierdza termiczna. Spora cz

funkcji automatyki jest bowiem nastawiona 

na zatrzymanie ciep a. Dobrym przyk adem

s  okna. Poniewa  konstrukcja ma sporo prze-

szkle , zastosowano rolety, które opuszczaj

si  samoczynnie po zachodzie s o ca. Zim

zapobiega to nadmiernemu wypromieniowy-

waniu ciep a z budynku. Szyby s  dodatkowo 

pokryte warstewk  srebra. Dzi ki temu pro-

mieniowanie podczerwone jest wpuszczane do 

rodka i zatrzymywane. 

W obiekcie zastosowana zosta a zewn trzna 

pompa powietrzna Alpha-InnoTec LW 330 

o mocy 33 kW. Wpi to j  w uk ad w taki spo-

sób, e stary kocio  stanowi awaryjne ród o

ciep a dla domu. Zastosowany model nie ma 

mo liwo ci ch odzenia. Alpha-InnoTec ma 

jednak powietrzne pompy ciep a z rewersem. 

Takie rozwi zanie umo liwia obni anie tem-

peratury w pomieszczeniach. Nie jest to jednak 

ch odzenie pasywne, gdy  efekt ten osi ga si

dzi ki pracy spr arki.

– Kiedy ona oraz ja sko czyli my prowa-

dzenie w asnej dzia alno ci gospodarczej 

i przeszli my na emerytur , u wiadomili my 

sobie, e koszty, jakie ponosimy w zwi zku 

z ogrzewaniem naszego, niema ego przecie

domu, s  horrendalnie wysokie i postanowi-

li my to zmieni  – mówi Bogdan, w a ciciel 

domu. – Nie chcieli my jednak niszczy

ogrodu, który jest projektem przemy lanym 

w ka dym szczególe. Zainstalowana jest 

w nim chocia by skomplikowana instalacja 

nawadniania. Zdecydowali my si  zatem na 

powietrzn  pomp  ciep a. Poniewa  za energi

elektryczn  rozliczam si  w cyklu rocznym, 

w tym roku nie mam jeszcze odpowiednich 

danych, aby rzetelnie mówi  o kosztach eksplo-

atacyjnych. Dysponuj  natomiast danymi za 

poprzedni rok. Zanim jednak powiem o kosz-

tach zwi zanych z u ytkowaniem pompy 

ciep a, chcia bym dla porównania powiedzie

kilka s ów o kotle olejowym o mocy 50 kW, 

który by  poprzednio g ównym ród em ciep a

w naszym domu. Tak by o jeszcze w sezonie 

grzewczym 2007/2008. Kocio  zu y  wówczas 

9 ton paliwa! Kto zna ceny oleju opa owego, 

ten wie, e koszty przekroczy y 27 000 z !

W nast pnym sezonie, który by  podobny do 

poprzedniego, je li chodzi o zakresy tempera-

tury, dzia a a ju  pompa ciep a i rachunek za 

pr d wyniós  18 tysi cy! Korzy ci wida  zatem 

jak na d oni. Po szacunkowym odj ciu kosztów 

z pozosta ych odbiorników energii elektrycznej 

w domu okaza o si , e oszcz dno ci wynios-

y a  47%! To pokazuje, ile mo e zaoszcz dzi

ka dy z inwestorów, bez wzgl du na wielko

domu, w jakim zamieszkuje. (m. .)   
 Powietrzna pompa ciep a Alpha-InnoTec 

LW 330

Kocio  na olej opa owy stanowi 

obecnie awaryjne ród o ciep a

Inwestycja 2 – budynek inteligentny 

nazywany termiczn  twierdz
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