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O
to wyniki naszej ostatniej ankiety, wys³anej do cz³onków Klubu Buduj¹cych Dom.

Otrzymaliœmy 1452 odpowiedzi, których statystyczn¹ wymowê mo¿na skwitowaæ

krótko: „chcia³abym, ale siê bojê”. Oko³o 40% buduj¹cych rozwa¿a mo¿liwoœæ

zastosowania pompy ciep³a we w³asnym domu. Jednak tylko w jednym na dziesiêæ

przypadków rozwa¿ania te koñcz¹ siê decyzj¹ „na tak”. Jest wiêc du¿e, a nawet bardzo

du¿e zainteresowanie pomp¹ ciep³a, ale towarzyszy mu ci¹gle nieufnoœæ do nowoœci,

os³abiaj¹ca coraz potê¿niejszy strumieñ zamówieñ na instalacje z pomp¹ ciep³a. 

Mo¿e to i dobrze, bo niezbyt liczne firmy dzia³aj¹ce w tym segmencie rynku, 

maj¹ pe³ne rêce roboty.

Jesteœmy ju¿ na pó³metku naszej akcji edukacyjnej. Stali Czytelnicy tego cyklu wiedz¹ ju¿

wystarczaj¹co du¿o, ¿eby samodzielnie wybraæ najlepsze rozwi¹zanie dla swego domu

i najlepsz¹ pompê ciep³a. Po dokonaniu wyboru warto sprawdziæ mo¿liwoœci kredytowania

tej inwestycji. Z przyjemnoœci¹  publikujemy w tym wydaniu ofertê preferencyjnych

kredytów na instalacjê pompy ciep³a.

Artyku³y dotychczas opublikowane w ramach cyklu Rok Pompy Ciep³a

mo¿na znaleŸæ w ca³oœci na www.budujemydom.pl.
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Dlaczego i dla kogo pompa
ciep³a? Przegl¹d rozwi¹zañ

systemowych

Ÿród³o dolne – co wybraæ?

Ÿród³o górne – jak rozprowa-
dziæ ciep³o? Ogrzewanie
i dogrzewanie pomp¹ ciep³a

Pompa ciep³a
– wybieramy i kupujemy.
Przegl¹d oferty rynkowej

Ciep³a woda u¿ytkowa (c.w.u.)

w systemie z pomp¹ ciep³a

Pompa ciep³a w klimatyzacji.

Ch³odzenie i rekuperacja

Pompa ciep³a 

a technologia domu

Eksploatacja i konserwacja

systemu z pomp¹ ciep³a

Wymiana kot³a c.o. na pompê

ciep³a – modernizacja

ogrzewania

Czy zastosowa³eœ lub zastosujesz pomê ciep³a w swoim domu?
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Fizycznie pompy ciep³a

ró¿nych producentów nie

ró¿ni¹ siê bardzo. Ich

podstawowe parametry

okreœla serce urz¹dzenia

– agregat sprê¿arkowy.

Reszta to trochê rurek,

zaworów i sterownik 

elektroniczny. A jednak

warto jasno sprecyzowaæ

nasze potrzeby i staran-

nie porównaæ produkty

oferowane przez 

poszczególne firmy. 

WIES£AW MMARCINIAK

Pompa ciep³a
– jak wybieraæ?

WYBÓR POMPY CIEP£A

N
ajwa¿niejsze decyzje mamy ju¿ za so-
b¹. Dotyczy³y one zagadnieñ poru-
szanych w poprzednich dwóch od-

cinkach tego cyklu, czyli zwi¹zane by³y
z wyborem Ÿród³a dolnego i górnego. Przy-
sz³a kolej na wybór pompy ciep³a i konfigu-
racji urz¹dzeñ tworz¹cych tzw. wêze³ ciepl-

ny, czyli swego rodzaju kot³owniê. Za pom-
pê ciep³a do domu ok. 200 m2 zap³acimy od
kilkunastu do ponad dwudziestu tysiêcy
z³otych. Taniej siê nie da, chyba ¿e bêdzie to
produkt gara¿owy, czy ca³kowicie amator-
ski. Tak jest, pompa ciep³a to urz¹dzenie na
tyle proste, ¿e mo¿na je wykonaæ nawet
w warunkach amatorskich, osi¹gaj¹c ca³-
kiem przyzwoite parametry, jeœli u¿yje siê
dobrej klasy komponentów – g³ównie sprê-

¿arkê. Nie namawiamy jednak do dzia³añ
hobbystycznych, bo w ogrzewaniu domu
niezwykle wa¿na jest niezawodnoœæ dzia³a-
nia ca³ego systemu, gwarancja napraw itp.
Na rynku liczy siê ponad dwadzieœcia firm
dostarczaj¹cych pompy ciep³a (s¹ to pro-
dukty w³asne lub importowane). Zestawie-
nie tych firm i oferowanych systemów za-
wiera tabela 1, otwieraj¹ca ten artyku³. Fir-
my uporz¹dkowano w kolejnoœci miejsc, ja-
kie zajê³y w rankingu „popularnoœci”. Do
cz³onków Klubu Buduj¹cych Dom skiero-
waliœmy na pocz¹tku br. ankietê, na któr¹
odpowiedzia³y 1452 osoby. Jedno z pytañ
tej ankiety dotyczy³o rozpoznawalnoœci
marki/producenta pomp ciep³a. Poprosili-
œmy naszych czytelników o zaznaczenie na

Tabela 11. FFirmy ii ooferowane ssystemy. KKolejnoœæ ffirm

nie jjest pprzypadkowa –– wwyznacza jj¹ wwynik ww rrankin-

gu rrozpoznawalnoœci mmarki/firmy
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wykazie tych firm, których nazwy s¹ im
znane choæby ze s³yszenia. Liczby pozytyw-
nych odpowiedzi (w procentach) pos³u¿y³y
do u³o¿enia kolejnoœci firm w tabeli 1. Mi-
mo znacznej liczby respondentów tej ankie-
ty, nie nale¿y z niej wyci¹gaæ zbyt daleko
id¹cych wniosków. Jeœli uwzglêdnimy, ¿e

tylko (i a¿) co trzeci uczestnik ankiety inte-
resuje siê powa¿nie pompami ciep³a, to po-
zostali respondenci (pozosta³e 2/3) mogli
wskazywaæ na firmy znane im z innego sek-
tora dzia³alnoœci. Tak¹ „premiê” móg³
otrzymaæ Viessmann, doskonale znany jako
producent kot³ów, a zdecydowanie mniej
jako producent pomp ciep³a. Niemniej wy-
niki tego rankingu daj¹ wstêpne pojêcie
o pozycji rynkowej poszczególnych firm.

KRYTERIA WYBORU
Zwykle inwestor kieruje zapytanie oferto-
we do kilku firm i specjaliœci w poszcze-
gólnych firmach wybieraj¹ dla niego naj-
bardziej odpowiedni model pompy ciep³a.
Spróbujemy jednak uporz¹dkowaæ proces
wyboru wed³ug pewnego schematu 1,
który mo¿e pos³u¿yæ jako swego rodzaju
algorytm podejmowania decyzji. Zawiera
on siedem zasadniczych punktów.
1. Zastosowanie. Najpierw trzeba jasno
okreœliæ jakie funkcje ma spe³niaæ pompa
ciep³a w naszym domu. Najbardziej oczy-
wiste jest grzanie , ale przecie¿ pompa cie-
p³a mo¿e te¿ dzia³aæ odwrotnie, tj. ch³o-
dziæ pomieszczenia. Jeœli wierzyæ w glo-
balne ocieplenie to nie nale¿y tej funkcji
bagatelizowaæ. Mo¿emy wiêc mówiæ
o pompie ciep³a, która w zimie grzeje, a w
lecie ch³odzi. Mo¿na te¿ poszukiwaæ pom-
py ciep³a s³u¿¹cej wy³¹cznie do grzania
lub wy³¹cznie do ch³odzenia. W przypad-
ku pompy ciep³a s³u¿¹cej wy³¹cznie do
ch³odzenia, ³¹czy siê zwykle tê funkcjê
z wentylowaniem, czyli pompa ciep³a pra-
cuje jako swego rodzaju rekuperator. Te-
matykê ch³odzenia i wentylacji zostawia-
my sobie na szósty odcinek naszego cyklu
„Rok pompy ciep³a”, a wiêc w tym artyku-
le zajmujemy siê wyborem pompy ciep³a
s³u¿¹cej tylko do ogrzewania.
2. Zasada dzia³ania. To punkt czysto teo-
retyczny. W domach jednorodzinnych
stosuje siê  prawie wy³¹cznie pompy ciep³a
z agregatem sprê¿arkowym i tylko takimi
bêdziemy siê interesowaæ. Oczywiœcie,
chodzi o sprê¿arkê zasilan¹ energi¹ elek-
tryczn¹, choæ stosuje siê równie¿ sprê¿arki
spalinowe (na gaz), ale dla domów jedno-
rodzinnych jest to rozwi¹zanie unikalne. 
3. Rodzaj Ÿród³a dolnego. Temat przera-
bialiœmy szczegó³owo w drugim odcinku
naszego cyklu edukacyjnego (BD 3/07).
Przypomnijmy najbardziej zasadnicze
wnioski. Wiadomo, ¿e sprawnoœæ pompy
ciep³a jest tym wy¿sza im mniejsza jest
ró¿nica temperatur Ÿród³a górnego i dol-

nego. Zatem najwiêksz¹ sprawnoœæ, a wiêc
najni¿sze koszty eksploatacyjne, osi¹ga siê
dla systemu woda – woda. Dolnym Ÿró-
d³em ciep³a jest w tym przypadku woda
gruntowa, której temperatura, niezale¿nie
od g³êbokoœci i pory roku, wynosi ok.
10°C. Jest to równie¿ rozwi¹zanie niedro-
gie inwestycyjnie, o ile lustro wody jest na
poziomie nie g³êbszym ni¿ 7 m, a studnie
(czerpalna i zrzutowa) wiercone s¹ na g³ê-
bokoœæ nie wiêksz¹ ni¿ 15 m. Wymagana
jest te¿ dobra jakoœæ wody, chocia¿ w ofer-
cie rynkowej pomp ciep³a s¹ modele wy-
posa¿one w wymiennik ciep³a odporny na
agresywne oddzia³ywanie chemiczne wo-
dy o „z³ych” parametrach. Jeœli nie dyspo-
nujemy dobrymi warunkami hydrogeolo-
gicznymi lub obawiamy siê o nied³ugi
czas ¿ycia studni – zarówno czerpalnej,
której wydajnoœæ z czasem mo¿e siê obni-
¿yæ, jak te¿ zrzutowej, która mo¿e siê za-
mulaæ trac¹c ch³onnoœæ – to powinniœmy
siê zdecydowaæ na system zamkniêty, nad
którym mamy pe³n¹ kontrolê, czyli na ko-

lektor gruntowy. Mamy do wyboru ko-

lektor pionowy lub poziomy (p³aski lub
spiralny). Ten drugi jest tañszy, ale absor-
buje du¿¹ powierzchniê dzia³ki, dwa do
czterech razy wiêksz¹ ni¿ powierzchnia
u¿ytkowa domu. Szczególnym przypad-
kiem kolektora gruntowego jest system

z odparowaniem bezpoœrednim, w któ-
rym rura kolektora poziomego jest w³¹-
czona w obieg termodynamiczny agregatu
sprê¿arkowego pompy ciep³a, czyli nie ma
odrêbnego obiegu solanki i nie ma wy-
miennika ciep³a. Najprostszym i najtañ-
szym inwestycyjnie Ÿród³em dolnym jest
powietrze zasysane do pompy ciep³a.
Jednak w naszym klimacie zastosowanie
powietrza zewnêtrznego jako Ÿród³a cie-
p³a do ogrzewania domu jest ma³o efek-
tywne. W zimie sprawnoœæ takiego sys-
temu, przy ujemnych temperaturach na
zewn¹trz, spada do wartoœci 2-3, jedno-
czeœnie maleje te¿ moc grzewcza i po-
mieszczenia mog¹ byæ niedogrzane.
Dlatego zwykle stosuje siê  tzw. system

biwalentny, tj. poni¿ej pewnej granicz-
nej temperatury zewnêtrznej (np. -7°C)
w³¹cza siê drugie urz¹dzenie grzewcze –
grza³ka lub kocio³ c.o. Powietrze jako
dolne Ÿród³o ciep³a doskonale siê
sprawdza w innych zastosowaniach – do
wytwarzania c.w.u., do podgrzewania
wody w basenie, do rekuperacji, czyli
odzyskiwania ciep³a z powietrza usuwa-
nego z budynku.
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1. Zastosowania

[ grzanie

[ ch³odzenie

[ dodatkowo wentylowanie

2. Zasada ddzia³ania

[ sprê¿arkowa

[ elektryczna

[ spalinowa

[ sorpcyjna (absorpcyjna i adsorpcyjna)

[ Veilleumiera

[ termoelektryczna

3. Rodzaj ŸŸród³a ddolnego

[ grunt-solanka

T
d
=0°C

[ kolektor poziomy

[ kolektor spiralny

[ kolektor pionowy

[ grunt-woda

T
d
=10°C

[ powietrze

T
d
=2°C (za³o¿enie standardowe)

[ grunt-odparowanie bezpoœrednie

T
d
=0°C

4. Rodzaj ŸŸród³a ggórnego

[ pod³ogówka

T
g
=30-40°C

[ grzejniki

T
g
=50-65°C

[ mieszane: pod³ogówka+grzejniki

T
g
=40-50°C

5. Moc ggrzewcza, ssprawnoœæ CCOP

6. System ppracy uuk³adu ggrzewczego

[ monowalentny

[ biwalentny

[ monoenergetyczny

7. Wybór pproducenta

[ parametry

[ funkcje sterownika

[ cena

[ gwarancja

[ renoma

1 Kryteria wwyboru ppompy cciep³a

pompy ciepla.qxd  2007-04-27  13:22  Page 218



4. Rodzaj Ÿród³a górnego. Najlepszym
rozwi¹zaniem instalacji c.o. jest wodne
ogrzewanie pod³ogowe, czyli tzw. pod³o-

gówka, gdy¿ wymaga ona najni¿szych
temperatur czynnika grzewczego (30-
40°C). Jeœli pod³ogówka z jakichœ wzglê-
dów nam nie odpowiada, np. mamy lekki
strop drewniany, czy gustujemy w puszy-
stych dywanach, to pozostaje nam zastoso-
waæ grzejniki. Bêd¹ one pracowa³y przy
niskich – jak dla grzejników – temperatu-
rach wody (50-65°C), a wiêc powierzchnie
tych grzejników musz¹ byæ znacznie
wiêksze ni¿ w typowych warunkach grzej-
nikowego c.o. Mimo ¿e temperatura wody
jest niska – jak dla instalacji z grzejnikami
– to jest ona zarazem bardzo wysoka jak na
mo¿liwoœci pompy ciep³a, co odbija siê
niekorzystnie na parametrach systemu
ogrzewania. Spada zarówno sprawnoœæ jak
i moc pompy ciep³a. 
5. Moc grzewcza, sprawnoœæ COP. Po
dokonaniu wczeœniejszych wyborów, wie-
my w jakim systemie bêdzie pracowa³a
pompa ciep³a i jakie bêd¹ wartoœci tempe-
ratur  Ÿród³a dolnego (T

d
) oraz Ÿród³a gór-

nego (T
g
). Mamy wiêc podstawowe para-

metry, niezbêdne aby przyst¹piæ do naj-
wa¿niejszego etapu wyboru pompy ciep³a,
tj. analizy modeli oferowanych przez po-
szczególne firmy. Oczywiœcie, brakuje
nam jeszcze jednego kluczowego parame-
tru – mocy grzewczej. T¹ spraw¹ zajmiemy
siê w nastêpnym rozdziale artyku³u.
6. System pracy uk³adu grzewczego.

Pod bardzo uczenie brzmi¹cymi nazwami
kryj¹ siê proste sprawy.  Otó¿ monowa-

lentnym nazywa siê system, w którym
pompa ciep³a jest jedynym Ÿród³em ciep³a
do ogrzewania domu. Biwalentnym zaœ
nazywamy system, w którym oprócz pom-
py ciep³a stosuje siê jeszcze inne Ÿród³o
ciep³a. Jeœli tym dodatkowym Ÿród³em
ciep³a jest grza³ka elektryczna lub pod-
grzewacz wody, czy kocio³ zasilany ener-
gi¹ elektryczn¹, stosuje siê nazwê system

biwalentny monoenergetyczny, gdy¿
Ÿród³o energii jest mono, czyli jedno i to
samo (pr¹d elektryczny) dla pompy ciep³a
i dla wspomagaj¹cego urz¹dzenia grzew-
czego.  Jeœli pompa ciep³a wspó³pracuje
z kot³em gazowym, olejowym lub na pali-
wo sta³e, albo z kolektorem solarnym, mó-
wimy o systemie biwalentnym równole-

g³ym (gdy pompa ciep³a i inne Ÿród³o
ciep³a pracuj¹ równoczeœnie) lub biwa-

lentnym alternatywnym (gdy pompa
ciep³a powy¿ej pewnej temperatury pra-
cuje samodzielnie jako jedyne Ÿród³o
ciep³a).
7. Wybór producenta. Informacje
o wszystkich licz¹cych siê na rynku fir-
mach i rodzajach oferowanych przez nie
systemów podajemy w tabeli 1. Poprzez
serwis internetowy www.cozaile.pl

mo¿na znaleŸæ wszystkie namiary na te
firmy, w szczególnoœci adresy ich stron
internetowych. Wstêpnego wyboru od-
powiednich dla naszego domu pomp
ciep³a mo¿na dokonaæ na podstawie
przegl¹du stron internetowych poszcze-
gólnych firm. Tytu³em przyk³adu 
w tabelach 2-5 zebrano informacje
o modelach pomp ciep³a oferowanych
dla domów jednorodzinnych (o mocy
do 30 kW) przez firmy z czo³ówki ran-
kingu zamieszczonego w tabeli 1. Pozo-
staje zwróciæ siê do wybranych firm
z zapytaniem ofertowym. Ci¹g dalszy to
porównanie otrzymanych ofert i nego-
cjacje warunków, w szczególnoœci ceny. 
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JAKA MOC I SPRAWNOŒÆ?
Oszacowanie wymaganej mocy pompy cie-
p³a jest bardzo proste, choæ firmy potrafi¹
podnieœæ rangê tego zadania do wielkiego
problemu  z bogat¹ podbudow¹ naukow¹.
Oczywiœcie, specjaliœci mog¹ zastosowaæ
s¹¿niste wzory i wyliczyæ dok³adnie straty
ciep³a dla okreœlonego budynku, ale nie
pope³nimy istotnego b³êdu, stosuj¹c „re-
gu³ê kciuka”, tj. szacuj¹c moc grzewcz¹ na
podstawie prostego za³o¿enia, ¿e wspó³cze-
sny dom ma dobr¹ termoizolacjê i do
ogrzewania jego pomieszczeñ wystarczy
moc grzewcza ok. 50 W/m2. Dla domów
o s³abej izolacji cieplnej ten parametr mo-
¿e wzrosn¹æ do wartoœci 70 W/m2 , a dla
domów energooszczêdnych, o bardzo do-
brej termoizolacji, wystarczy 30 W/m2.
W starych budynkach, Ÿle ocieplonych,
z nieszczeln¹ stolark¹, ten wskaŸnik mo¿e
siêgaæ nawet 100-300 W/m2, ale takich bu-
dynków nie ma sensu ogrzewaæ pomp¹ cie-
p³a. Dla wspó³czesnego budynku rachu-
nek jest prosty. Jeœli na przyk³ad po-
wierzchnia ogrzewanych pomieszczeñ wy-
nosi 160 m2, to mamy
160 m2 x 50 W/m2 = 8 kW.
Jeœli ta sama pompa ciep³a nie tylko ogrze-
wa dom, ale równie¿ grzeje c.w.u., to trze-
ba jeszcze dorzuciæ  ok. 1 kW. Zak³ada siê
przy tym, ¿e jedna osoba zu¿ywa  na dobê
ok. 50 l wody o temperaturze 45°C, do cze-
go potrzebna jest moc grzewcza 0,25 kW
(zak³adaj¹c czas podgrzewania tej wody
8 godz). Zatem dla rodziny  4-osobowej
mamy 4 x 0,25 kW = 1 kW. Ostatecznie,

dla przyk³adowego domu 160 m2 otrzymu-
jemy moc pompy ciep³a 9 kW. 
W przypadku domów o skomplikowanej
architekturze, z salonem wysokim na 5 m,
z du¿ymi powierzchniami przeszkleñ, za-
potrzebowanie na moc grzewcz¹ dla nie-
których pomieszczeñ mo¿e wzrosn¹æ.  Ta-
kie szczególne warunki powinny byæ
uwzglêdnione w projekcie ogrzewania,
w szczególnoœci bêd¹ mia³y wp³yw na obli-
czenia strat cieplnych budynku i zwiêksze-
nie oszacowania wymaganej mocy grzew-
czej. W ka¿dym razie, do szczegó³owego
obliczenia strat cieplnych budynku bêdzie
nas prawdopodobnie namawia³a firma in-
staluj¹ca pompê ciep³a. Pamiêtajmy jed-
nak, ¿e w interesie tej firmy jest zawy¿enie
oszacowañ wymaganej mocy grzewczej.
Firma ma przynajmniej dwa powody dla
przeszacowania mocy: wiêkszy zarobek
przy sprzeda¿y pompy ciep³a o wiêkszej
mocy i „spokojna g³owa”, ¿e nie bêdzie
w przysz³oœci reklamacji z powodu niedo-
grzania pomieszczeñ w czasie silnych mro-
zów. Interesy inwestora nie musz¹ siê
w tym przypadku pokrywaæ z interesami
firmy instalacyjnej. Nie powinniœmy siê
bardzo obawiaæ niedoszacowania mocy
pompy ciep³a. Jeœli wysoki salon z du¿ymi
powierzchniami przeszkleñ nie bêdzie
przez kilka mroŸnych dni dogrzany, to le-
piej wspomagaæ ogrzewanie lokalnie, np.
ciep³em z kominka, ni¿ traciæ pieni¹dze na
pompê ciep³a o znacznym zapasie mocy,
wykorzystywanym tylko przez parê dni
w roku. W ogóle zaleca siê strategiê od-

mienn¹ ni¿ dla instalacji grzewczych z ko-
t³em. O ile kocio³ (np. gazowy) powinien
mieæ pewien zapas mocy, o tyle moc pom-
py ciep³a mo¿e byæ trochê niedoszacowana
(ok. 30% ni¿sza ni¿ by³aby potrzebna
w najwiêksze mrozy). W kot³ach stosuje
siê tzw. modulacjê mocy, tzn. moc kot³a
dopasowuje siê do bie¿¹cych potrzeb.
Pompa ciep³a nie ma takich mo¿liwoœci
(ostatnio pojawiaj¹ siê modele pomp cie-
p³a z modulacj¹ mocy, ale to rzadkoœæ),
zatem przez wiêkszoœæ czasu pracowa³aby
z nadmiarem mocy, wykorzystywanym
tylko podczas kilku najbardziej mroŸ-
nych dni w roku. 
Straty ciep³a w budynku przy zmianie
temperatury na zewn¹trz od 0°C do
-20°C wzrastaj¹ dwukrotnie. Zatem wybie-
raj¹c pompê ciep³a  o mocy wystarczaj¹cej
do ogrzania domu przy -20°C na zewn¹trz,
decydujemy siê na pompê z dwukrotnym
zapasem mocy dla temperatury na ze-
wn¹trz utrzymuj¹cej siê „w okolicach”
0°C, a taka pogoda jest najbardziej typowa
w naszym obecnym klimacie. P³acimy
wiêc znacznie dro¿ej za pompê ciep³a
o wiêkszej (za du¿ej) mocy i urz¹dzenie to
pracuje wiêkszoœæ czasu ze znacznym nad-
miarem mocy, a wiêc w warunkach dale-
kich od optymalnych. W³aœciwym rozwi¹-
zaniem jest wybór pompy ciep³a o mocy
wystarczaj¹cej dla typowej temperatury
w zimie (od 0°C  do -10°C) oraz zainstalo-
wanie w zbiorniku wody grza³ki elektrycz-
nej  (o mocy 6-9 kW), wspomagaj¹cej
ogrzewanie przez kilka dni w roku, gdy

moc grzewcza [kW]

Tabela 2. Przyk³ady pomp dzia³aj¹cych w systemie woda-woda (Td=10°C)

pod³ogówka
Tg=30-40°C

uk³ad mieszany
Tg=40-50°C

grzejniki
Tg=50-65°C

model

pompy ciep³afirma uwagi

Stiebel Eltron

WPWE 5 6,6 6,2 5,2 poziom ha³asu 61-62 dB; 
WPWE 8 11,3 10,3 9,0 ciê¿ar 120-140 kg
WPWE 11 14,0 13,1 12,0 COP=5,1-5,8 dla Tg=35°C

WPWE 14 18,5 17,3 15,6 
COP=3,8-4,2 dla Tg=50°C
COP=3,0-3,2 dla Tg=65°C
dodatkowa grza³ka elektryczna o mocy

Viessmann

VITOCAL 300 WWC 6,3 do 14,2 dla maksymalnej Tg=55°C 9 kW oraz pompy obiegowe zintegrowane
z pomp¹ ciep³a w jednej obudowie

VITOCAL 300 WW 6,3 do 43,0 dla maksymalnej Tg=55°C
od 12 kW dostêpna jako pompa
dwustopniowa

VITOCAL 350 WWH 14,1 do 20,0 dla maksymalnej Tg=65°C temperatura c.w.u. do 58°C
Pro W 5/10 Wi 11,57 10,22 8,49
Pro W 7/14 Wi 16,20 14,31 11,88 COP=5,3-6,62 dla Tg=30°C

Clima Komfort Pro W 9/18 Wi 20,83 18,40 15,27 COP=4,36-5,23 dla Tg=40°C
Pro W 10/20 W 22,68 20,52 17,19 COP=3,50-3,93 dla Tg=50°C
Pro W 15/30 W 32,22 28,26 24,39

VATRA

VATRA 9 W2  10 W2 5,6  6,6  
12 W2  15 W2  19 W2 7,8  9,7  11,5   
22 W2  25 W2  29 W2 14,1  16,3  18,3  

COP=3,59-3,99

33 W2  38 W2 20,9  24,4

pompy ciepla.qxd  2007-04-27  13:22  Page 220



temperatura spada poni¿ej -10°C. Bior¹c
pod uwagê polskie realia klimatyczne,
w ci¹gu roku iloœæ energii cieplnej dostar-
czonej przez grza³kê elektryczn¹ (a wiêc
energii drogiej), wynosi zaledwie 5-10%
energii dostarczonej przez pompê ciep³a.
Czêsto pompy ciep³a s¹ oferowane  w kom-
plecie z grza³k¹ dogrzewaj¹c¹.
Gdy ju¿ wyznaczymy wartoœæ mocy grzew-
czej niezbêdnej dla naszego domu, mo¿e-
my przejœæ do wyboru konkretnego mode-
lu pompy ciep³a, spe³niaj¹cego ten para-
metr. Mo¿na skorzystaæ z tabel 2-5. Dla
przyk³adowego domu 160 m2 wymagan¹
moc grzewcz¹ 9 kW zapewni¹ m.in. nastê-
puj¹ce modele:
n system woda – woda (tab. 2)

WPWE8 (Stiebel Eltron), z serii
VITOCAL 300 WWC lub VITOCAL 300
WW (Viessmann), Pro W 5/10 Wi 
(Clima Komfort),  VATRA15W2
(VATRA)
n system solanka – woda (tab. 3)

WPWE 11 (Stiebel Eltron), z serii Fighter
1120 lub Fighter 1220 (NIBE-BIAWAR),
VATRA 10B2 (VATRA), z serii
VITOCAL 200 BWP, VITOCAL 300
BWC, VITOCAL 300 BW (Viessmann),
W4GOE (Hibernatus)

n system powietrze – woda (tab. 4)

WPL10 (Stiebel Eltron), z serii
VITOCAL 300 AW, VITOCAL 350
AWI/AWO (Viessmann), FIGHTER
2010-8, FIGHTER 2005-10 (NIBE-
BIAWAR)
n system z bezpoœrednim odparowa-

niem (tab. 5)

Pro D 5/10 Wi (Clima Komfort), 4 kom-
presory ZIRIUS GvP-25 (Thermogolv).

Zauwa¿my, ¿e jeden i ten sam model osia-
ga ró¿ne wartoœci mocy grzewczej, w za-
le¿noœci od warunków pracy pompy cie-
p³a. Dla Ÿród³a dolnego o sta³ej tempera-
turze (ciep³o gruntowe z wody lub solan-
ki) trzeba uwzglêdniæ temperaturê  Ÿród³a

WYBÓR POMPY CIEP£A

2 Schematyczna iilustracja oobjaœniaj¹ca ccztery ppodstawowe pparametry: mmoc ggrzewcz¹ PP
g
,

moc cch³odnicz¹ PP
ch

, mmoc eelektryczn¹ PP
e

i wwspó³czynnik ssprawnoœci CCOP

moc grzewcza [kW]

Tabela 3. Przyk³ady pomp dzia³aj¹cych w systemie solanka-woda (Td=0°C)

Stiebel Eltron

WPWE 5 5,1 4,4 3,6 poziom ha³asu 61-62 dB; 
WPWE 8 8,3 7,3 6,5 ciê¿ar 120-140 kg; COP=4,2-4,3 
WPWE 11 10,9 9,9 8,7 dla Tg=35°C; COP=3,1-3,3 dla Tg=50°C; 
WPWE 14 14,5 12,8 11,5 COP=2,5-2,7 dla Tg=65°C

mo¿liwoœæ instalacji grza³ki 9 kW (3x3 kW);
Fighter 1120 4,8  6,0  8,3  8,8  10,3  11,5  11,7  14,6  17,0  dla Tg=35°C COP=4,6 dla Tg=35°C, z uwzglêdnieniem

mocy pomp obiegowych
NIBE-BIAWAR

Fighter 1220 4,8  6,0  8,3  8,8  10,3  11,5  11,7  dla Tg=35°C

w obudowie z pomp¹ ciep³a jest 160 litro-
wy podgrzewacz c.w.u.; COP=4,6 dla
Tg=35°C, z uwzglêdnieniem mocy pomp
obiegowych

VATRA 6 B2  7 B2  8 B2 5,6  6,6  7,8  
VATRA 10 B2  12 B2  15 B2 17 B2 9,7  11,5  14,1  16,3  COP=3,59-3,99

19 B2  22 B2  26 B2 18,3  20,9  24,4
VITOCAL 200 BWP 6,1  7,7  9,7 dla maksymalnej temperatury Tg=60°C cicha sprê¿arka z podwójnym t³umieniem 

VITOCAL 300 BWC
4,8-10,8 dla maksymalnej temperatury Tg=55°C; wibracji, kompaktowa budowa zawiera 

Viessmann
COP do 4,61 dla Tg=35°C pompê obiegow¹ solanki, pompê 

VITOCAL 300 BW 4,8-32,6 dla maksymalnej temperatury Tg=55°C
obiegow¹ c.o. oraz dodatkow¹ grza³kê
o mocy 9 kW

VITOCAL 350 BWH 11,0-17,1 dla maksymalnej temperatury Tg=65°C temperatura c.w.u. 58°C
W2GOE 6,10 5,90
W3GOE 8,40 8,00
W4GOE 10,30 9,80
W5GOE 12,70 11,70

Hibernatus W6GOE 15,20 14,30
COP=3,40-3,60 dla Tg=35°C

W9GOE 18,20 16,70
COP=2,30-2,70 dla Tg=50°C

W10GOE 21,60 20,50
W12GOE 25,00 23,80
W14GOE 30,80 28,70

pod³ogówka
Tg=30-40°C

uk³ad mieszany
Tg=40-50°C

grzejniki
Tg=50-65°C

model

pompy ciep³afirma uwagi

5  2 0 0 7 221
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górnego dla wybranego, konkretnego ty-
pu instalacji grzewczej – pod³ogówka
(30-40°C), grzejniki (50-65°C) lub instala-
cja mieszana (40-50°C). Ró¿nice wartoœci
mocy pompy ciep³a dla skrajnych tempe-
ratur wody w instalacji c.o., tj. dla 30°C
i 65°C, mog¹ wynosiæ do 30%. Dla syste-

mu powietrze – woda trzeba ponadto
uwzglêdniæ  zale¿noœæ osi¹ganej mocy
grzewczej od temperatury powietrza. S¹
to ró¿nice bardzo du¿e, ponad dwukrotne
dla temperatur +15°C i -7°C. Zwykle
w uproszczonych katalogach podaje siê
moc dla temperatury powietrza Td = 2°C.

Jeœli za³o¿ymy, ¿e pompa ciep³a powietrze
– woda powinna samodzielnie poradziæ
sobie z ogrzewaniem domu przy ze-
wnêtrznej temperaturze do -10°C, to trze-
ba uwzglêdniæ, ¿e moc podawana dla
Td = 2°C zmniejszy siê ok. 2 razy przy
Td = -10°C.

ROK POMPY CIEP£A

REKLAMA

moc grzewcza [kW]

Tabela 4. Przyk³ady pomp dzia³aj¹cych w systemie powietrze-woda (Td=2°C)

model

pompy ciep³afirma uwagi

WPL 10 6,3 6,0 5,5 poziom ha³asu 65-69 dB; ciê¿ar 
WPL 15 10,3 9,5 8,5 170-370 kg; wersja zewnêtrzna lub 

Stiebel Eltron WPL 20 11,5 10,9 9,5 wewnêtrzna; COP=3,0-3,3 dla Tg=35°C,
WPL 25 11,7 10,9 10,3 COP=2,5-2,7 dla Tg=40°C,
WPL 30 11,9 10,9 9,7 COP=2,0-2,3 dla Tg=50°C

Viessmann

VITOCAL 300 AW 5,4 do 14,6 kW dla maksymalnej Tg=55°C
COP=3,31 dla Td=2°C, Tg=35°C
cicha praca hermetycznej sprê¿arki

VITOCAL 350

5,4 do 14,6 kW dla maksymalnej Tg=65°C

temperatura c.w.u. do 58°C; 

AWI w pomieszczeniu
temperaturê 65°C na zasilaniu c.o. osi¹ga

AWO na zewn¹trz
nawet przy temperaturze 
zewnêtrznej -15°C

FIGHTER 2010-6
4,1 (Td=-7°C)

3,9 (Td=-7°C)
6,6 (Td=2°C)

5,4 (Td=0°C)
5,7 (Td=2°C) COP=2,0-3,8; montowane na zewn¹trz,

7,2 (Td=7°C)
7,0 (Td=7°C)

6,9 (Td=7°C) nie przy œcianie sypialni
8,1 (Td=15°C)

FIGHTER 2010-8
4,7 (Td=-7°C)

4,4 (Td=-7°C)
8,3 (Td=2°C)

6,6 (Td=0°C)
7,0 (Td=2°C) COP=2,1-4,1; montowane na zewn¹trz,

9,9 (Td=7°C)
8,9 (Td=7°C)

8,4 (Td=7°C) nie przy œcianie sypialni
10,7 (Td=15°C)

NIBE-BIAWAR
FIGHTER 2005-8

3,8 (Td=-7°C)
3,5 (Td=-7°C)

6,3 (Td=2°C)
5,6 (Td=0°C)

5,9 (Td=2°C) COP=2,1-4,4; montowane na zewn¹trz,
7,9 (Td=7°C)

7,4 (Td=7°C)
7,0 (Td=7°C) nie przy œcianie sypialni
8,7 (Td=15°C)

FIGHTER 2005-10
5,8 (Td=-7°C)

5,2 (Td=-7°C)
8,3 (Td=2°C)

7,4 (Td=0°C)
7,4 (Td=2°C) COP=2,4-4,4; montowane na zewn¹trz,

10,5 (Td=7°C)
9,7 (Td=7°C)

9,3 (Td=7°C) nie przy œcianie sypialni
11,7 (Td=15°C)

FIGHTER 2005-14
7,8 (Td=-7°C)

7,2 (Td=-7°C)
11,9 (Td=2°C)

10,5 (Td=0°C)
10,9 (Td=2°C) COP=2,2-3,7; montowane na zewn¹trz, 

13,8 (Td=7°C)
13,8 (Td=7°C)

13,3 (Td=7°C) nie przy œcianie sypialni
16,3 (Td=15°C)

uk³ad mieszany
Tg=40-50°C

pod³ogówka
Tg=30-40°C

grzejniki
Tg=50-65°C
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Poza moc¹ grzewcz¹ w podstawowym ze-
stawie parametrów pompy ciep³a podaje
siê zwykle moc ch³odnicz¹, moc elek-
tryczn¹ i sprawnoœæ COP 2. Moc

grzewcza jest to ca³kowita moc z jak¹
agregat sprê¿arkowy pompy ciep³a do-
starcza ciep³o do instalacji c.o. Moc

elektryczna jest to pobór mocy z sieci
energetycznej do zasilania agregatu sprê-
¿arkowego pompy ciep³a. Moc ch³odni-

cza jest to ró¿nica mocy grzewczej i mo-
cy elektrycznej, czyli moc z jak¹ agregat
sprê¿arkowy pobiera ciep³o ze Ÿród³a
dolnego. Jest to zatem równie¿ moc

cieplna Ÿród³a dolnego. Zauwa¿my, ¿e
agregat sprê¿arkowy to jednak nie jedy-
ny odbiornik energii elektrycznej z sieci.
Poza nim energiê elektryczn¹ pobieraj¹
dwie pompy obiegowe (wymuszaj¹ce
obieg solanki w rurach kolektora grunto-

wego i obieg wody w instalacji c.o.) lub
pompa wodna w systemie woda – woda.
St¹d mo¿liwe s¹ istotne ró¿nice interpre-
tacyjne sprawnoœci COP, podawanej
przez poszczególne firmy. Na ogó³ firmy
podaj¹ COP w sposób najbardziej dla
nich korzystny, tj. uwzglêdniaj¹c wy³¹cz-

nie straty mocy na zasilanie agregatu
sprê¿arki.  Z punktu widzenia u¿ytkow-
nika bardziej miarodajne jest uwzglêd-
nienie w COP równie¿ energii elektrycz-
nej pobieranej przez pompy obiegowe
lub pompê wodn¹. Trzeba przyznaæ, ¿e
niektóre firmy podaj¹ COP w taki w³a-
œnie „rzetelny” sposób. Dotyczy to g³ów-
nie firm oferuj¹cych pompê ciep³a
w „kompakcie”, czyli zawieraj¹c¹ w jed-
nej wspólnej obudowie pompy obiegowe
wraz z agregatem sprê¿arki. Doœæ ³atwo
mo¿na siê zorientowaæ  w jaki sposób fir-
ma definiuje COP, jeœli wykonamy proste
obliczenie dla trzech podawanych para-
metrów. Otó¿ jeœli iloraz mocy grzewczej
i mocy elektrycznej pompy ciep³a jest
wielkoœci¹ wiêksz¹ od podawanego COP,
to znaczy, ¿e w COP uwzglêdniono stra-
tê mocy na zasilanie pomp obiegowych.

WYBÓR POMPY CIEP£A

REKLAMA
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moc grzewcza [kW]

Tabela 5. Przyk³ady pomp dzia³aj¹cych w systemie kolektora z bezpoœrednim odparowaniem (Td=0°C)

pod³ogówka
Tg=30-40°C

uk³ad mieszany
Tg=40-50°C

grzejniki
Tg=50-65°C

model

pompy ciep³afirma uwagi

Pro D 5/10 Wi 11,64 10,35 9,19
Clima Komfort Pro D 7/14 Wi 16,29 14,49 12,87 COP=5,30-6,65 dla Tg=30°C
Producent: Pro D 9/18 Wi 20,94 18,63 16,55 COP=4,51-5,30 dla Tg=40°C
NeuraTherm Pro D 10/20 W 24,12 21,42 18,09 COP=3,58-4,26 dla Tg=50°C

Pro D 15/30 W 32,67 29,61 25,47
ZIRIUS*
GvP-14 1,4 COP≈3; do domu ok. 200 m2 trzeba kilku
GvP-18 1,8 kompresorów montowanych w domu
GvP-22 2,2 lub na zewn¹trz
GvP-25 2,4

THERMOGOLV ZIRIUS
COP≈3; przeznaczona do wspomagania

M1/S1-5 5,5 4,9
istniej¹cego systemu c.o. z kot³em

M1/S1-7 9,2 7,9
ZIRIUS FK

COP≈3; kompresor+wentylator; 
2,4 D-X 2,4

przeznaczona do wspomagania
2,8 D-X 2,8

istniej¹cego systemu c.o. z kot³em
3,3 D-X 3,3

* Firma Thermogolv stosuje unikalne rozwi¹zanie, polegaj¹ce na tym, ¿e czynnik grzewczy odparowuje w rurze podziemnej i po sprê¿eniu jego kondensacja nastêpuje

bezpoœrednio w pod³ogowej rurze grzewczej; pompa ciep³a to w istocie kompresor
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WÊZE£ CIEPLNY
Pompa ciep³a jest instalowana zwykle
w odrêbnym pomieszczeniu (z wyj¹tkiem
niektórych pomp przystosowanych do

pracy na zewn¹trz budynku) tworz¹c
wraz z kilkoma wspó³pracuj¹cymi kom-
ponentami tzw. wêze³ cieplny, czyli swe-
go rodzaju kot³owniê. Konfiguracja urz¹-

dzeñ wchodz¹cych w sk³ad wêz³a cieplne-
go jest projektowana indywidualnie dla
konkretnych potrzeb klienta. Kilka typo-
wych rozwi¹zañ przedstawiono w postaci
pogl¹dowych schematów na rys. 3-6.
Najprostszy przypadek 3 to pompa cie-
p³a s³u¿¹ca wy³¹cznie do c.o. i po³¹czona
bezpoœrednio z instalacj¹ c.o. Na schema-
cie ideowym nie pokazano kilku drob-
niejszych choæ niezbêdnych i bardzo wa¿-
nych komponentów, jak choæby pompy
obiegowe, wymuszaj¹ce obieg roztworu
glikolu (solanki)  w uk³adzie Ÿród³a dol-
nego oraz wody w uk³adzie Ÿród³a górne-
go, tj.  w instalacji c.o. Czêsto pompy
obiegowe s¹ ju¿ zamontowane w obudo-
wie pompy ciep³a. W przypadku stosowa-
nia pompy ciep³a zarówno dla c.o. jak i do
wytwarzania c.w.u., w kot³owni instaluje
siê równie¿ zbiornik c.w.u. (zwykle 200 –
400 l) 4. Oferowane s¹ równie¿ pompy
ciep³a w kompakcie ze zbiornikiem c.w.u.
(w jednej obudowie), wówczas pojemnoœæ
zbiornika jest ograniczona, np. do 160 l.
Niezbêdnym elementem takiej konfigu-
racji jest zawór trójdrogowy, kieruj¹cy
ciep³¹ wodê  z pompy ciep³a na przemian
do zbiornika c.w.u. lub do instalacji c.o.
Stosuje siê przy tym zasadê priorytetu
c.w.u., czyli uk³ad regulacji najpierw
„troszczy siê” o zapewnienie odpowied-
niej temperatury wody w zbiorniku
c.w.u. i dopiero po osi¹gniêciu tego para-
metru prze³¹cza zawór trójdrogowy na
zasilanie c.o. W bardziej rozbudowanej
konfiguracji stosuje siê ponadto zbiornik
buforowy o pojemnoœci oko³o 200 l 5.
Rol¹ tego zasobnika ciep³ej wody jest
wprowadzenie do systemu bezw³adnoœci
cieplnej, co korzystnie wp³ywa na wy-
d³u¿enie cyklu pracy pompy ciep³a, czy-
li wyd³u¿enie okresu pomiêdzy kolejny-
mi jej w³¹czeniami. Celowoœæ stosowania
zbiornika buforowego, jako elementu
wnosz¹cego du¿¹ bezw³adnoœæ ciepln¹,
jest dyskusyjna w przypadku zastosowa-
nia pod³ogowej instalacji c.o. w ca³ym
domu, gdy¿ masywny jastrych ma wy-
starczaj¹co du¿¹ pojemnoœæ ciepln¹, by
zapewniæ du¿¹ bezw³adnoœæ ciepln¹ ca³e-
go systemu. Stosowanie zbiornika bufo-
rowego jest natomiast celowe w przypad-
ku grzejnikowej instalacji c.o. (maj¹cej
ma³¹ bezw³adnoœæ ciepln¹) lub w przy-
padku systemu biwalentnego, w którym
zachodzi potrzeba akumulowania ciep³a
pochodz¹cego z dwóch ró¿nych Ÿróde³
ciep³a 6. n

224 2 0 0 7 5

ROK POMPY CIEP£A

3 Schemat iideowy nnajprostszej iinstalacji zz ppomp¹

ciep³a ((tylko cc.o.)

5 Schemat iideowy iinstalacji zz ppomp¹ cciep³a,

zbiornikiem cc.w.u. ii zzbiornikiem bbuforowym

6 Schemat iideowy iinstalacji zz ppomp¹ cciep³a, zzbiornikiem cc.w.u., zzbiornikiem

buforowym ii kkot³em. JJest tto ttzw. uuk³ad bbiwalentny, cco ooznacza, ii¿ mmamy ddwa

Ÿród³a cciep³a, zzasilane zz ddwóch rró¿nych ŸŸróde³ eenergii –– ppompa cciep³a ((pr¹d)

i kocio³ ((gaz, oolej, ddrewno iitp.).

4 Schemat iideowy  iinstalacji zz ppomp¹ cciep³a

i zbiornikiem cc.w.u.
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KREDYT NA POMPÊ CIEP£A

województwa kwota kredytu okres kredytowania oprocentowanie

dolnoœl¹skie
obs³uga: Oddzia³ BOŒ S.A.
we Wroc³awiu

kujawsko-pomorskie
obs³uga: Oddzia³y BOŒ S.A.
w Bydgoszczy, Toruniu,
W³oc³awku

lubelskie
obs³uga: Oddzia³ BOŒ S.A.
w Lublinie

lubuskie
obs³uga: Oddzia³ BOŒ S.A.
w Poznaniu

³ódzkie
obs³uga: Oddzia³ BOŒ S.A.
w £odzi

ma³opolskie
obs³uga: Oddzia³ BOŒ S.A.
w Krakowie

mazowieckie
obs³uga: Oddzia³y BOŒ S.A.
w Warszawie

opolskie
obs³uga: Oddzia³ BOŒ S.A.
w Opolu

podkarpackie
obs³uga: Oddzia³ BOŒ S.A.
w Rzeszowie

podlaskie
obs³uga: Oddzia³ BOŒ S.A.
w Bia³ymstoku

pomorskie
obs³uga: Oddzia³ BOŒ S.A.
w Gdañsku

œl¹skie
obs³uga: Oddzia³y BOŒ S.A.
w Czêstochowie i Katowicach

warmiñsko-mazurskie
obs³uga: Oddzia³ BOŒ S.A.
w Olsztynie

wielkopolskie
obs³uga: Oddzia³y BOŒ S.A.
w Ostrowie Wlkp. i Poznaniu

zachodniopomorskie
obs³uga: Oddzia³ BOŒ S.A.
w Koszalinie i Szczecinie

do 35 000 z³, lecz nie wiêcej ni¿ 90% war-
toœci urz¹dzeñ z kolektorem s³onecznym
i/lub pomp¹ ciep³a o ³¹cznej mocy do
35 kW

do 150 000 z³ – dla modernizacji syste-
mów c.o. i c.w.u.

nie wy¿sza ni¿ 500 000 z³ i nieprzekracza-
j¹ca 70% kosztu ca³kowitego zadania dla
przedsiêbiorców i osób fizycznych

do 80% kwalifikowanych kosztów realizo-
wanej inwestycji lecz nie wiêcej ni¿
50 000 z³ dla osób fizycznych

do 70% wartoœci inwestycji

do 100% kosztu przedsiêwziêcia, przy
czym koszt instalacji 1kW kolektorów s³o-
necznych nie mo¿e byæ wy¿szy ni¿
3675 z³, a koszt instalacji 1kW dla Ÿróde³
ciep³a na paliwo odnawialne oraz systemy
grzewcze z zastosowaniem pomp ciep³a
nie mo¿e byæ wy¿szy ni¿ 2100 z³ (koszt
indeksowany w kolejnych latach o 5%
w stosunku do roku poprzedniego)

do 70% kosztów zadania (w indywidual-
nych przypadkach do 90%), za zgod¹
Funduszu mo¿liwa refundacja wydatków
poniesionych przed udzieleniem kredytu

do 100% kosztu zakupu danego urz¹dze-
nia i nie wiêcej ni¿ 60% kosztów ca³ego
zadania

do 90% kosztów realizowanej inwestycji
lecz nie wiêcej ni¿ 170 000 z³ (wy¿sza
kwota mo¿liwa po uzyskaniu akceptacji
WFOŒiGW); dopuszcza siê refundowanie
wydatków poniesionych przed udziele-
niem kredytu

do 50 000 z³ – dla osób fizycznych

do 80% nak³adów inwestycyjnych, lecz nie
wiêcej ni¿ 50 000 z³

do 90% nak³adów inwestycyjnych, lecz nie
wiêcej ni¿ 300 000 z³

do 80% kosztów inwestycji

do 70% kosztów realizowanej inwestycji
lecz nie wiêcej ni¿ 100 000 z³ dla osób
fizycznych

do 80% kosztu inwestycji

do 4 lat, w tym okres karencji do czasu za-
koñczenia zadania

do 60 miesiêcy, karencja w sp³acie rat ka-
pita³owych do 6 miesiêcy (dla produkcji
biomasy do 24 miesiêcy) od daty zakoñ-
czenia inwestycji

do 5 lat, w tym okres karencji do 6 miesiê-
cy od daty  zakoñczenia zadania

do 3 lat (d³u¿szy okres wymaga zgody
Funduszu), w tym okres karencji do 3 mie-
siêcy

do 5 lat (ustalany indywidualnie) z mo¿li-
woœci¹ karencji w sp³acie kapita³u (najczê-
œciej do koñca okresu realizacji zadania,
nie d³u¿ej ni¿ 6 miesiêcy)

do 4 lat, w tym okres karencji do czasu za-
koñczenia zadania

do 8 lat od dnia zawarcia umowy kredyto-
wej, w tym okres karencji do 1 roku od
dnia zawarcia umowy kredytowej

do 7 lat, w tym okres karencji do 12 mie-
siêcy od daty  zakoñczenia zadania

do 8 lat, w tym okres karencji do 6 miesiê-
cy od daty zakoñczenia zadania

do 36 miesiêcy

do 6 lat od daty zakoñczenia zadania,
w tym okres karencji do czasu zakoñcze-
nia zadania

do 8 lat od daty zakoñczenia zadania,
w tym okres karencji do 12 miesiêcy licz¹c
od terminu zakoñczenia zadania okreœlo-
nego w umowie

do 5 lat (w uzasadnionych przypadkach, tj.
gdy finansowane s¹ zadania z wykorzysta-
niem Funduszy Unijnych okres kredytowa-
nia mo¿e zostaæ wyd³u¿ony do 10 lat),
z mo¿liwoœci¹ karencji w sp³acie kapita³u –
do 12 miesiêcy od zakoñczenia inwestycji

do 5 lat, w tym okres karencji do 12 mie-
siêcy od dnia zawarcia umowy kredytowej

do 5 lat

zmienne, aktualnie: WIBOR 1M – 2,0 p.p.,
lecz nie ni¿sze ni¿ 1% w stosunku rocz-
nym tj. przyk³adowo przy wartoœci WIBOR
równej 4,13% oprocentowanie wyniesie
2,13%

1,0 s.r.w. pomniejszone o 3 punkty pro-
centowe (p.p.), lecz nie mniej ni¿ 1%
w stosunku rocznym – aktualnie 1,25%

nie mo¿e byæ ni¿sze ni¿  1% w stosunku
rocznym i wynosi 0,5 x (1.0 s.r.w. + 1,8
p.p.) – aktualnie 3,025% w stosunku rocz-
nym

0,8 s.r.w. – aktualnie 3,4% w stosunku
rocznym

ustalane indywidualnie, wg zmiennej stopy
procentowej, której podstaw¹ jest s.r.w.,
(aktualnie dla osób fizycznych na zadanie
z dziedziny ochrony atmosfery – 2,12%
w stosunku rocznym)

0,3 s.r.w. – aktualnie 1,275% w stosunku
rocznym

0,85 s.r.w. – aktualnie 3,6125% w stosunku
rocznym

0,6 s.r.w. lecz nie mniej ni¿ 3,5% w stosun-
ku rocznym – aktualnie 3,5%

0,68 s.r.w. – aktualnie 2,89% w stosunku
rocznym

0,4 s.r.w., lecz nie mniej ni¿ 4% w stosun-
ku rocznym – aktualnie 4%

sta³e w wysokoœci 3,5% w stosunku rocz-
nym

sta³e w wysokoœci 3,0% w stosunku rocz-
nym

0,4 s.r.w. + 1,7 p.p. (oprocentowanie kre-
dytów na finansowanie zadañ z wykorzy-
staniem Funduszy Unijnych bêdzie ustala-
ne indywidualnie) – aktualnie 3,4% w sto-
sunku rocznym

0,7 s.r.w. – aktualnie 2,975% w stosunku
rocznym

0,3 s.r.w. lecz nie mniej ni¿ 2% w stosunku
rocznym – aktualnie 2%

Preferencyjne kredyty na pompy ciep³a w Banku Ochrony Œrodowiska
Bank Ochrony Œrodowiska, dziêki wspó³pracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, udzie-
la w poszczególnych województwach, preferencyjnych kredytów, na zadania okreœlone w priorytetach ekologicznej polityki re-
gionalnej. Wœród propozycji dla inwestorów jest wiele takich, które pozwalaj¹ na wsparcie nisko oprocentowanymi kredytami za-
dañ zwi¹zanych z wykorzystaniem odnawialnych Ÿróde³ energii. W ka¿dym województwie przedmiot kredytowania jest sformu-
³owany trochê inaczej. Ró¿ne s¹ te¿ warunki udzielania kredytów. Poni¿ej przedstawiono mo¿liwoœci kredytowania zakupu
i monta¿u pomp ciep³a w poszczególnych województwach:
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ROK POMPY CIEP£A KREDYT NA POMPÊ CIEP£A

UWAGI:

n U¿yty w tekœcie skrót „s.r.w”. oznacza stopê redyskontow¹
weksli. Jest to jedna z podstawowych stóp NBP. Aktualnie
s.r.w. wynosi 4,25%.

n O mo¿liwoœci ubiegania siê o kredyt z BOŒ we wspó³pracy
z konkretnym WFOŒiGW decyduje lokalizacja inwestycji.

n Rzeczywista stopa oprocentowania zale¿y od oprocentowa-
nia nominalnego (lokalizacja inwestycji), kwoty kredytu,
d³ugoœci okresu kredytowania, okresu karencji w sp³acie
kapita³u, wielkoœci prowizji przygotowawczej, kosztu za-
bezpieczenia kredytu.

Przyk³adowa rzeczywista stopa oprocentowana kredytu przy
za³o¿eniach:

n kwota kredytu – 80 000 z³
n oprocentowanie – 2,12% p.a.
n okres kredytowania – 5 lat
n prowizja – 800 z³ (1% kwoty kredytu)
n zabezpieczenie w formie porêczenia wekslowego wynosi

2,59% w skali roku.
n warunki kredytowania okreœlone s¹ umowami pomiêdzy

BOŒ i WFOŒiGW i mog¹ ulegaæ zmianie.

OZE

kredyty udzielone

Doœwiadczenia BOŒ S.A. w finansowaniu OZE
(kredyty udzielone w BOŒ do koñca 2006 r.)

Kot³y opalane biomas¹ 376 35 235
Pompy ciep³a 344 20 615

Kolektory s³oneczne 325 8 143
Ma³e elektrownie wodne 68 28 645
Elektrownie wiatrowe 26 370 298
Produkcja biopaliw 9 7 936
Biogaz 5 7 023
Geotermia (+przy³¹cza) 2 7 005
Fotowoltaika 1 18
£¹cznie 1 156 484 918

liczba [szt.] kwota [tys. z³]

REKLAMA
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