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Artyku  promocyjny

NOWOCZESNE INSTALACJE

Jednym z rozpowszechnianych i zyskuj cych 
coraz wi ksze uznanie w ród odbiorców spo-
sobów wykorzystania energii odnawialnej jest 
gruntowa pompa ciep a. Pracuje ona zarów-
no w dzie , jak i w nocy bez potrzeby zapew-
niania sta ych dostaw paliwa. Kluczowy dla 
efektywno ci pracy instalacji jest fakt, e aby 
dostarczy  do budynku 1 kWh energii, potrze-
bujemy pobra  z sieci elektrycznej nie wi cej 
ni  0,25 kWh, a pozosta e 0,75 kWh pobiera-
my z gruntu. Jednak aby instalacja z pom-
p  ciep a spe nia a nasze oczekiwania musi 
by  odpowiednio dobrana i wykonana. St d
Sofath, jako europejski lider w tej dziedzinie, 
proponuje swoim klientom rozwi zanie, któ-
re uwzgl dnia zarówno komfort cieplny, jak 
i ekonomiczny u ytkowników.
Now  generacj  pomp ciep a marki Sofath re-
prezentuje system Caliane. Uk ad jest nowa-
torskim rozwi zaniem na rodzimym rynku, 
dzia aj cym w oparciu o technologi  „bezpo-
redniego parowania/woda”, a jego serce sta-

nowi pompa ciep a, która pozwala poprzez 
wykorzystanie procesu bezpo redniego odpa-
rowania, pozyska  energi  zgromadzon  w zie-
mi przez kolektor gruntowy i dostarczy  j  do 
wn trza domu celem jego ogrzania. 
W przypadku pomp ciep a niezwykle istot-
nym jest dobór oraz sposób wykonania ko-

lektora zewn trznego. Cz sto powtarzaj cym 
si  ograniczeniem na etapie wyboru kolekto-
ra jest wykluczenie wymiennika poziome-
go ze wzgl du na wielko  dost pnej dzia -
ki. Sofath wychodzi do Pa stwa z propozycj
wykonanych z rur miedzianych, poziomych 
kolektorów gruntowych, których powierzch-
nia jest porównywalna do powierzchni ogrze-
wanej budynku (dla budynku o powierzchni 
150 m2 potrzebujemy 150 m2, a przy u o eniu 
w dwóch warstwach jedynie 75 m2 ogrodu). 
Innowacyjnym rozwi zaniem, które Sofath 
rozpowszechnia na europejskim rynku s  son-
dy pionowe umieszczane w odwiertach o g -
boko ci 30 m, które umo liwiaj  zastosowanie 
systemu Caliane nawet w przypadku zniko-
mej powierzchni ogrodu. 
Pompy ciep a Caliane daj  du e mo liwo ci 
poszerzania funkcji systemu. Dodatkow  za-
let  oprócz funkcji ogrzewania domu jest wy-
twarzanie ciep ej wody u ytkowej o tempera-
turze do 60°C po najni szych kosztach.
Pompy Caliane posiadaj  równie  opcj
ch odzenia lub klimatyzacji pomieszcze .
Wystarczy latem prze czy  suwak na sterow-
niku pokojowym, aby odprowadzi  do gruntu 
ciep o pobrane w domu. U ywana do ogrze-
wania domu pompa ciep a mo e podgrzewa
tak e wod  w domowym basenie. 

Rewolucyjno  prezentowanego systemu po-
lega równie  na bardzo atrakcyjnej cenie. 
Koszt inwestycyjny dla pomp ciep a Sofath 
jest porównywalny z kosztami towarzysz cy-
mi za o eniu nowoczesnej instalacji grzewczej 
z kot em kondensacyjnym. Natomiast niepo-
równywalnie korzystniej kszta tuj  si  pó niej-
sze koszta eksploatacyjne, które pozwalaj  za-
oszcz dzi  do 70% wydatków na ogrzewanie.
Przyk adowo dla domu o powierzchni 150 m2

(zapotrzebowanie na moc 7 kW) przewidywany 
roczny koszt ogrzewania pomp  ciep a Caliane 
nie przekroczy 2700 z  gdy przy zastosowaniu 
kot a kondensacyjnego zasilanego gazem p yn-
nym koszt ten wyniesie a  6300 z . Powy szy 
przyk ad samoistnie narzuca stwierdzenie, i
naturalne ród a energii s  sprzymierze ca-
mi nie tylko trwa ego, ale przede wszystkim 
taniego komfortu.

Energia odnawialna sta a si  ju  cz ci  naszej codzienno ci. W wyniku wi-
docznych zmian jakie nast pi y w dziedzinie ochrony rodowiska oraz wzro-
stu cen i stopniowej redukcji wydobycia paliw kopalnych, geotermalne ród a
energii stanowi  op acaln  oraz przyjazn rodowisku alternatyw  w dzie-
dzinie ogrzewania. 

Innowacyjne rozwi zania na rynku pomp ciep a
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