REPORTA¿

Ciepïo z powietrza
Wielu inwestorów uwaĝa, ĝe powietrzna
pompa ciepïa nie ma szans sprawdziÊ siÚ
w polskim klimacie. SÈ przekonani, iĝ
w zimowych warunkach urzÈdzenie tego
typu nie moĝe zapewniÊ sprawnego ogrzewania
w domu. Tymczasem pompa ciepïa
powietrze-woda japoñskiej firmy Daikin
dziaïa efektywnie nawet wówczas,
gdy sïupek rtÚci w termometrze
spada do -20°C.

Dom w okolicach
¥rody ¥lÈskiej.
Po zamkniÚciu
drzwiczek szafy
w gabinecie, trudno
siÚ domyĂliÊ, ĝe
ukrywa ona
hydroboks
(jednostkÚ
wewnÚtrznÈ
Althermy)

Chïodzi i grzeje

– Jak to jest moĝliwe, aby przy ujemnych
temperaturach urzÈdzenie dostarczaïo aĝ
tyle energii cieplnej? To jedno z najczÚĂciej
zadawanych pytañ – stwierdza Paweï Lampka,
wïaĂciciel firmy Chïodmech (autoryzowanego dealera Daikin), która specjalizuje siÚ
w chïodnictwie, klimatyzacji oraz wykonywaniu instalacji wykorzystujÈcych powietrzne
pompy ciepïa. – Dla niezorientowanych klientów pachnie to kompletnÈ abstrakcjÈ. I trudno
siÚ dziwiÊ, bo przemiany termodynamiczne
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chïodniczy w wydaniu biologicznym moĝemy
zaobserwowaÊ na co dzieñ. Pot parujÈcy z naszego ciaïa sprawia, ĝe ciaïo jest ochïadzane.
Ciecz, parujÈc i przechodzÈc w stan lotny,
odbiera ciepïo. Ukïady chïodnicze dziaïajÈ
analogicznie, z tym ĝe nie odparowujÈ przy
plus trzydziestu stopniach, a przy np. minus
trzydziestu! Taki wïaĂnie proces zachodzi
w jednostce zewnÚtrznej Althermy. Nawet przy
minus dwudziestu piÚciu stopniach Celsjusza
energia w powietrzu jest caïkiem spora. Do
zera bezwzglÚdnego, kiedy zamiera jakikolwiek ruch czÈstek, jest jeszcze bardzo daleko!
W kaĝdym razie owej energii jest na tyle duĝo,
ĝe powietrzna pompa ciepïa z powodzeniem
moĝe ogrzaÊ dom. OczywiĂcie im niĝsza
temperatura, tym wydajnoĂÊ urzÈdzenia
zmniejsza siÚ, ale ostatecznie nie ĝyjemy pod
koïem podbiegunowym i dni z naprawdÚ niskimi temperaturami sÈ w Polsce nieliczne.

nie sÈ zjawiskiem powszechnie znanym i rozumianym. WiÚkszoĂÊ klientów wie, ĝe termodynamika jest dziaïem fizyki i tyle. Posïuĝmy
siÚ zatem prostym przykïadem i otwórzmy
zamraĝarkÚ. W Ărodku panuje temperatura
okoïo -20°C, a mimo to zewnÚtrzny wymiennik
znajdujÈcy siÚ z tyïu zamraĝarki jest bardzo
ciepïy! Altherma – powietrzna pompa ciepïa
firmy Daikin, dziaïa dokïadnie na tej samej
zasadzie, tylko w znacznie wiÚkszej skali.
OdwoïujÈc siÚ do prostych przykïadów... Ukïad

Wielu inwestorów kojarzy firmÚ Daikin
wyïÈcznie z urzÈdzeniami klimatyzacyjnymi,
tymczasem jest ona równieĝ znanym i od
lat cenionym producentem powietrznych
pomp ciepïa. Wiele lat temu wprowadziïa na
rynek urzÈdzenia typu powietrze-powietrze
w technologii inwerterowej (moĝliwoĂÊ
pïynnej zmiany mocy kompresora). Takie
pompy ciepïa ogrzewajÈ z powodzeniem wiele
budynków biurowych. Systemy VRV firmy
Daikin sÈ stosowane w obiektach biurowych
jako jedyne ěródïa ogrzewania. SprawdzajÈ
siÚ równieĝ w domach mieszkalnych, ale stosowane sÈ rzadko, poniewaĝ nie zapewniajÈ
ogrzewania ciepïej wody uĝytkowej. System
Altherma – pompa ciepïa powietrze-woda ma
takĝe tÚ dodatkowÈ funkcjÚ i dlatego staje siÚ
produktem coraz bardziej popularnym wĂród
klientów. W jednym urzÈdzeniu zebrane
sÈ bowiem aĝ trzy funkcje – ogrzewanie
pomieszczeñ, ciepïej wody uĝytkowej oraz
chïodzenie domu podczas upaïów. Ta ostatnia
funkcja moĝe byÊ realizowana na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na zastosowaniu
klimakonwektorów, które po doprowadzeniu
do nich wody w temperaturze 5–10°C (tzw.
wody lodowej) zamieniajÈ siÚ w urzÈdzenia
klimatyzacyjne chïodzÈce pomieszczenia
zimnym powietrzem. Drugim sposobem jest
wykorzystanie instalacji ogrzewania podïo-
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Montaĝ jednostki wewnÚtrznej pompy ciepïa
powietrze-woda

gowego. Zimna woda przepïywajÈca przez
podïogówkÚ sprawia, ĝe zamienia siÚ ona
w system chïodzenia pasywnego. Waĝne, aby
temperatura wody w takim ukïadzie nie byïa
zbyt niska (okoïo 16°C), gdyĝ nastÚpowaïoby
zjawisko roszenia.
– Chïodzenie jest szczególnie waĝne
w przypadku pomieszczeñ znajdujÈcych siÚ
na poddaszu – podkreĂla Paweï Lampka.
– Bardzo czÚsto spotykam siÚ ze zjawiskiem
nierównomiernego rozkïadu temperatur
w domu podczas letnich upaïów. O ile na parterze panowaïa przewaĝnie w miarÚ normalna
temperatura, to w pokojach na piÚtrze byïo
na ogóï duszno i gorÈco. Nawet przy bardzo
dobrej izolacji dachu trudno jest tego zjawiska
uniknÈÊ! Dlatego tak waĝna jest moĝliwoĂÊ
obniĝania temperatury w pomieszczeniach
pod poïaciÈ dachowÈ.

OszczÚdnoĂci
– Moim zdaniem system Altherma ma
ogromnÈ przewagÚ nad pompami ciepïa,
w których stosowane sÈ kolektory gruntowe
– stwierdza wïaĂciciel firmy Chïodmech.
– Zamontowanie powietrznej pompy ciepïa
nie wymaga bowiem podejmowania kosztownych prac zwiÈzanych z wykonaniem dolnego
ěródïa. Aby dziaïaïa, nie trzeba przeprowadzaÊ wierceñ ani wykopów. Nie ma potrzeby
„zdobywania” operatów wodno-prawnych...
Altherma moĝe byÊ zastosowana na maïych
dziaïkach, a nawet w mieszkaniach. Ciepïo
„zabierane” jest z powietrza zewnÚtrznego,
które nas otacza.

System Altherma firmy Daikin skïada
siÚ z jednostki zewnÚtrznej i wewnÚtrznej
(system split) i wykorzystuje wspomnianÈ
juĝ technologiÚ inwerterowÈ (moc kompresora jest regulowana w sposób pïynny).
Tymczasem wiÚkszoĂÊ dostÚpnych na rynku
gruntowych pomp ciepïa pracuje w systemie zero/jeden (pracujÈ lub nie pracujÈ).
W skrócie – automatyka Althermy mierzy
temperaturÚ wody wypïywajÈcej z urzÈdzenia
i w zaleĝnoĂci od wyniku ustawia wydajnoĂÊ
pracy kompresora.
– Takie rozwiÈzanie sprawdza siÚ doskonale – mówi Paweï Lampka. – Przy minus
trzech stopniach pompa nie pracuje na peïnej
mocy. Jest ona natomiast potrzebna, kiedy
temperatura spada do minus osiemnastu
stopni. W Althermie zastosowano ekologiczny
czynnik chïodniczy R 410 A. A dziÚki temu, ĝe
moĝe on pracowaÊ przy wyĝszych ciĂnieniach,
moĝliwe jest osiÈgniÚcie wyĝszych temperatur.
Warto podkreĂliÊ, ĝe technologia inwerterowa
zmniejsza zuĝycie energii elektrycznej
w porównaniu do standardowych rozwiÈzañ
[wïÈcz–wyïÈcz – przyp. red.] o ok. 40 procent.
Chociaĝ spotkaïem siÚ z przypadkami jeszcze
wiÚkszych oszczÚdnoĂci. UrzÈdzenie moĝe
pracowaÊ w trybie ciÈgïym, przy mniejszej
wydajnoĂci. OdpadajÈ zatem tak zwane prÈdy
rozruchowe zwiÈzane z wïÈczaniem siÚ pompy
ciepïa, które w przypadku kompresora o mocy
kilku kW sÈ dosyÊ znaczne.
Altherma ma elektryczne grzaïki
wspomagajÈce w hydroboksie – jednostce
wewnÚtrznej, w której ciepïo przekazywane
jest z czynnika gazowego (freonu) do wody
krÈĝÈcej w instalacji grzewczej. PompÚ ciepïa
dobiera siÚ w taki sposób, aby w skali roku
uĝycie owych grzaïek wynosiïo okoïo piÚciu
procent. WïÈczajÈ siÚ one stopniowo w zaleĝnoĂci od zapotrzebowania.
– Sceptykom, którzy krzywiÈ siÚ na zastosowanie owych grzaïek, doradzam rozwaĝenie
róĝnic w kosztach pomiÚdzy czasowym
wïÈczaniem siÚ grzaïek a ïÈcznymi kosztami
wykonania dolnego ěródïa w postaci kolektora
pionowego lub poziomego – stwierdza Paweï
Lampka.
Najtañsza Altherma to model ERLQ
006 BV3 o maksymalnej mocy grzewczej
5,7 kW i mocy chïodniczej 7,2 kW. Skïada
siÚ ona z jednostki zewnÚtrznej, hydroboksu z opcjÈ chïodzenia oraz zbiornika ze
stali nierdzewnej o pojemnoĂci 150 litrów.
Èczny koszt brutto tego zestawu wynosi
21 025,50 zï (VAT – 7%). Ceny montaĝu
okreĂlane sÈ indywidualnie w zaleĝnoĂci
od warunków w miejscu inwestycji.

Solar kit umoĝliwiajÈcy wspóïpracÚ powietrznej
pompy ciepïa firmy Daikin z panelami sïonecznymi

Inwestycja pierwsza
Dom w okolicach OleĂnicy na Dolnym
¥lÈsku zbudowany jest z Ytonga (365 mm)
ïÈczonego klejem. Wolno stojÈcy budynek
z poddaszem uĝytkowym ma powierzchniÚ
ogrzewanÈ 180 m2 (ïÈcznie z garaĝem)
na dziaïce 6000 m2, która umoĝliwiaïaby
zastosowanie pompy gruntowej. ¥ciany domu
docieplone sÈ piÚciocentymetrowÈ warstwÈ
styropianu, a dach z dachówki ceramicznej
Röben ocieplony warstwÈ dwudziestu szeĂciu
centymetrów weïny mineralnej. Jedyne
ěródïo ogrzewania w domu to pompa ciepïa
Altherma. Kominek w salonie peïni rolÚ dekoracyjnÈ. O jego rozpalenie proszÈ najczÚĂciej
goĂcie w czasie spotkañ towarzyskich.
Gospodarzem domu jest Paweï Lampka,
wïaĂciciel firmy Chïodmech.
– Chciaïem zaopatrzyÊ ten budynek w dobry,
sprawdzony system grzania, ale przyĂwiecaï
mi jeszcze jeden cel. Ten dom jest najlepszym
potwierdzeniem tego wszystkiego, o czym mówiÚ swoim potencjalnym klientom – stwierdza
wïaĂciciel. – MogÈ do mnie przyjechaÊ i na
miejscu przekonaÊ siÚ, jak sprawnym urzÈdzeniem jest pompa ciepïa powietrze-woda. Odwiedzali mnie klienci z miejscowoĂci
oddalonych od Wrocïawia o 350 km tylko po
to, ĝeby zobaczyÊ, jak to dziaïa…
W domu zamontowano AlthermÚ model
ERHQ 016 AW1 (starszego typu) o mocy
grzewczej 16 kW oraz chïodniczej 17,8 kW
z grzaïkÈ wspomagajÈcÈ do 9 kW dwustopniowÈ 3 kW + 6 kW oraz zbiornikiem c.w.u.
o pojemnoĂci 300 litrów.
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Reportaĝ

Dom w okolicach OleĂnicy – klimakonwektor stojÈcy

Ukïad dziaïa takĝe jako ukïad chïodzÈcy.
Koszt brutto tego zestawu to 39 376 zï.
Parter w domu jest ogrzewany i chïodzony
za pomocÈ instalacji podïogowej wykonanej
z materiaïów firmy Uponor (rura PE-RT/AL/
PE-RT).
– Ta rura nie rozwarstwiïa siÚ nawet wówczas, gdy w budynku nie byïo jeszcze ěródïa
ciepïa i w wyniku dwóch tygodni silnych
mrozów w 2008 roku woda zamarzïa w instalacji! – podkreĂla Paweï Lampka. – Uwaĝam,
ĝe warto zainwestowaÊ niewiele wiÚkszÈ
sumÚ w taki materiaï i mieÊ spokojnÈ gïowÚ.
Tymczasem wielu inwestorów nie zwraca
na to uwagi. Waĝne jest dla nich, jakie bÚdÈ
mieli pïytki w ïazience, jakÈ armaturÚ, marmury w salonie... Sïowem, zwracajÈ uwagÚ
tylko na to co widaÊ i gotowi sÈ przeznaczyÊ
na te elementy duĝe sumy. A jeĝeli coĂ bÚdzie
ukryte i zalane betonem... a to juĝ moĝe byÊ
kupione w promocji w hipermarkecie. Moim
zdaniem tego rodzaju podejĂcie jest wielkim
bïÚdem! To, co jest w betonie, musi przecieĝ
sïuĝyÊ przez dïugie lata! Warto podkreĂliÊ,
ĝe róĝnica w cenie systemu Uponor wyniosïa
nie wiÚcej niĝ 1/3 w porównaniu z „chiñszczyznÈ”.
Poddasze chïodzÈ i grzejÈ klimakonwektory.
– Poniewaĝ jednym z elementów klimakonwektorów sÈ wentylatory, wielu inwestorów
obawia siÚ haïasu. Tymczasem w urzÈdzeniach firmy Daikin sÈ one tak doskonale
wywaĝone, ĝe naprawdÚ nie trzeba obawiaÊ siÚ
zbÚdnych decybeli. ZasadÈ Chïodmechu przy
doborze klimakonwektorów jest, aby peïna wy-
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dajnoĂÊ grzewcza dla danego pomieszczenia
byïa uzyskiwana juĝ na pierwszym z trzech
biegów. Klimakonwektory nie zajmujÈ teĝ zbyt
duĝo miejsca. Wprawdzie grzejÈ czynnikiem
grzewczym o niskich temperaturach [w granicach 35–40°C – przyp. red.], ale dziÚki staïemu, wymuszonemu przepïywowi powietrza
doskonale speïniajÈ swoje zadanie pomimo
niewielkich gabarytów. Grzejniki podobnej
wielkoĂci przy tej temperaturze zasilania nie
speïniïyby swojej roli. Musiaïyby byÊ znacznie
wiÚksze, a to wiÈzaïoby siÚ ze zmniejszeniem
powierzchni uĝytkowej.
Instalacja w domu Pawïa Lampki
wzbogacona jest o tzw. solar kit – ïÈcznik
pozwalajÈcy w przyszïoĂci na podïÈczenie do
ukïadu grzewczego zestawu solarów. Ciepïa
woda produkowana dziÚki promieniowaniu
sïonecznemu bÚdzie wówczas magazynowana
w zbiorniku wspóïpracujÈcym z pompÈ
ciepïa. JeĂli ukïad solarny wytwarza akurat
c.w.u., Altherma dziÚki solar kit „wie” o tym
i wyïÈcza siÚ. W czasie pochmurnych dni
wspomaga natomiast produkcjÚ ciepïej wody.
– W miesiÈcach zimowych, szczególnie
w styczniu tego roku, temperatura spadaïa
nocÈ do minus dwudziestu trzech stopni.
A w ciÈgu dnia utrzymywaïa siÚ na poziomie
minus osiemnastu – wspomina gospodarz.
– Koszt ogrzewania i produkcji 300 l c.w.u.
dla czterech osób wyniósï w pierwszym miesiÈcu tego roku 476 zï. W kolejnym miesiÈcu
byïo podobnie. To byï jednak czas ekstremalnych temperatur jak na polskie warunki.
W ciÈgu dwunastu miesiÚcy pracy pompa

ciepïa zuĝyïa energiÚ elektrycznÈ o wartoĂci 2500 zï. Nie mam jeszcze zamontowanej
automatyki ogrzewania, czyli sterowania
pÚtlami ogrzewania podïogowego w poszczególnych pomieszczeniach. Zrobiïem to celowo,
gdyĝ zaleĝaïo mi na jak najlepszym wygrzaniu
domu. Dlatego temperatury, jakie panowaïy
w domu, moĝna z powodzeniem okreĂliÊ przymiotnikiem tropikalne, gdyĝ siÚgaïy 23–25°C!
To oczywiĂcie podniosïo koszty. SÈdzÚ, ĝe po
zamontowaniu automatyki i obniĝeniu temperatur do 21°C opïaty spadnÈ o 1/3!

Inwestycja druga
Dwukondygnacyjny dom naleĝÈcy do pana
Piotra Koniecznego w Ligocie Wielkiej ma
powierzchniÚ 260 m2, a mimo to moĝna byïo
w nim zastosowaÊ pompÚ ciepïa Altherma
model ERHQ 016 AW1, a wiÚc tÚ samÈ co
w przypadku pierwszej inwestycji. Nie zastosowano natomiast oryginalnego zbiornika
oferowanego przez firmÚ Daikin, poniewaĝ
inwestor zdecydowaï siÚ na wiÚkszy (1000-litrowy), peïniÈcy jednoczeĂnie rolÚ bufora
odbierajÈcego ciepïo od systemu solarnego.
Budynek wzniesiono z Porothermu 500 mm
i docieplono 12-centymetrowÈ warstwÈ weïny
mineralnej. Tym samym materiaïem (35 cm)
jest równieĝ zaizolowany dach z dachówki
ceramicznej.
– Warto wspomnieÊ, dlaczego w dwóch
domach o róĝnej powierzchni moĝna byïo zastosowaÊ ten sam model urzÈdzenia – mówi
Paweï Lampka. – W ukïadach chïodniczych
z pompami dziaïajÈcymi w systemie wïÈczona/wyïÈczona przyjmuje siÚ, ĝe kompresor
nie powinien uruchamiaÊ siÚ czÚĂciej niĝ
szeĂÊ razy w ciÈgu godziny. Chodzi tu miÚdzy
innymi o kwestiÚ przepïywu oleju w ukïadzie, czyli smarowania. JeĂli tych zaïÈczeñ
jest wiÚcej... ĝywotnoĂÊ urzÈdzenia maleje.
Technologia inwerterowa ma to do siebie, ĝe
jeĂli nawet pompa jest przewymiarowana,
to kompresor pracuje intensywnie, ale na
zmniejszonej wydajnoĂci. Nie ma zatem
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Pompy ciepïa

niebezpieczeñstwa szybszego zuĝywania siÚ
urzÈdzenia.
Na parterze domu uïoĝone jest ogrzewanie
podïogowe. Dodatkowo w jednym z pomieszczeñ zainstalowano klimakonwektor
kanaïowy. Jest on zabudowany pïytÈ g-k.
Kratka nawiewna znajduje siÚ przy drzwiach
wejĂciowych na taras, natomiast kanaï czerpiÈcy powietrze pod jednostkÈ.
Pomieszczenia poddasza sÈ natomiast
ogrzewane i chïodzone wyïÈcznie klimakonwektorami stojÈcymi przypodïogowymi,
oczywiĂcie firmy Daikin.
W przypadku chïodzenia pomieszczeñ
przy wykorzystaniu tzw. wody lodowej wytwarzanej przez AlthermÚ nie ma problemów
z zaopatrzeniem domu w ciepïÈ wodÚ uĝytkowÈ. Kiedy automatyka urzÈdzenia stwierdzi
jej niedobór w zbiorniku, odcina na jakiĂ czas
instalacjÚ chïodzÈcÈ, podgrzewa c.w.u., a nastÚpnie powraca do funkcji chïodzenia.
– Poniewaĝ Altherma jest pompÈ powietrznÈ, która odbiera energiÚ z powietrza,
na wymienniku zewnÚtrznym nastÚpuje
kondensacja pary wodnej, która w zimie
moĝe skutkowaÊ oblodzeniem – wspomina
Paweï Lampka. – UrzÈdzenie „radzi” sobie
jednak bez problemu z tym zjawiskiem dziÚki
krótkotrwaïemu obróceniu kierunku przepïywu czynnika. GorÈcy gaz jest kierowany
do jednostki zewnÚtrznej. Po oszranianiu,
które trwa ok. 5–15 minut automatyka pompy
przywraca wïaĂciwy kierunek jego przepïywu
i urzÈdzenie ponownie ogrzewa wodÚ w instalacji grzewczej. Bezwïad cieplny ogrzewania
podïogowego jest tak duĝy, a czas odszraniania
tak krótki, ĝe nie zmniejsza to komfortu cieplnego w budynku.
Koszt brutto pompy ciepïa Altherma model
ERHQ 016 AW1 zainstalowanej w domu
w Ligocie Wielkiej wyniósï 34 240 zï.
Koszty eksploatacyjne w styczniu tego
roku to 350 zï przy parametrze zasilania
instalacji grzewczej 42°C, a rocznie to okoïo
2500 zï.

Inwestycja trzecia
– Dwa lata temu zadzwoniï do mnie inwestor
mieszkajÈcy w okolicach ¥rody ¥lÈskiej
z pytaniem, czy moĝna byïoby ogrzewaÊ wodÚ
w basenie ogrodowym [ok. 30 m3 – przyp. red.]
przy uĝyciu powietrznej pompy ciepïa – wspomina Paweï Lampka. – LubiÚ wyzwania, wiÚc
zabraïem siÚ za obliczenia. Z pomocÈ pracowników centrali firmy Danffoss dobraïem dla
klienta wymiennik pïytowy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, rozkrÚcany, aby w razie
potrzeby kiedyĂ moĝna go w Ărodku wyczyĂciÊ.

Wymiennik ze stali kwasoodpornej wg sugestii
firmy Danffos nie zostanie uszkodzony przez
chlorowanÈ wodÚ. Po konsultacjach z ekspertami od techniki basenowej okazaïo siÚ,
ĝe zapotrzebowanie basenu na ciepïo wynosi
9 kW, a z zapasem zaspokoi go Altherma
o mocy grzewczej 11 kW. Warto w tym miejscu
zauwaĝyÊ, ĝe Ăciany basenu nie sÈ izolowane
cieplnie od gruntu. To sugestia dla wszystkich
pragnÈcych zbudowaÊ basen ogrodowy murowany... Warto go dobrze zabezpieczyÊ przed
utratÈ ciepïa do gruntu. Koszty eksploatacyjne
bÚdÈ wówczas niĝsze. PompÈ ciepïa speïniajÈcÈ wymagania jest Altherma model ERHQ 011
AW1 o mocy grzewczej 11 kW.
Wymiennik pïytowy zostaï zamontowany
za skimerem (ukïad czyszczÈcy w basenie),
a jednostka zewnÚtrzna zawieszona na Ăcianie
budynku. Problem pojawiï siÚ przy planowa-

parterze [w salonie i w kuchni – przyp. red.].
W zwiÈzku z tym od wiosny do jesieni pompa
ciepïa podgrzewa wodÚ w basenie, natomiast
póěniej wïaĂciciel przeïÈcza instalacjÚ i moĝe
wspomagaÊ istniejÈce w budynku ogrzewanie
kominkowe. Pompa ciepïa nie ogrzewa zimÈ
caïego domu. Jak juĝ wspomniaïem, odpowiada za to system ogrzewania kominkowego
z rozprowadzeniem ciepïego powietrza
wspomaganym turbinÈ. Niestety kominek ma
to do siebie, ĝe co jakiĂ czas trzeba do niego
dokïadaÊ paliwo. Zastosowanie Althermy
zwiÚkszyïo komfort uĝytkowania domu.
Nawet dïuĝsza nieobecnoĂÊ domowników
nie powoduje bowiem wychïodzenia pomieszczeñ. Ukïad ogrzewa dwie sypialnie na
poddaszu i jak wspomniaïem strefÚ dziennÈ
na parterze. WydajnoĂÊ cieplna Althermy
sprawia, ĝe moĝna spokojnie pojechaÊ na

Woda w basenie o pojemnoĂci 30 m3 podgrzewana jest powietrznÈ pompÈ ciepïa, która zimÈ dogrzewa
dom

niu usytuowania jednostki wewnÚtrznej.
– W domu uĝytkowanym i zagospodarowanym od kilku lat nie bardzo moĝna
byïo znaleěÊ miejsce na tÚ czÚĂÊ instalacji
– mówi wïaĂciciel Chïodmechu. – Poza tym
w wykoñczonym budynku ïatwo jest zniszczyÊ róĝne elementy wystroju. Nasz wybór
padï wiÚc na gabinet pana domu. Inwestor
stwierdziï, ĝe ma tam zamykanÈ szafÚ, której
maïo uĝywa i wïaĂnie w niej moĝna by
umieĂciÊ hydrobox. Aby w peïni wykorzystaÊ
moĝliwoĂci instalacji, zachÚciliĂmy inwestora
na zamontowanie dwóch klimakonwektorów
kanaïowych w sypialniach na piÚtrze oraz
dwóch klimakonwektorów naĂciennych na

zimowe ferie bez strachu o wyziÚbienie domu.
W caïej instalacji, zarówno w czÚĂci basenowej, jak i grzewczej, nie krÈĝy czysta woda,
tylko mieszanka wody i glikolu. DziÚki temu
inwestor nie musi martwiÊ siÚ o uszkodzenie
wymiennika pïytowego przy basenie przez
mrozy. Dodatkowym zabezpieczeniem jest
lekkie uchylenie zaworu instalacji basenowej
pozwalajÈce na to, aby czynnik grzewczy
krÈĝyï równieĝ w zewnÚtrznej czÚĂci instalacji.
W przypadku domu w okolicach ¥rody
¥lÈskiej koszty inwestycyjne wyniosïy:
Altherma model ERHQ 011 AW1 – 25 680 zï
+ wymiennik pïytowy – 3210 zï. (m.ĝ.)
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