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Artyku  promocyjny

NOWOCZESNE INSTALACJE

Sezon grzewczy na starcie, a rynek systemów grzewczych kusi oferta-
mi. Szczególnie mocno ju  rozwini ty rynek pomp ciep a, oferuje efek-
tywne ogrzewanie budynku po czone z niskimi kosztami eksploata-
cji, wskazuj c na wspó czynniki efektywno ci energetycznej i ci g o
grzania. Jak jednak odnie  te dane do naszego domu? Przecie  nie ka -
dy dom jest taki sam…

NAJWY SZE COP NIE OZNACZA NAJNI SZYCH RACHUNKÓW
COP (z ang. coefficient of performance), czyli wska nik efektywno ci 
energetycznej w przypadku pomp ciep a okre la stosunek ilo ci ener-
gii cieplnej w odniesieniu do ilo ci zu ytej energii elektrycznej do jej 
wytworzenia. Innymi s owy, ile energii elektrycznej zu yli my na wy-
tworzenie energii cieplnej. Okre la on punktow  efektywno  energe-
tyczn  pompy ciep a i podawany jest w zapisach A2W35 w przypadku 
powietrznych pomp ciep a lub B0W35 w przypadku pomp gruntowych. 
Symbole znacz  kolejno A2 – temperatura powietrza, B0 – temperatu-
ra gruntu, W35 – temperatura zasilania systemu grzewczego. Nowym 
wska nikiem wprowadzanym do nomenklatury pomp ciep a jest wska -
nik SCOP, czyli sezonowy wska nik efektywno ci energetycznej pomp 
ciep a, okre laj cy sprawno  urz dzenia w ca ym sezonie grzewczym. 
Na rynku dost pne s pompy ciep a Nabilaton Pro, które posiadaj
wska nik SCOP >3.4, co pozwala na uzyskanie dofinansowania z pro-
gramu Prosument. Wska niki te podawane s  w ustalonych warunkach, 
które powinny by  odwzorowane, aby tak  efektywno  osi gn , co 
w praktyce jest niemo liwe. Niemiecki niezale ny instytut badawczy, 
przeprowadzi  badania w celu sprawdzenia efektywno ci energetycz-
nej pomp ciep a pracuj cych w ró nych rodzajach budynków: nisko-
energoch onnych oraz pasywnych. Badania pokaza y, e pompy ciep a
w budynkach niskoenergoch onnych osi ga y wy sz  sprawno  ener-
getyczn  COP, w porównaniu do budynków pasywnych. Jednak kosz-
ty eksploatacji pomp ciep a zamontowanych w budynkach pasywnych 
by y znacznie ni sze ni  w przypadku pomp ciep a pracuj cych w bu-
dynkach niskoenergoch onnych. Wy szy wspó czynnik efektywno ci 
pomp ciep a w budynkach niskoenergoch onnych nie prze o y  si  na 
ni sze koszty eksploatacji. Dlatego przy wyborze pompy ciep a warto 
si  zastanowi , czy zakup drogiej pompy ciep a o wysokim COP do na-
szego budynku jest uzasadniony ekonomicznie?

BEZPIECZE STWO I CI G O  PRACY, CZYLI KASKADA
Podstawowym zadaniem systemu grzewczego jest dostarczenie ciep a
do budynku, w celu zapewnienia komfortu u ytkownikom. Elementem 
dostarczaj cym ciep o jest ród o ciep a systemu grzewczego. Musi ono 
zapewnia  dostarczenie odpowiedniej ilo ci ciep a w ka dych warun-
kach. Podstaw  jest w a ciwy dobór pompy ciep a, a zw aszcza dopre-
cyzowanie wydajno ci urz dzenia w niskich temperaturach powie-
trza. Zazwyczaj warto ci katalogowe podaj  wydajno ci urz dze  dla 
temperatury zewn trznej 2°C i 7°C. Dlatego warto dopyta  producenta 
o wydajno  w ni szych temperaturach zewn trznych. Pompy ciep a
Nabilaton Pro utrzymuj  sta  wydajno  grzewcz  uk adu przy tem-
peraturze zewn trznej -15°C. W przypadku powietrznych pomp ciep a
czynnikiem cz sto pomijanym, ale istotnym z punktu widzenia ci -
g o ci pracy jest proces odszraniania. W wyniku kontaktu wych odzo-
nego wymiennika jednostki zewn trznej z powietrzem zewn trznym 
dochodzi do wykraplania si  na nim wody, a nast pnie do jej zamarza-
nia. Urz dzenie co pewien czas przestaje dostarcza  ciep o do systemu 

grzewczego i pracuje wy cznie na potrzeb  rozmro enia wymiennika 
– proces ten nazywany jest defrost lub odszranianiem. Jednym z dzia-
a  minimalizuj cym skutki tego procesu jest zastosowanie uk adu

kaskadowego. System kaskadowy zamiast jednej pompy ciep a o du-
ej wydajno ci, zak ada monta  dwóch mniejszych. W okresach przej-
ciowych urz dzenia pracuj  naprzemiennie d c do wyrównania go-

dzin pracy, natomiast w przypadku bardzo niskiej temperatury  obie 
pompy ciep a pracuj  równocze nie z pe n  moc . Proces odszraniania 
w uk adzie kaskadowym przebiega naprzemiennie, a wi c w momen-
cie odszraniania jednej z pomp ciep a, druga pracuje z pe n  wydajno-
ci , czyli w ka dym momencie mamy zapewnione minimum 50% wy-

dajno ci grzewczej. Pompy ciep a Nabilaton Pro, pracuj ce w uk adach 
kaskadowych zapewniaj ci g o  grzania o mocach od 10 do 720 kW.

Efektywne grzanie oznacza niskie koszty eksploatacji systemu grzew-
czego po czone z niezawodno ci  pracy. Przy doborze pomp ciep a kie-
rujmy si  indywidualnym podej ciem do obiektu, ze wiadomo ci , e
wybrany system nie b dzie pracowa  w warunkach katalogowych. Taka 
praktyka odci y nasz portfel i zapewni komfortowe warunki w domu.
Wi cej na: www.nabilaton.pl

wiadomy wybór = efektywne grzanie

NABILATON Sp. z o.o., ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa,  
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Pompy ciep a Nabilaton Pro
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