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Ciep o stanowi podstawow  potrzeb  budyn-
ku mieszkalnego. Wed ug ostatnich danych 
GUS statystycznie udzia  ciep a w jego bilan-
sie rocznym wynosi 68,8% dla celów grzew-
czych i 14,8% dla podgrzewania wody u ytko-
wej. Energia elektryczna dla zasiania urz dze
(m.in. RTV/AGD) stanowi 6,6% bilansu, a dla 
o wietlenia jedynie 1,5%. W ostatnich 10 latach 
najwi kszy realny wzrost cen nast pi  po stro-
nie paliw (2012/2002: od 44 do 100%), podczas 
gdy dla energii elektrycznej 29,5%. Po stronie 

ograniczenia zu ycia ciep a le y najwi kszy 
potencja  dla obni enia kosztów eksploatacji 
domu mieszkalnego. Koszty wytworzenia cie-
p a przez instalacj  solarn  s  ni sze ok. 15÷20 
razy w porównaniu do kot a gazowego i ok. 40 
razy w porównaniu do bojlera elektrycznego.

Ogrzewanie hybrydowe, czyli wiele róde
ciep a
Ogrzewanie hybrydowe to w ostatnich latach 
coraz popularniejsze rozwi zanie stosowane 
tak e w budynkach jednorodzinnych. Za hy-
brydowy uznaje si  system korzystaj cy z co
najmniej dwóch rodzajów paliwa lub energii. 

Zalety systemów hybrydowych
Korzy ci z zastosowania takiego rozwi zania 
zwi zane s  m.in. ze zwi kszonym poziomem 
bezpiecze stwa i komfortu. Mo liwa jest tak e
rozbudowa istniej cego systemu grzewczego, 
gdzie podstawowe ród o ciep a (np. kocio  na 
gaz p ynny) pozostaje jako szczytowe, a do -
czona pompa ciep a typu powietrze/woda przej-
muje prac  przez wi kszo  sezonu grzewcze-
go. W systemie hybrydowym d y si  do tego, 
aby w okre lonych warunkach prac  podejmo-

wa o to ród o ciep a, które zapewni najni sze 
koszty wytworzenia ciep a. Dlatego te  pompa 
ciep a pracuje np. do temperatury zewn trznej 
-10°C, po czym prac  przejmuje kocio  gazowy.

Centralny punkt systemu hybrydowego
Podgrzewacz Hewalex INTEGRA o konstruk-
cji „zbiornik w zbiorniku” zapewnia 2-funk-
cyjn  prac  instalacji solarnej – podgrzewanie 
wody u ytkowej i wspomaganie ogrzewania. 
Wewn trzny zbiornik wody u ytkowej zasila-
ny od do u wod  wodoci gow  zapewnia in-
tensywne sch adzanie dolnej strefy i efektywn
prac  instalacji solarnej. W cznie z opcjo-
naln  grza k  elektryczn  dla podgrzewa-
nia wody u ytkowej, do podgrzewacza mo -
na pod czy  nawet 5 ró nych róde  ciep a.
Zastosowanie wysokosprawnego hybrydowe-
go systemu grzewczego pozwala trwale zmniej-
szy  obci enie bud etu domowego. Obecny 
stan techniki pozwala budowa  tzw. „solarne” 
domy jednorodzinne, gdzie pokrycie potrzeb 
energetycznych osi ga 80 do 100%. Cz ciej 
jednak praktyczne zastosowanie znajduj  in-
stalacje solarne pokrywaj ce od 20 do 35% 
rocznych potrzeb ciep a. Instalacje solarne do 
wspomagania ogrzewania staj  si  coraz bar-
dziej popularne na rynku polskim, zwi ksza-
j c mo liwo ci wykorzystania darmowej ener-
gii. Co wa ne podkre lenia – s  one niezale ne 
od sieci przesy owych, pozwalaj  na dogodne 
magazynowanie ciep a i wp ywaj  na lokaln
popraw  jako ci powietrza.

Ograniczenie kosztów ogrzewania CO i CWU
zdecydowane oszcz dno ci w domowym bud ecie

Przyk adowy schemat hybrydowego systemu grzewczego z podgrzewaczem uniwersalnym Hewalex INTEGRA 
i 3 ród ami ciep a: kot em gazowym (KG), pomp  ciep a Split (PCCO) oraz instalacj  solarn  (SOL)
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Ogrzewanie hybrydowe mo e wykorzystywa
energi  s oneczn  zarówno do podgrzewania wody 
u ytkowej, jak i wspomagania ogrzewania budynku

Przekrój podgrzewacza uniwersalnego Hewalex 
INTEGRA z zaznaczeniem stref temperaturowych. 
Dolna strefa podgrzewana jest poprzez w ownic
z instalacji solarnej, a tak e z kot a na paliwo sta e.
Strefa rodkowa stanowi stref  robocz  zasilan
najcz ciej z kot a gazowego, z tej samej strefy 
zasilana jest instalacja grzewcza budynku. Górna 
strefa stanowi rezerw  ciep a dla podgrzewania 
wody u ytkowej. Strefa ta mo e by  opcjonalnie 
dogrzewana grza k  elektryczn , pozwalaj c poza 
sezonem grzewczym na ca kowite wy czenie 
z pracy kot a na paliwo sta e
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