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Na pocz tku lutego 2008 roku w domu Renaty i Ryszarda uruchomiona zosta a pompa 

ciep a. Urz dzenie NEURATHERM austriackiej firmy NEURA wykorzystuje nowocze-

sn  technologi  bezpo redniego odparowania, a zatem w kolektorze poziomym (6 p tli 

ka da po 75 metrów, czyli 12 nitek o d ugo ci 37,5 metra) kr y propan R 290 – czynnik 

naturalny i nieszkodliwy dla rodowiska. Na podstawie wykonanych pomiarów i obli-

cze  grudzi dzka firma CLIMA KOMFORT, która realizowa a zlecenie, zdecydowa a, e

w domu Renaty i Ryszarda najlepiej sprawdzi si  urz dzenie o mocy 10 kW. Dzi ki temu, 

e w budynku zastosowano wy cznie ogrzewanie pod ogowe (górne ród o), a kolektor 

znajduje si  w gruncie gliniasto-piaszczystym o dobrej wilgotno ci (dolne ród o), 

przewidywane parametry sprawno ci mia y by  bardzo dobre. Od pierwszych dni lutego 

Renata i Ryszard mogli sprawdzi , na ile teoria pokrywa si  z praktyk .

– Wys annicy firmy z Grudzi dza sko czyli prace monta owe przed czasem, co nie 

zdarza si  na budowach zbyt cz sto – mówi z uznaniem Ryszard. – Udzielono mi tak e

wyczerpuj cych wyja nie  ustnych oraz przekazano szczegó owe instrukcje pisemne. Nie 

by o te adnego problemu, kiedy poprosi em o praktyczny pokaz obs ugi sterownika. Przy 

obecnym tempie ycia nie zawsze jest czas na czytanie s nistych instrukcji i rozgryzanie 
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ich specyficznego j zyka. Ja zdecydowanie 

szybciej przyswajam tego rodzaju zagadnie-

nia, gdy mog  prze ledzi  koleje czynno ci. 

Je li raz zobacz , jak nale y dany problem 

rozwi za , to na ogó  zapami tuj  kolejno

wszystkich czynno ci i mog  je z powodze-

niem powtórzy . Instrukta  udzielony mi 

przez pracowników CLIMA KOMFORT by  na 

tyle szczegó owy, a jednocze nie przejrzysty, 

e po mimo tego, i  instalacja grzewcza jest 

rozbudowana, nie czu em si  zagubiony po 

wyje dzie ekipy. Sam sposób dzia ania urz -

dzenia jest w sumie dosy  prosty, a sposób 

jego obs ugi przyjazny dla u ytkownika. 

Przyjazny to znaczy logiczny, nieskompliko-

wany, a momentami wr cz intuicyjny.

Mi ym zaskoczeniem by a dla Renaty 

i Ryszarda dodatkowa wizyta przedstawicieli 

firmy, którzy kilka dni po uruchomieniu 

pompy ciep a odwiedzili ich dom. Przy oka-

zji bytno ci na jednej z budów w okolicach 

Warszawy ekipa z Grudzi dza postanowi a

bowiem sprawdzi , czy urz dzenie i in-

stalacja dzia aj  poprawnie i utrzymuj

parametry.

– To rzadki obecnie dowód troski o klienta, 

ale równie  powa nego podej cia do pracy – 

stwierdza z zadowoleniem Ryszard.

W a ciciele domu chc  dobra  ustawienia 

pracy pompy ciep a w taki sposób, aby pod-

czas dzia ania w trybie automatycznym ko-

rzysta a ona z ta szego pr du drugiej taryfy. 

Zadanie nie jest atwe, poniewa  ogrzewanie 

pod ogowe ma du  bezw adno  ciepln . To 

jego wa na zaleta, ale równie  spore utrud-

nienie, je li chce si  precyzyjnie sterowa

temperatur  w pomieszczeniach.

– Chc  metod  prób i b dów doprowadzi

do sytuacji, w której ustawienia pompy 

ciep a spowoduj , e b dzie si  ona w cza a

w okresach kiedy pr d jest ta szy – podkre la 

Ryszard. – Korci o mnie, aby przeprowadzi

eksperymenty zaraz po wyje dzie ekipy 

monterów, ale... Zwyci y  rozs dek i zastoso-

wa em si  do zalece  przedstawicieli CLIMA 

KOMFORT. Przez pierwsze dwa tygodnie po 

uruchomieniu instalacji powinna ona bowiem 

pracowa  na takich ustawieniach, jakie 

pozostawi a ekipa uruchamiaj ca pomp .

To bardzo wa ne. Pod oga musi si  wygrza .

Parametry dzia ania s  natomiast zaplanowa-

ne w taki sposób, aby zapewni  szybkie, ale 

jednocze nie bezpieczne odparowanie resztek 

wilgoci z posadzki. Po czternastu dniach 

prze czy em pomp  na tryb pracy automa-

tycznej, na tak zwany cykl numer 2. Grzanie 

instalacji jest wówczas uzale nione wy cznie 

od warunków temperaturowych, jakie panuj

w poszczególnych pomieszczeniach domu. 

Pompa przesz a te  prawdziwy chrzest bojowy. 

W zwi zku z pracami na s siedniej budowie 

nast powa y cz ste wy czenia pr du. Mia em

obawy, jak zareaguje na tak  prób  elektro-

nika pompy ciep a. Okaza o si , e wszelkie 

moje niepokoje by y kompletnie nieuzasadnio-

ne. Po ka dym wy czeniu pr du urz dzenie 

wraca o do zaprogramowanych wcze niej 

ustawie  i dzia a o bez zarzutu.

W domu jest przyjemnie i ciep o zarówno 

na parterze, jak i na poddaszu. Warto to pod-

kre li , bo komfort cieplny pompa NEURA 

zapewnia pomimo tego, e wi ksza cz

dachu nie ma jeszcze ocieplenia z we ny 

mineralnej. Jedyna os ona przed warun-

kami zewn trznymi to blachodachówka. 

Termoizolacyjno  takiej konstrukcji jest 

bardzo niska, a mimo to warunki panuj ce 

w domu sprawiaj , e mo na w nim zamiesz-

ka  cho by od zaraz.

– Przed nami jeszcze d ugie prace wyko -

czeniowe – mówi Ryszard. –  Ale ciesz  si ,

e pompa pracuje tak dobrze. Pracuje nawet 

lepiej, ni  si  spodziewa em. Podkre lam to 

z takim entuzjazmem, bo tu  po uruchomieniu 

urz dzenia zdarza y si  takie okresy, w któ-

rych przez kilka kolejnych dni temperatura 

noc  spada a do minus jedenastu stopni. I na-

 W domu Renaty i Ryszarda oprócz regulatora temperatury, dzi ki któremu mo na zdalnie 

programowa  temperatur  w ró nych pomieszczeniach, b dzie istnia a równie  mo liwo

automatycznego jej regulowania w trzech sypialniach. Zamontowane na rozdzielaczu trzy automatyczne 

g owice b d  regulowa y przep yw wody w wybranych obiegach ogrzewania pod ogowego na podstawie 

wskaza  czujników zamontowanych w pokojach

Przez pierwsze dwa 

tygodnie po uruchomie-
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 Podczas ostatniej wizyty przedstawicieli 

grudzi dzkiej firmy CLIMA KOMFORT zostanie 

pod czony i urochomiony podgrzewacz wody 

wyprodukowany przez du sk  firm  VESTTHERM. 

Jego najwa niejsz  cz ci  jest niewielka pompa 

ciep a typu powietrze–woda. Przygotowuje ona 

ciep  wod  u ytkow , wykorzystuj c do tego 

celu odpowiednio wysok  temperatur  powietrza 

panuj c  w pomieszczeniu, w którym si  znajduje. 

Wystarczy ju  oko o 5°C, aby pompa skutecznie 

spe nia a swoje zadanie. Urz dzenie to nie jest 

jeszcze uruchomione, poniewa  najpierw inwestor 

musi zamontowa  specjalne filtry, dzi ki którym 

poprawi si  jako  wody z uj cia na dzia ce.
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wet wówczas w niewyko czonym domu by o

przyjemnie i ciep o. Ustawi em temperatur

w pomieszczeniach na poziomie 21°C i ta 

zadana warto  utrzymywa a si  przez ca y

czas na parterze. Na nieocieplonym podda-

szu by o nieco ch odniej, ale i tak warunki 

temperaturowe panuj ce na pi terku mo na

uzna  za bardzo dobre. W czasie wi t

wielkanocnych mam zamiar zako czy  ocie-

planie dachu. Jestem pewien, e wówczas, 

kiedy konstrukcja domu b dzie zamkni ta 

i szczelna, pompa ciep a b dzie mog a

pracowa  na bardzo niskich parametrach. 

Zamierzam tak e posprawdza  zale no ci 

pomi dzy ró nymi ustawieniami temperatu-

ry w poszczególnych pomieszczeniach domu. 

Chc  si  przekona , jaki wp yw b dzie mia o

zaprogramowanie okre lonej temperatury 

w jednym pomieszczeniu na temperatur

w pozosta ych. Warto wiedzie , jak reaguje 

system i czego mo na si  po nim spodziewa .

Wed ug zapewnie  przedstawicieli CLIMA 

KOMFORT takie eksperymenty na pocz tku 

eksploatacji nie stwarzaj adnego niebez-

piecze stwa. Przeciwnie, s  nawet wskazane 

i przyczyniaj  si  do lepszego poznania 

urz dzenia oraz zasad jego dzia ania przez 

u ytkowników.

Niezwykle wa nym elementem kontroli 

pracy pompy ciep a jest sterownik, dzi ki 

któremu system grzewczy pozostaje 

przez ca y czas w równowadze i pracuje 

bezawaryjnie. Oprócz kontroli pompy 

ciep a sterownik mo e równie  zarz dza

dodatkowym, niezale nym ród em energii, 

przygotowaniem ciep ej wody u ytkowej 

oraz pomp  obiegow . Sterownik wspó pra-

cuje z regulatorem, który przekazuje sygna

do sterownika o konieczno ci uruchomienia 

systemu grzewczego. Poprawia to w du ym 

stopniu komfort u ytkowania urz dzenia. 

Dzi ki temu, e istnieje mo liwo  zapisania 

w pami ci regulatora kilku niezale nych 

programów, system staje si  dzi ki temu 

bardzo elastyczny i pozwala na uzyskanie 

zmian temperatur w pomieszczeniach na 

przyk ad w zale no ci od pory dnia. Dzi ki 

po czeniu radiowemu (oko o 30 m) prac

sterownika mo na kontrolowa  z ró nych 

pomieszcze  w domu bez konieczno ci 

zagl dania do kot owni.

– Czeka nas jeszcze jedna wizyta przed-

stawicieli CLIMA KOMFORT na prze omie 

kwietnia i maja – mówi Ryszard. – W czasie 

jej trwania montowane b d  automatyczne 

g owice  w rozdzielaczach. Urz dzenia 

te zostan  zainstalowane na obiegach 

odpowiedzialnych za temperatur  w trzech 

sypialniach na poddaszu. W ten sposób oprócz 

regulatora temperatury, dzi ki któremu mo na

zdalnie programowa  temperatur  w ró nych 

pomieszczeniach, b dzie istnia a mo liwo

automatycznego jej regulowania w trzech 

wybranych pokojach. Umo liwi  to czujniki 

zamontowane w sypialniach, które b d

wspó pracowa y z automatycznymi g owicami. 

Dzi ki regulacji przep ywu wody w obiegach 

grzewczych, b dzie mo na zaprogramowa

dan  temperatur  i praktycznie zapomnie

o konieczno ci regulacji czy te  sprawdzania 

parametrów cieplnych w sypialniach. Podczas 

ostatniej wizyty przedstawiciele grudzi dz-

kiej firmy dokonaj  równie  ostatecznego 

pod czenia powietrznej pompy ciep a

odpowiedzialnej za ogrzewanie ciep ej wody. 

Urz dzenie to nie jest jeszcze uruchomione, 

poniewa  najpierw musz  by  zamontowane 

specjalne filtry, dzi ki którym poprawi si

jako  wody z uj cia na dzia ce. (m. .)

Ogrzewanie pod ogowe ma du  bezw adno

ciepln . To jego wa na zaleta, ale równie

spore utrudnienie, je li chce si  precyzyjnie 

sterowa  temperatur  w pomieszczeniach

 Regulator EUROSTER, który przekazuje sygna

do sterownika o konieczno ci uruchomienia 

systemu grzewczego. Poprawia to w du ym 

stopniu komfort u ytkowania pompy ciep a. Dzi ki 

temu, e w pami ci regulatora mo na zapisa

kilka niezale nych programów, uzyskuje si

po dane zmiany temperatur w pomieszczeniach 

w zale no ci od pory dnia. Dzi ki po czeniu 

radiowemu (zasi g – oko o 30 m) prac  sterownika 

mo na kontrolowa  z ró nych pomieszcze

w domu bez konieczno ci zagl dania do kot owni

Niezwykle wa nym elementem kontroli pracy 

pompy ciep a jest sterownik, dzi ki któremu 

system grzewczy pozostaje przez ca y czas 

w równowadze i pracuje bezawaryjnie
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