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Dlaczego i dla kogo
pompa ciep a?
Przegl d rozwi za
systemowych

ród o dolne – co wybra ?

ród o górne – jak rozprowa-

dzi  ciep o? Ogrzewanie

i dogrzewanie pomp  ciep a

Pompa ciep a – wybieramy

i kupujemy. Przegl d oferty

rynkowej

Ciep a woda u ytkowa (c.w.u.)

w systemie z pomp  ciep a

Pompa ciep a w klimatyzacji.

Ch odzenie i rekuperacja

Pompa ciep a a technologia

domu

Eksploatacja i konserwacja

systemu z pomp  ciep a

Wymiana kot a c.o. na pomp

ciep a – modernizacja

ogrzewania

C
oraz wi cej osób buduj cych w asny dom interesuje si  na serio pompami

ciep a. Potwierdzaj  to firmy, wida  to by o przy stoiskach z pompami ciep a

na ostatnich targach Proelko, a tak e wskazuj  na to ankiety redakcji Budujemy

Dom i rosn ca liczba listów, zapyta  od naszych Czytelników.

Od pi ciu lat konsekwentnie promujemy pompy ciep a na amach BD, po wi caj c

coraz wi cej miejsca tej tematyce. W roku 2006 tematyka pomp ciep a go ci a

w czterech numerach BD, ale Czytelnicy daj  wi cej. Uznali my wi c, e jest to

obecnie „najgor tszy” temat, zas uguj cy na potraktowanie szczególne jako

„temat roku”.

Zatem w 2007 roku og aszamy w BD „ROK POMPY CIEP A” i zajmujemy si  t

tematyk  systematycznie, w ka dym numerze od stycznia do grudnia.

Nasz  Akcj  Edukacyjn  zaczynamy w styczniu od rozstrzygni cia najbardziej 

zasadniczych dylematów inwestora indywidualnego:

– Dlaczego wybieram pomp  ciep a?

– Jakie rozwi zania mam do wyboru?

– Jakie kryteria decyduj  o wyborze?

Jest to zatem przegl d i dyskusja istniej cych na rynku rozwi za  systemowych,

s u cych do ogrzewania, dogrzewania i c.w.u.

W kolejnych numerach BD pójdziemy „w g b” poszczególnych elementów 

systemów z pomp  ciep a, zgodnie z podanym ni ej planem.
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P
rzede wszystkim inwestor musi sobie

odpowiedzie  na pytanie dlaczego

mia by wybra  ogrzewanie pomp

ciep a. Poza argumentami ekologicznymi,

najbardziej kusz ce s  niskie koszty ogrze-

wania.

To najta sze ogrzewanie. Koszty ogrzewa-

nia i c.w.u. dla domu 200 m2 wynosz  oko o

1000 z /rok, je li zastosowano w a ciwe roz-

wi zania. To niewiele w porównaniu z kwo-

t  co najmniej 3000 z /rok dla ogrzewania

gazem lub olejem (a ich cena ci gle ro nie!),

albo co najmniej 6000 z /rok dla ogrzewania

pr dem. No tak, ale ile trzeba zainwesto-

wa , eby tak tanio ogrzewa  dom? Porów-

najmy op acalno  ogrzewania pomp  cie-

p a z najbardziej popularnym ogrzewaniem

gazowym. Na eksploatacji oszcz dzamy ok.

2000 z /rok. A jak wygl da porównanie

kosztów inwestycji? Zasadnicze sk adniki

kosztów inwestycyjnych dla systemu

z pomp  ciep a to:

pompa ciep a

zbiornik c.w.u.

tzw. dolne ród o

Pompa ciep a o mocy 7÷10 kW, wystarcza-

j cej dla domu ok. 200 m2, kosztuje ok.

15 000 z . Za zbiornik c.w.u. zap acimy

2.000÷6000 z , a za dolne ród o od 3000 do

15 000 z , w zale no ci od rodzaju systemu.

Koszt pozosta ych cz ci tzw. w z a (pompy

obiegowe, armatura instalacyjna) i jego

monta u wynosi 5000 z  do 8000 z  i jest po-

równywalny z analogiczn  pozycj  koszto-

w  ogrzewania gazowego. Zatem pozostaje

nam porówna  koszt trzech zasadniczych

elementów (pompa ciep a + zbiornik c.w.u.

+ dolne ród o) dla systemu z pomp  ciep a

z kosztem innych trzech elementów (kocio

+zbiornik c.w.u. + przy cze) dla ogrzewa-

nia gazowego. W pierwszym przypadku

otrzymujemy kwot  20 000÷36 000 z .

W drugim za  wiele zale y od rodzaju wy-

branego kot a i rozwi zania c.w.u. (od

4000 z  do 12 000 z ), a przede wszystkim od

d ugo ci przy cza; koszt przy cza wynosi

od 5000 z  dla kilkunastu metrów do

12 000 z  dla dwustu metrów.

Zatem ca kowity koszt inwestycji w system

z pomp  ciep a wynosi 25 000 z ÷44 000 z

i mo e by  10 000÷20 000 z  wy szy ni  dla

systemu ogrzewania gazowego, ale te  mog

to by  wydatki porównywalne, je li

w ogrzewaniu gazowym wybierzemy drogi

kocio  kondensacyjny i d ugo  przy cza

gazowego b dzie znaczna. Zatem wydatki

inwestycyjne na system z pomp  ciep a mo-

g  by  porównywalne z wydatkami na

ogrzewanie gazowe, a w najgorszym razie

b d  o 10 000 z  do 20 000 z  wi ksze

i zwróc  si  po 5÷10 latach dzi ki oszcz d-

no ci ok. 2000 z /rok na eksploatacji. Do

analogicznych wniosków prowadzi porów-

nanie z ogrzewaniem olejowym, gdzie koszt

trzech podstawowych sk adników systemu

z pomp  ciep a (pompa ciep a + zbiornik

c.w.u. + dolne ród o) nale y porówna

z kosztem dwu sk adników ogrzewania ole-

jowego (kocio  + zbiornik oleju). Na wy-

SYSTEMY OGRZEWANIA POMP  CIEP A

Dlaczego i dla kogo
pompa ciep a?

Czytelnicy zasypuj

nas pytaniami

o pompy ciep a.

To temat na fali.

Temat o tyle trudny,

e inwestor musi 

podj  wiele istotnych

decyzji. Najpierw musi

wybra  jeden z kilku

mo liwych systemów

ogrzewania. A aden

nie mo e by  uznany

za „jedynie s uszny”.
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kresie 1 porównujemy koszty sumaryczne

(inwestycyjne + eksploatacyjne) po 15 la-

tach eksploatacji, dla kilku ró nych syste-

mów ogrzewania. Zauwa my, e dla kot ów

nie uwzgl dniali my jeszcze kosztów komi-

na (4000-6000 z ), który jest zb dny w przy-

padku pompy ciep a.

Do przesz o ci nale  ju  zniech caj ce

kosztorysy w granicach 60 000-70 000 z  za

ca kowity system ogrzewania pomp  ciep a

wraz z monta em. Najcz ciej kosztorysy

firm zamykaj  si  obecnie kwot  w prze-

dziale 30 000÷40 000 z .

JAK DZIA A
POMPA CIEP A?

ród em ciep a u ywanego do ogrzewania

domu jest grunt, woda lub powietrze. S  to

ród a o temperaturze ni szej ni  tempera-

tura w pomieszczeniach, a wi c zadaniem

pompy ciep a jest pobranie energii cieplnej

z medium o ni szej temperaturze (np. woda

gruntowa ma temperatur  7÷12°C, a po-

wietrze mo e mie  nawet -20°C) do po-

mieszczenia o wy szej temperaturze 

(ok. 20°C).

Wywo uje to skojarzenie z pompowaniem

ciep a (z do u do góry w sensie wzrostu tem-

peratury). Nie jest to trudne.

Codziennie do wiadczamy praktycznego

dzia ania takiego pompowania ciep a w na-

szej lodówce czy zamra arce. Z wn trza lo-

dówki, a ci lej z produktów ywno cio-

wych w niej umieszczonych, jest „wypom-

powywane” ciep o i oddawane do pomiesz-

czenia na zewn trz lodówki, czyli lodówka

grzeje ciep e pomieszczenie zabieraj c cie-

p o z jej ch odnego wn trza. Wyobra my

sobie teraz, e do wn trza lodówki wp ywa

w ci g ym obiegu woda ze studni o tempe-

raturze 10°C i po sch odzeniu w lodówce do

5°C wyp ywa z tej e lodówki, a nast pnie

jest „zrzucana” do innej studni. Zatem ca y

czas woda dostarcza do wn trza lodówki

ciep o, które jest z niej zabierane i oddawa-

ne na zewn trz lodówki – do pomieszcze-

nia. Tak w a nie (co do fizycznej zasady)

dzia a pompa ciep a. eby mog a dzia a ,

musi by  zasilana pr dem elektrycznym.

Zatem w tym systemie ogrzewania p acimy

za pr d, który nie jest bezpo rednio ró-
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SCHEMAT DDZIA ANIA PPOMPY CCIEP A
Dzia anie pompy ciep a polega na cyklicznej zmianie stanu fizycznego czynnika (najcz ciej jest to

freon) kr cego w obiegu termodynamicznym – spr anie, skraplanie, rozpr anie, parowanie.

Spr arka zasilana pr dem elektrycznym spr a par  freonu, w wyniku tego wzrasta temperatura

tej pary. W skraplaczu para ulega skropleniu oddaj c swoje ciep o wodzie kr cej w instalacji

ogrzewania. Nast pnie ciek y i spr ony freon przep ywa przez zawór rozpr ny i w procesie roz-

pr ania nast puje jego gwa towne och odzenie. Zimny freon, przep ywaj c pod niskim ci nieniem

przez parownik ogrzewa si  pobieraj c ciep o od czynnika roboczego (wody lub solanki) dolnego

ród a. W wyniku ogrzania freon odparowuje, para jest zasysana przez spr ark  i ca y cykl si  po-

wtarza.

Najogólniej mo na mówi  o podwójnej wymianie ciep a zwi zanej z dwiema przemianami fazowymi

czynnika kr cego w agregacie spr arkowym (freonu). Najpierw z dolnego ród a (a ci lej z wo-

dy gruntowej lub solanki) pobierane jest ciep o potrzebne do odparowania freonu (ciep o parowa-

nia), a nast pnie freon oddaje do instalacji grzewczej ciep o skraplania.

1 Porównanie ssumarycznych kkosztów ((inwestycyjnych ii eeksploatacyjnych) ddla

ró nych ssystemów oogrzewania ppo 115 llatach eeksploatacji

JAKA MMOC?
Dla domu 150-200 m2 powinna wystarczy

pompa ciep a o mocy 7-10 kW. To atwo

policzy . Wspó czesny dom ma zwykle do-

br  termoizolacj  i mo na przyj , e do

ogrzania jego pomieszcze  wystarczy moc

grzewcza ok. 50 W/m2. Dla domów o s ab-

szej izolacji cieplnej ten parametr mo e

wzrosn  do warto ci 70 W/m2, a dla do-

mów energooszcz dnych, o bardzo dobrej

termoizolacji, wystarczy 30 W/m2. Je li po-

wierzchnia ogrzewanych pomieszcze  wy-

nosi np. 160 m2, to w typowym przypadku

mamy

160 m2 × 50 W/m2 = 8 kW.

Je eli ta sama pompa ciep a nie tylko

ogrzewa dom ale równie  grzeje c.w.u., to

trzeba jeszcze dorzuci  ok. 1 kW. Zak ada

si  przy tym, e jedna osoba zu ywa na do-

b  ok. 50 l wody o temperaturze 45°C, do

czego potrzebna jest moc grzewcza

0,25 kW (zak adaj c czas podgrzania tej

wody 8 godz.).

Zatem dla rodziny 4-osobowej mamy 4 ×

0,25 kW = 1 kW. Reasumuj c, otrzymuje-

my moc pompy ciep a 9 kW.
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d em ciep a, ale s u y tylko do „pompowa-

nia” darmowego ciep a ze ród a naturalne-

go (gruntu, wody, powietrza), nazywanego

ród em dolnym do domowej instalacji

grzewczej, nazywanej ród em górnym.

Najwa niejsz  spraw  jest przepompowanie

jak najwi cej energii cieplnej Q przy jak

najmniejszym zu yciu energii elektrycznej

Q
e
, czyli osi gni cie jak najwi kszej spraw-

no ci pompowania ciep a, okre lanej

wspó czynnikiem COP (ang. Coefficient of

Performance):

Sprawno  pompowania ciep a jest tym

wi ksza, im mniejsza jest ró nica tempera-

tury mi dzy odbiornikiem ( ród em gór-

nym) a ród em ciep a ( ród em dolnym).

To intuicyjnie wyczuwane prawo ma swój

cis y zapis w postaci prostego wzoru:

Gdzie T
1

i T
2

s  wyra onymi w kelwinach

temperaturami ród a i odbiornika ciep a,

a h
p

jest wewn trzn  sprawno ci  agregatu

pompy ciep a i wynosi 0,5÷0,6.

Jedynka w tym wzorze odpowiada energii

cieplnej pochodz cej wprost ze strat ener-

gii elektrycznej pobieranej przez pomp

ciep a (zwi zanej z prac  agregatu spr -

arkowego) 2.

W realnych systemach ogrzewania, zale nie

od rodzaju systemu, COP osi ga warto  od

3 do 6, najcz ciej od 4 do 5.

JAKIE RÓD O GÓRNE?
Jest to pytanie o sposób ogrzewania domu.

Do wyboru mamy nast puj ce mo liwo ci:

pod ogówka (ew. cienne lub sufitowe)

grzejniki

mieszane: pod ogówka + grzejniki

Ze wzoru na COP wynika, e najwi ksz

sprawno  uzyskujemy przy niskotempera-

turowym ogrzewaniu pod ogowym (ok. 

28-35°C). Je li ju  stosujemy grzejniki, to

ich temperatura pracy powinna by  jak naj-

ni sza, tj. 50 do 55°C, maksymalnie 65°C.

W nowo budowanym domu trzeba si  zde-

cydowa  na zastosowanie w ca ym domu

niskotemperaturowego ogrzewania pod o-

gowego. O grzejnikach mo na mówi  tylko

wtedy, gdy jest to modernizacja ogrzewania

i chcemy zast pi  kocio  pomp  ciep a, zo-

stawiaj c star  instalacj  c.o. Zdecydowanie

nale y odradzi  stosowanie systemu mie-

szanego pod ogowo-grzejnikowego. Nie-

kiedy, szczególnie w systemach powietrze-

powietrze, stosuje si  klimakonwektory,

które zim  pracuj  jako wzgl dnie nisko-

temperaturowe ród o ciep a, a latem jako

klimatyzatory.

JAKIE RÓD O DOLNE?
Ciep o mo na pobiera  z wody, gruntu lub

powietrza, pomijaj c rzadkie mo liwo ci

wykorzystania wody w rzece, jeziorze lub

ciekach. Mamy kilka sposobów „wyci ga-

nia” ciep a z gruntu 3:

system woda-woda, czyli dwie studnie

system solanka-woda, przy czym solanka

(roztwór glikolu) kr y w kolektorze,

który mo e by

p aski

spiralny

pionowy

system bezpo redniego odparowania –

woda.

DWIE STUDNIE
To najprostsze rozwi zanie. Grunt, a wi c

równie  woda gruntowa, na g boko ci

wi kszej ni  6 m ma w zasadzie sta  tem-

peratur , która wynosi w Polsce ok. 10°C,

niezale nie czy jest zima, czy lato (mo na

si  liczy  ze zmianami w przedziale 7-12°C).

Najta szym inwestycyjnie sposobem po-

bierania ciep a z gruntu jest pompowanie

wody z g boko ci poni ej 6 m (oczywi cie,

2 Ogólna zzasada ddzia ania ssystemu oogrzewania zz ppomp  cciep a

T
2

T
2

– T
1

COP = · h
p

+ 1

Q

Q
e

COP =

R
E

K
L

A
M

A
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lustro wody gruntowej mo e by  na pozio-

mie wy szym, np. 1 lub 2 m pod po-

wierzchni  gruntu). Budujemy 2 studnie –

jedn  do poboru wody, drug  do odprowa-

dzenia (zrzutu) wody sch odzonej, która

wyp ywa z pompy ciep a. W typowych wa-

runkach geologicznych, gdy woda jest czer-

pana z warstwy wodono nej na g boko ci

6 ÷ 15 m, koszt budowy takich dwóch stud-

ni wynosi ok. 2000 z . Odleg o  mi dzy

studni  czerpaln  i studni  zrzutow  po-

winna by  jak najwi ksza (co najmniej

15 m), eby ch odna woda zrzucana nie

miesza a si  z wod  czerpan , niekorzystnie

obni aj c jej temperatur .

Wydajno  pompowania wody gruntowej

powinna wynosi  1,5÷2 m3/h, do czego

wystarcza pompa samozasysaj ca o mocy

200 W (je li lustro wody jest nie g biej

ni  6 m). Nie zawsze warunki gruntowo-

wodne s  korzystne dla tego rozwi zania.

Podstawowym przeciwwskazaniem mo e

by  g boki poziom lustra wody grunto-

wej, co zmusza do stosowania dro szych

rozwi za  – pomp g binowych i g bo-

kich wierce . Uwaga – na studnie o g -

boko ci wi kszej ni  30 m wymagane jest

pozwolenie wodnoprawne. Jest te  drugi

warunek (nie zawsze przestrzegany), e

trzeba niezale nie od g boko ci studni

mie  pozwolenie wodnoprawne na czer-

panie wody w ilo ci wi kszej ni

15 m3/dob .

Cz sto wyra ane s  obawy o nied ugi czas

ycia studni – zarówno czerpalnej, której

wydajno  z czasem mo e si  obni y , jak

te  zrzutowej, której ch onno  mo e nie

by  wystarczaj ca po pewnym czasie. Jed-

nak ewentualnej degradacji studni wierco-

nej nie nale y spodziewa  si  wcze niej ni

po 15÷20 latach. Je li ju  tak si  stanie, to

nie b dzie wielkim problemem finanso-

wym ani technicznym wywiercenie nowych

studni, zatem tym ograniczeniem nie po-

winni my si  nadmiernie przejmowa . In-

nym k opotem systemu woda – woda mo e

by  jako  wody – du a zawarto elaza

i manganu jak równie  bardzo wysoka

twardo . Do producenta pompy ciep a na-

le y ocena, czy z e parametry jako ciowe

wody mog  istotnie wp yn  na zniszczenie

lub z  prac  pompy ciep a. Gro ne i, nie-

stety, do  cz sto wyst puj ce w naszych

warunkach jest nadmierne za elazienie wo-

dy. elazo nie jest szkodliwe dopóki si  nie

utleni. Osad tlenku elaza mo e „zatka ”

wymiennik, a tak e studni  ch onn . Dlate-

go w przypadku mocno za elazionej wody

niezmiernie wa ne jest, by ca y uk ad od

poboru wody w studni czerpalnej do zrzutu

w studni ch onnej by  szczelny i nie „nabie-

ra ” powietrza.

KOLEKTOR P ASKI
Wykonuje si  z rur PE o rednicy jednego

cala, uk adanych w wykopie o g boko ci

ok. 1,5 m, czyli poni ej strefy przemarzania,

ale nie g biej ni  2 m. Jest to zwykle kilka

odcinków rur o d ugo ci ok. 100 m. Przy

odst pach mi dzy rurami rz du 0,5÷ 0,8 m

z jednego m2 gruntu z kolektorem otrzy-

muje si  moc 10-40 W, w zale no ci od ro-

dzaju gleby. Gliniasty i wilgotny grunt od-

daje wi cej ciep a ni  piaszczysty, suchy.

St d przy za o eniu, e do ogrzewania do-

mu potrzeba ok. 50 W/m2, kolektor p aski

powinien zajmowa  powierzchni  1,5 do

5 razy wi ksz  ni  powierzchnia domu. Za-

tem do tego rozwi zania niezb dna jest du-

a powierzchnia dzia ki (np. ok. 800 m2 dla

domu o powierzchni netto ok. 200 m2, je li

grunt jest piaszczysty).

KOLEKTOR SPIRALNY
Cz sto twierdzi si , e je li powierzchnia

dzia ki nie pozwala na zainstalowanie ko-

lektora p askiego, to mo na zainstalowa

kolektor spiralny, czyli u o y  rury spiral-

nie w wykopie o szeroko ci co najmniej

80 cm.

Jednak jest to twierdzenie b dne – w isto-

cie, kolektor spiralny wymaga takiej samej

powierzchni dzia ki jak kolektor p aski,

gdy  odleg o ci mi dzy rowami nie powin-

ny by  mniejsze ni  3 m. Zalet  kolektora

spiralnego jest to, e wykopanie kilku ro-

wów o d ugo ci do 20 m jest atwiejsze ni

zdj cie dwumetrowej warstwy gruntu z du-

ej powierzchni dzia ki. Warto tutaj przy-

pomnie , e ród em ciep a jest grunt, a nie

rura, wi c niezale nie od sposobu jej u o e-

nia (rz dami, czy spiralnie) dla pobrania

okre lonej ilo ci ciep a z gruntu wymagana

jest okre lona powierzchnia „pracuj cego”

gruntu.

KOLEKTOR PIONOWY
Najskutecznie j szym rozwi zaniem

w przypadku ograniczonej ilo ci miejsca

jest kolektor pionowy. Do odwiertów

o g boko ci 30 do 150 m (uwaga – ko-

nieczne jest zezwolenie) wk ada si  rury

zgi te w kszta cie litery U. Z 1 m odwiertu

mo na uzyskiwa  30 ÷ 100 W energii

cieplnej. Na przyk ad dla domu o po-

wierzchni 200 m2 potrzebn  moc ciepln

(200 m2 x 50 W/m2 = 10 kW) otrzymamy

przy cznej d ugo ci odwiertów ok. 200 m,

czyli mog  to by  4 odwierty o g boko ci

50 m ka dy. Odleg o  mi dzy odwiertami

nie powinna by  mniejsza ni  5 m.

3 Cztery rrodzaje ród a ddolnego
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SYSTEMY OGRZEWANIA Z POMP  CIEP A

SYSTEM 
BEZPO REDNIE PAROWANIE–WODA
Popatrzmy na rysunek w ramce „Schemat

dzia ania pompy ciep a” i wyobra my so-

bie, e lew  po ow  obiegu termodynamicz-

nego – od zaworu rozpr nego do spr arki

– wyd u amy o kilkaset metrów kolektora

(poziomego lub pionowego). To znaczy, e

rezygnujemy z wymiennika ciep a mi dzy

obiegiem solanki w kolektorze poziomym

lub pionowym a obiegiem pompy ciep a.

W takim wyd u onym obiegu termodyna-

micznym kr y specjalny czynnik (np. pro-

pan R 290 lub R 407C), który odparowuje

w kolektorze, pobieraj c ciep o z gruntu.

Rury kolektora wykonuje si  z miedzi po-

krytej warstw  PE. Wyeliminowanie wy-

miennika ciep a i pompy obiegowej (wy-

muszaj cej obieg solanki w kolektorze) po-

zwala na zwi kszenie sprawno ci COP

o ok. 20%.

SYSTEM POWIETRZNY
Pompa ciep a mo e si  oby  bez ród a dol-

nego, je li ciep o b dzie pobierane z powie-

trza  – zewn trznego lub wewn trznego. To

ciep o mo e by  przekazywane do wody

kr cej w obiegu grzejnym pod ogówki

lub do powietrza wdmuchiwanego np.

przez klimakonwektory.

Minusy

Moc grzewcza i sprawno  COP spada wraz

ze spadkiem temperatury powietrza. Najle-

piej dzia a w lecie, gdy jest niepotrzebna.

Podczas srogiej zimy, przy temperaturach -

10°C ÷ -25°C (czy jeszcze b d  takie zimy?)

sprawno  pompy ciep a wynosi zaledwie

2 ... 3. Wynika to z fizyki, we wzorze na

COP w mianowniku wyst puje (T
2

– T
1
),

zatem im ni sza jest temperatura ród a T
1
,

tym mniejsza warto  COP. Sprawno

COP = 2 oznacza, e koszt eksploatacyjny

ogrzewania pomp  ciep a jest tylko 2 razy

mniejszy od bezpo redniego ogrzewania

elektrycznego (najdro szego ze wszystkich

systemów ogrzewania).

Spadek mocy i sprawno ci pompy ciep a

w okresach szczególnie mro nych wymaga

zastosowania dodatkowego ród a ciep a.

Zwykle jest to grza ka elektryczna zamon-

towana w zbiorniku wody. Mo e te  by  in-

ne ród o ciep a ju  istniej ce w domu (np.

kocio ). Szczególnie odnosi si  to do do-

mów poddawanych modernizacji przez za-

instalowanie ogrzewania pomp  ciep a bez

likwidacji istniej cej instalacji c.o. Bior c

pod uwag  polskie realia klimatyczne,

w ci gu roku ilo  energii cieplnej dostar-

czonej przez ród a wspomagaj ce pomp

ciep a wynosi zaledwie 5-10% energii do-

starczanej przez pomp  ciep a.

Plusy

Oczywistym plusem jest brak nak adów in-

westycyjnych na dolne ród o ciep a. Aby

pobiera  ciep o z otaczaj cego powietrza nie

trzeba budowa  kosztownych kolektorów

czy studni, jak to jest w przypadku pompy

ciep a czerpi cej energi  ciepln  z gruntu.

To oszcz dno  kilku do kilkunastu tysi cy

z otych na kosztach inwestycyjnych. Z ulg

nale y równie  powita  brak robót in ynie-

ryjnych w ogródku, a nawet w ogóle mo na

si  oby  bez ogródka. Chyba e chcemy

wspomóc pomp  ciep a przez gruntowy wy-

miennik ciep a, s u cy równie  jako czerp-

nia powietrza do wentylacji i klimatyzacji.

S  takie koncepcje, eby mro ne powietrze

(np. o temperaturze -20°C) wst pnie ogrze-

wa  do ok. 0°C, przepuszczaj c je przez z o-

e wiru umieszczonego w gruncie. Brak

konieczno ci budowy dolnego ród a zna-

komicie u atwia zainstalowanie pompy cie-

p a w zamieszka ym domu, w ramach mo-

dernizacji ju  istniej cej instalacji ogrzewa-

nia. Pomp  ciep a mo na zainstalowa  na

zewn trz lub wewn trz budynku.

Mity nie mity

Zwolennicy kategorycznych pogl dów

twierdz , e pompa ciep a czerpi ca cie-

p o z powietrza nie wchodzi w ogóle

w rachub  w surowym klimacie. Twier-

dz , e to rozwi zanie jest dobre dla Ka-

lifornii, ale nie dla Polski. Z kolei adwo-

kaci tego rozwi zania (reprezentanci

firm oferuj cych takie pompy ciep a)

przytaczaj  szereg zdroworozs dkowych

argumentów.

HISTORIA
Podstawy teoretyczne dzia ania pompy cie-

p a przedstawi  William Thomson (znany

jako Lord Kelvin) w 1882 roku.

Pierwsza instalacja pompy ciep a do ogrze-

wania domu powsta a w Anglii w roku

1928. Najwi ksz  popularno  osi gn y

w USA, Japonii i Europie (g ównie Szwecja,

Austria, Niemcy, Francja). Na przyk ad

w Austrii ponad po owa domów jest wypo-

sa ona w pompy ciep a.

W Polsce popularno  pomp ciep a gwa -

townie wzros a dopiero w ostatnich latach,

ale oferowane na naszym rynku pompy

ciep a pochodz  cz sto z firm zagranicz-

nych, maj cych nawet trzydziestoletnie do-

wiadczenie w bran y.

REKLAMA
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Po pierwsze, pompy ciep a powietrze-woda

s  stosowane nawet na pó nocy Szwecji,

gdzie klimat na pewno jest surowszy ni

w Polsce. Zimy s  u nas agodne i coraz cie-

plejsze. W najch odniejszym miesi cu roku

– styczniu, rednia temperatura w central-

nej Polsce dla ostatnich 30 lat wynosi ok.

-1° C, a pompy ciep a dzia aj  do -20°C,

a niektóre nawet do -25°C. To prawda, ale

nie pocieszy nas rednia statystyczna dla

wielu lat, gdy w danym roku przez par  ty-

godni b dzie mróz poni ej -15°C. Trzeba

b dzie dogrzewa  dom z innego ród a cie-

p a lub przetrzyma  dyskomfort ycia

w wych odzonym domu. D u ej trwaj ce

niskie temperatury mog  te  ujawni  za

ma  moc pompy ciep a. Mo na, oczywi-

cie,  kupi  pomp  ciep a o mocy przewy-

miarowanej, zdecydowanie za du ej w a-

godnych warunkach eksploatacji. No có ,

za pomp  o du ej mocy trzeba te  du o za-

p aci  i wówczas mo e si  okaza , e pieni -

dze zaoszcz dzone na dolnym ródle ciep a

(a ta oszcz dno  jest najbardziej wyrazist

zalet  tego rodzaju pomp) zostan  wydane

na pomp  ciep a o znacznie wi kszej mocy.

Zatem twierdzenie, e w mro ne dni nie da

si  dogrza  domu do zno nej temperatury,

bo pompy ciep a powietrze-woda maj  za

ma  moc, to typowy mit-nie-mit. Mo na

sobie wprawdzie sprawi  pomp  z wystar-

czaj cym naddatkiem mocy, ale to b dzie

sporo wi cej kosztowa o. Obro cy tego roz-

wi zania bagatelizuj  te  nisk  sprawno

COP, spadaj c  poni ej 3 w mro ne dni.

Maj  troch  racji, bo przy rocznych kosz-

tach ogrzewania domu 200m2 pomp  ciep a

woda-woda (o warto ci COP ponad 5) wy-

nosz cych ok. 1500 z , w przypadku pompy

o COP = 3 zap acimy 400 z  – 600 z  wi cej

za rok ogrzewania. Dopiero po ok. 20 latach

straty finansowe na ogrzewanie zrówna yby

si  z ewentualnym kosztem budowy dolne-

go ród a w gruncie.

Sensowne zastosowania

Pompy czerpi ce ciep o z powietrza szcze-

gólnie nadaj  si  do nast puj cych zastoso-

wa .

Do wytwarzania c.w.u. Pompa ma ej mo-

cy, np. 1,6 kW, czerpi c wewn trz domu cie-

p o z powietrza o temperaturze 15°C mo e

podgrzewa  wod  do +55°C ze sprawno ci

COP ok. 3,6. Zwykle tak  pomp  wyposa a

si  w dodatkow  w ownic  do pod czenia

kolektorów s onecznych o S = 2,7 m2. Ilo

powietrza potrzebna do prawid owej pracy

pompy ciep a – 550 m3/h odpowiada kuba-

turze ma ego domu. Je li taka pompa ciep a

b dzie pracowa a w piwnicy, to zapewni do-

skona  wentylacj  i osuszanie tej piwnicy.

Do wentylacji z odzyskiem ciep a. S  to

pompy pobieraj ce ciep o z powietrza usu-

wanego kana em wentylacji wywiewnej.

Spe niaj  wi c funkcj  rekuperatora, odzy-

skuj c ciep o z wywiewanego powietrza.

Wentyluj c wspomagaj  ogrzewanie, mog

te  by  wykorzystywane do wytwarzania

c.w.u.

Do ogrzewania s u  pompy czerpi ce

ciep o z powietrza zewn trznego, nawet gdy

temperatura spadnie do -20°C. Oczywi cie,

to rozwi zanie ust puje sprawno ci  pom-

pom czerpi cym ciep o z gruntu, ale nie wy-

maga budowy ród a dolnego, jest wi c ide-

alne do modernizacji starego c.o., lub gdy

nie ma mo liwo ci wykonania kolektorów

czy studni.                                                  

184 2 0 0 7 1−2

PODSUMOWANIE
Mamy do wyboru kilka ró nych syste-

mów ogrzewania pomp  ciep a. W tabe-

li „Firmy i oferowane systemy” pokaza-

no, które firmy oferuj  poszczególne

systemy. W kolejnych odcinkach tego

cyklu opiszemy dok adnie poszczegól-

ne systemy, ale ju  teraz mo na sformu-

owa  pewne zasadnicze wnioski,

a przynajmniej kilka „naj”.

Najwi ksz  sprawno  COP, a wi c

i najni sze koszty eksploatacyjne osi ga

si  dla niskotemperaturowego ogrzewa-

nia pod ogowego i systemu woda-woda,

gdy DT wynosi zaledwie 20K (pod o-

gówka 30°C – woda gruntowa 10°C).

Najbezpieczniejszym i nie wymaga-

j cym du ej powierzchni gruntu jest

system solanka-woda z kolektorem pio-

nowym w postaci kilku sond o g boko-

ci kilkudziesi ciu metrów.

Naj atwiejszym inwestycyjnie, bo

nie wymagaj cym budowy dolnego ró-

d a jest system powietrze-woda. Jednak

sprawno  COP tego systemu jest naj-

ni sza.

Najbardziej awangardowym tech-

nicznie rozwi zaniem jest system z bez-

po rednim odparowaniem, oferowany

przez nielicznych producentów.

ROK POMPY CIEP A

Tabela. Firmy i oferowane systemy

Namiary na w/w firmy znajdziesz na www.cozaile.pl

Zapraszamy do wype nienia ankiety na www.budujemydom.pl/ankieta/pompaciepla.
Ka d  otrzyman  ankiet  nagradzamy bezp atn  kwartaln  prenumerat
„Budujemy Dom”.
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Na zzestaw nnajbardziej ppodstawowych ppy-

ta , ssformu owanych ww iimieniu nnaszych

Czytelników, oodpowiada PPan Andrzej

Fia kowski zz ffirmy CClima KKomfort.

Buduj  ddom 1160 mm2. DDlaczego mmia bym wwybra

ogrzewanie ppomp  cciep a? SS ysza em, e ttaka iin-

westycja zzwróci ssi  ppo ook. 220 llatach. WWprawdzie

koszty eeksploatacji ss  nniskie, aale kkoszt iinwestycji

si ga kkwoty 770-880 ttys. zz . ((Od rredakcji. MMy nnie

twierdzimy, e ttakie ss  rrzeczywi cie kkoszty iinwestycji, aale jjest tto sstereotypowy

pogl d ww wwielu ppublikacjach.)

Niestety na rynku pomp ciep a kr  jeszcze echa „gdzie  tam” zas yszanych

opinii. Na szcz cie, tych bardzo cz sto mijaj cych si  z prawd , informacji

„z drugiej r ki” jest coraz miej. Zas uga w tym, przede wszystkim, coraz szer-

szego grona nowych u ytkowników pomp ciep a, którzy dziel  si  swoimi spo-

strze eniami z s siadami, znajomymi, rodzin . W a nie ta forma przekazu infor-

macji o pompach ciep a, tzw. „szeptana reklama” powoduje, e wiadomo  po-

tencjalnych klientów na rynku pomp ciep a znacznie wzros a w ostatnich latach.

Zainteresowani coraz wi cej wiedz , zadaj  coraz wi cej dociekliwych pyta ,

nie daj  si  odwie  od dalszych poszukiwa  po us yszeniu ogólnej informacji od

jednej osoby, e taka instalacja jest droga.

Odnosz c si  do wspomnianego domu o powierzchni 160 m2 mog  powiedzie ,

e w przypadku oferty, któr  proponuje reprezentowana przeze mnie firma Cli-

ma Komfort, instalacja pompy ciep a na pewno nie b dzie kosztowa a 70-80 tys.

z . To jest jedna kwestia. Druga to zwrot kosztów po 20 latach. Prosz  Pa stwa,

najistotniejsza rzecz, któr  chcia bym zaznaczy  to niemo no  przy o enia jed-

nej miary do ka dej inwestycji. Powtarzam to ka demu kto zwraca si  z pyta-

niem „jaki jest czas zwrotu zainwestowanych rodków?”. Musimy zda  sobie

spraw  z tego, e je li rachunek ekonomiczny dla Pana Kowalskiego wskazuje,

e ró nica w wydatkach mi dzy ogrzewaniem olejowym a pomp  ciep a zwróci

si  po 4 latach, to nie oznacza, e u Pana Nowaka b -

dzie identycznie. Ka dy przypadek nale y rozpatrywa

indywidualnie, ale uwa am, i  okres 20 lat nale y do

„mitów”. Istot  rzeczy jest porównanie ca kowitych

kosztów budowy kot owni dla ró nych systemów, a nie

z jednej strony ceny samego kot a, np. gazowego, a z

drugiej strony kompletnej instalacji z pomp  ciep a. Wówczas pojawiaj  si

istotne ró nice, a pozostaje jeszcze budowa komina, wyposa enie kot owni (np.

wanna z zbiornikami na olej opa owy), wymogi przepisów przeciwpo arowych

i serwisowe zabudowy kot ów, posadowienie zbiornika na gaz p ynny, op ata za

dzier aw  zbiornika, koszt serwisu i przegl dów okresowych.

Dlaczego warto wybra  pomp  ciep a? Po pierwsze, to ekologiczne ród o cie-

p a. Jest to aspekt, którego cz sto nie doceniamy, ale jak d ugo mo emy go jesz-

cze ignorowa ? Po drugie pompa ciep a to czysty i bezobs ugowy system grzew-

czy, który pozwala zaoszcz dzi  czas, a przede wszystkim pieni dze. Dochodzi-

my wi c do fundamentalnej zalety pompy ciep a – bardzo niskich kosztów eks-

ploatacji. Nie musimy p aci  du o, nie musimy martwi  si  srog  zim  oraz

wzrostem cen gazu i oleju opa owego. Pompa ciep a to doskona a i sprawdzona

ju  alternatywa. 

OK. JJestem zzainteresowany ppomp  cciep a, aale nnie wwiem, kktóry ssystem wwybra .

Czym ppowinienem ssi  kkierowa  pprzy wyborze ród a ddolnego ii ród a ggórnego

(sposobu rrozprowadzenia cciep a ww ddomu)?

Mo e zaczn  od górnego ród a ciep a, bowiem tutaj sprawa jest prostsza. Na-

mawiam ggor co wwszystkich ddo zzastosowania wwy cznie oogrzewania ppod ogowe-

go w po czeniu z pomp  ciep a. Pompa ciep a to niskotemperaturowe ród o

ciep a, tak wi c daje najwi ksze korzy ci przy niskich temperaturach zasilania

instalacji grzewczej. To w a nie ogrzewanie pod ogowe umo liwia zaprojekto-

wanie systemu grzewczego z najni sz  temperatur  zasilania. Pami tajmy

przede wszystkim o jednym: im mniejsza ró nica temperatur mi dzy dolnym,

a górnym ród em ciep a, tym ni sze koszty eksploatacji! 

Z dolnym ród em ciep a sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana i wymaga

szerszego omówienia, ale w skrócie mo na stwierdzi , e ka dy przypadek mu-

si zosta  indywidualnie rozpatrzony. Firma oferuj ca pompy ciep a powinna ze-

bra  od potencjalnego klienta wszystkie niezb dne informacje dotycz ce lokal-

nych warunków hydrogeologicznych, aby zaproponowa  optymalne rozwi za-

nie. Osobi cie, je li tylko to mo liwe, jestem zwolennikiem pozyskiwania ciep a

z gruntu z wykorzystaniem pompy ciep a typu bezpo rednie parowanie/woda.

Dlaczego? Wed ug mnie jest to jeden z systemów gwarantuj cych najwi ksze

bezpiecze stwo eksploatacji, a przy tym wysoki wspó czynnik efektywno ci

(COP) i najni sze koszty eksploatacji.

Dlaczego mmia bym ssi  zzdecydowa  nna ssystem oogrzewania ooferowany pprzez PPa -

stwa ffirm ?

Clima Komfort oferuje na rynku polskim pompy ciep a NEURATHERM austriac-

kiej firmy NEURA ju  od blisko 8 lat. Bior c pod uwag  rozwój bran y w Polsce

jest to d ugi okres. Przez te 8 lat zdobyli my spore do wiadczenie, co ma nieba-

gatelne znaczenie przy monta u systemu z pomp  ciep a. Mamy tak e spor

praktyk  na rynku ch odnictwa i klimatyzacji, a wspominam o tym, aby podkre-

li , e wiemy jak „obchodzi  si ” z pomp  ciep a. Pompa ciep a, cho  grzeje, jest

uk adem ch odniczym i wymaga znajomo ci tej materii, aby my le  o skutecznym

jej instalowaniu i ewentualnym serwisowaniu. Wart podkre lenia jest fakt, e

austriacka firma NEURA to renomowany dostawca, zajmuj cy si  produkcj

pomp ciep a od 1979 roku. Pompy ciep a NEURATHERM zdoby y ju  szereg na-

gród, zarówno na rynku polskim, jak i austriackim. 

Najistotniejsz  zalet  naszej oferty jest proponowanie rozwi za  systemowych!

Nie dostarczamy wy cznie pompy ciep a, ale kompletny system, który tworzy

doskonale funkcjonuj c  ca o . Punktem wyj cia do jego stworzenia sta o si

funkcjonowanie pompy ciep a w uk adzie grzewczym

w roli „spinacza”. Warto powiedzie  w tym miejscu, e

pompa ciep a nie odgrywa najwa niejszej roli w projek-

towanej instalacji grzewczej. Jest ona w a nie tylko

owym „spinaczem”, który czy ze sob  dolne i górne

ród o ciep a. Oznacza to, e je li dolne b d  górne ró-

d o ciep a zostan  niew a ciwie zaprojektowane i wykonane to adna pompa

ciep a nie zapewni prawid owej pracy uk adu centralnego ogrzewania. Docho-

dzimy wi c do meritum zagadnienia. Firma iinstaluj ca ppomp  cciep a ppowinna

panowa  nnad ssystemem ggrzewczym ww kka dym jjego ppunkcie, ppocz wszy ood ffazy

projektu, aa  ddo wwykonawstwa. Taki kompletny system prezentuje sob  przede

wszystkim pompa ciep a NEURATHERM w technologii bezpo redniego odparo-

wania. Kolektor gruntowy jest fabrycznie czony z pomp  ciep a, uk ad zostaje

nape niony ekologicznym czynnikiem, propanem R 290, i sprawdzony na szczel-

no  ju  na stanowisku kontrolnym u producenta. Instalacja wewn trzna jest

wykonywana zgodnie z wytycznymi projektowymi dla systemu NEURATHERM,

a nad prac  ca ego uk adu grzewczego czuwa sterownik OPTIMA wyposa ony

w falownik, który umo liwia p ynn  regulacj  obrotów kompresora. Dzi ki p yn-

nej regulacji wydajno ci pompa dopasowuje sw  moc do aktualnego zapotrze-

bowania na ciep o w obiekcie, co z kolei pozwala uzyska  spore oszcz dno ci

eksploatacyjne.

A cco zz cc.w.u.?

Przede wszystkim sugeruj  rozdzielenie systemów przygotowania ciep ej wody

u ytkowej i centralnego ogrzewania. Pompa ciep a jest ród em niskotempera-

turowym, wi c w czanie w jej uk ad funkcji ciep ej wody u ytkowej niweczy ko-

rzy ci, jakie osi gamy z pracy pompy przy temperaturze zasilania ok. 35°C.

1−2  2 0 0 7 185

POS UCHAJMY EKSPERTA

Kluczow  kwesti  jest
znalezienie odpowiedniego

wykonawcy
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Uwa am wi c, e jeden „kombajn” do wszystkiego nie

jest idealnym rozwi zaniem. Rozdzielenie c.w.u. i c.o.

na dwa niezale ne uk ady nie musi jednak oznacza

rezygnacji z pompy ciep a. Funkcj  przygotowania cie-

p ej wody u ytkowej mo e bowiem realizowa  osobny

podgrzewacz z w asn  pomp  ciep a. Dzi ki temu,

otrzymujemy dwa uk ady, które sumarycznie zapew-

niaj  bardzo niskie koszty eksploatacji, a pompie cie-

p a zasilaj cej system c.o. pozwalaj  unikn  bardzo

niekorzystnych warunków pracy spr arki w okresie

wiosny i lata, gdy zapotrzebowanie nie ciep o jest bar-

dzo ma e w stosunku do mo liwo ci urz dzenia ogrze-

waj cego zim  ca y budynek. Dzi ki temu wyd u amy

ywotno  istotnego elementu pompy ciep a jakim

jest kompresor. 

Jakie bb d  kkoszty cca ej iinstalacji ii kkoszty eeksploatacyj-

ne?

Odpowied  na to pytanie uzyskamy po wykonaniu

projektu instalacji grzewczej  z pomp  ciep a. Kosz-

ty instalacji i eksploatacji zale  od wielko ci bu-

dynku, a precyzyjniej od jego zapotrzebowania na

ciep o. Trudno wi c mówi tutaj  o jakiej  warto ci

redniej, ale jedno mo na stwierdzi  na pewno:

koszty instalacji nie s  tak przera aj ce, jak mo e-

my czasami us ysze , a koszty eksploatacji nale

do jednych z najni szych.

Mimo wwszystko, troch  bboj  ssi  eeksperymentowa

z tak ppowa n  sspraw , jjak oogrzewanie ww asnego do-

mu. JJakie ss  ggwarancje, e nnie „„zostan  nna llodzie”

z niesprawn  iinstalacj  pprzy -220°C zza ooknem? PPsycho-

logicznie ppodda bym ssi  tte  cch tnie „„owczemu pp do-

wi” –– nna iile ccz sto sstosuje ssi  ppompy cciep a ww PPolsce

lub ww iinnych kkrajach?

Obecnie sama pompa ciep a to nie jest eksperyment, tyl-

ko sprawdzona technologia. Nieudane instalacje, a takie,

niestety, si  zdarzaj , s  najcz ciej wynikiem niedo-

wiadczenia i braku wiedzy wielu firm instalacyjnych. To

ich „owczy p d”, bez nale ytego przygotowania, nie gwa-

rantuje w a ciwej satysfakcji z u ytkowania pompy cie-

p a. Trzeba jednak podkre li , e nie nale y si  obawia ,

bowiem firm reprezentuj cych wysoki poziom techniczny

jest coraz wi cej. Kluczow  kwesti  jest wi c znalezienie

odpowiedniego wykonawcy, który nie b dzie prowadzi

eksperymentów w naszym domu.

W Polsce instaluje si  obecnie coraz wi cej pomp cie-

p a. Mog  si  nieskromnie pochwali  , e ostatnie dwa

lata to wr cz „wysyp” zamówie  dla naszej firmy.

Pierwsze instalacje sprzed kilku lat oraz d uga i ci -

ka praca przynosz  efekty w postaci wzrastaj cego

zainteresowania i zaufania do naszego systemu

w ród klientów.

W innych krajach Europy pompy ciep a instaluje si  na

szerok  skal  ju  od lat 70-tych XX wieku. W takich

krajach jak Austria, mo na ju  mówi  nawet o domi-

nacji pomp ciep a na rynku instalacji grzewczych dla

budownictwa jednorodzinnego.
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Na iidentyczne ppytania oodpowiada PPan BBogdan GGrala

z ffirmy EEuronom-PPartners.

Buduj  ddom 1160 mm2. DDlaczego mmia bym wwybra  oogrzewanie ppomp

ciep a? SS ysza em, zze ttaka iinwestycja zzwróci ssi  ppo ook. 220 llatach.

Wprawdzie kkoszty eeksploatacji ss  nniskie, aale kkoszt iinwestycji jjest ppo-

dobno bbardzo wwysoki.

Za wyborem pompy ciep a jako kompletnego systemu grzewczego do-

mu przemawia wiele argumentów. Oto tylko niektóre z nich:

dostarczaj  prawie darmow  energi , pobieraj c j  z niewyczerpywalnego ród a – rodowiska

(gruntu, wody lub powietrza). Stosunek w o onej energii elektrycznej do uzyskanej energii cieplnej

dochodzi do 1:5

s  w pe ni zautomatyzowane, dlatego nie potrzebuj  konserwacji, ani okresowych przegl dów;

nie ma w nich adnych dysz i palników wymagaj cych cz stego czyszczenia czy regulacji!

koszt eksploatacji ograniczony jest do kosztu zakupu energii elektrycznej niezb dnej do pracy

spr arki

sprawno  pomp ciep a w miar  up ywu czasu nie spada – w przeciwie stwie do kot ów gazo-

wych czy olejowych, które trac  do  szybko sw  pocz tkow  sprawno

maj  wysok  trwa o  – nawet 30 lat i wi cej. Poniewa  podstawowym elementem ka -

dej pompy jest spr arka, to od niej g ównie zale y trwa o  systemu. Spr arki spiralne

(typu scroll) – stosowane w pompach EURONOM mog  pracowa  nawet 100 tys. godzin, co

przy redniej pracy urz dzenia ok. 2 tys. godzin w roku daje teoretyczny okres pracy pompy

50 lat!

pozwalaj  uniezale ni  si  od wzrostu cen paliw (np. gazu czy oleju opa owego) spowodowa-

nych wyczerpywaniem si  zasobów naturalnych czy mi dzynarodowymi konfliktami gospodarczymi

i politycznymi

w przeciwie stwie do innych róde  energii s  ca kowicie bezpieczne (nie gro  wybuchem czy

po arem)

Czas zwrotu inwestycji w pomp  ciep a to zale y od paru czynników, m.in. od rodzaju alter-

natywnego ród a ciep a, od wielko ci domu, a raczej od wielko ci jego zapotrzebowania na

ciep o, prawid owego skalkulowania kosztów eksploatacyjnych uwzgl dniaj cych tak e okre-

sowe przegl dy, konserwacj , wymian  cz ci lub ca ych urz dze  czy od wzrostu cen no-

ników energii. Generalnie: im wi kszy (energoch onny) dom i dro sze alternatywne ród o

ciep a (np. gaz p ynny, olej opa owy czy energia elektryczna), tym okres zwrotu inwestycji

b dzie krótszy. Z wylicze , które przeprowadzamy ka dego dnia w rozmowach z klientami

wynika, e okres ten wynosi od 3 do 9 lat, a wi c jest do  zró nicowany.

Podawane cz sto przez ró ne ród a koszty inwestycji w pomp  ciep a na poziomie 

70-80 tys. z  s  sporo przesadzone, chocia  musz  przyzna , e jeszcze par  lat temu te

koszty by y ca kowicie prawdziwe. Dla domu 160 m2 powinny by  o po ow  ni sze! Coraz

wi ksza popularno  pomp ciep a przek ada si  na wi ksz  sprzeda , a wi c zwi kszon

produkcj , a co za tym idzie na obni enie kosztów produkcji i cen. Jestem przekonany, e

w chwili obecnej na pomp  ciep a mo e sobie pozwoli  ka dy buduj cy czy remontuj cy bu-

dynek. W swojej ofercie finansowej posiadamy bardzo atrakcyjne d ugoterminowe (do

30 lat) i niskooprocentowane (od 2,15%) kredyty na zakup naszych urz dze  (do 100% war-

to ci). Dla przyk adu: przy kredycie w wysoko ci 40 000 z  roz o onym na 20 lat (a przy-

najmniej tyle ma pracowa  pompa) rata miesi czna wynosi 225 z . Czy  nie sta  na to niemal

ka dego ? Mamy te  ofert  dla firm w postaci bardzo przyjaznego leasingu.

OK. JJestem zzainteresowany ppomp  cciep a, aale nnie wwiem, kktóry ssystem wwybra . CCzym ppowi-

nienem ssi  kkierowa  ww wwyborze ród a ddolnego ii ród a ggórnego ((sposobu rrozprowadzenia

ciep a ww ddomu)?

Wybór zarówno dolnego, jak i górnego ród a ciep a ma zasadnicze znaczenie dla spe nienia na-

szych oczekiwa  w stosunku do pompy ciep a. Je eli chodzi o ród o górne, czyli to, za pomoc  któ-

rego rozprowadzamy ciep o w domu, to zdecydowanie ppolecam oogrzewanie wwodne nniskotempera-

turowe, czyli ogrzewanie pod ogowe, cienne lub sufitowe. Oprócz zdecydowanie lepszego kom-

fortu cieplnego ni  przy ogrzewaniu grzejnikowym i wielu innych zalet, ten rodzaj ogrzewania ze

wzgl du na nisk  temperatur zasilania 35-40°C znacznie zwi ksza efektywno  energetyczn
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pomp ciep a (tzw. COP), co w bezpo redni sposób przek ada si  na ni sze ra-

chunki za ogrzewanie domu. W przypadku ród a dolnego wybór jest ju  znacz-

nie bardziej skomplikowany, gdy  to „darmowe” ciep o mo emy czerpa  zarów-

no z gruntu (kolektory poziome lub odwierty), wody (studnie), jak i powietrza.

Podobnie jak w yciu, gdzie trudno by  jednocze nie m odym, pi knym,

zdrowym, inteligentnym i bogatym, ka dy z tych typów ma swoje wady i za-

lety. I tak: pompy typu woda/woda maj  wprawdzie najwi ksz  efektyw-

no  energetyczn , ale wymagaj  sporej ilo ci wr cz „idealnej” wody,

o któr  w naszych warunkach hydrogeologicznych niezwykle trudno; pom-

py typu glikol/woda (tzw. gruntowe) przy niez ej efektywno ci wymagaj

sporych nak adów inwestycyjnych w dolne ród o, szczególnie w przypadku

odwiertów lub kolektorów wykonywanych w gruntach piaszczystych; z ko-

lei pompy typu powietrze/woda s  najta sze inwestycyjnie (brak wydatku

na dolne ród o), ale ich efektywno  i moc s uzale nione od temperatury

zewn trznej. W przypadku obu wyborów – zarówno górnego, jak i dolnego

ród a – zalecam rozmow  z fachowcem, aby wybór by  w pe ni wiadomy.

Dlaczego mmia bym ssi  zzdecydowa  nna ssystem oogrzewania ooferowany pprzez

Pa stwa ffirm ?

Przy wyborze firmy oferuj cej pompy ciep a powinni my kierowa  si  kilkoma

podstawowymi kryteriami, m.in. do wiadczeniem w produkcji, funkcjonowa-

niem w okre lonym klimacie, rynkiem sprzeda y, zaawansowaniem technicz-

nym, jako ci  zastosowanych materia ów, efektywno ci  energetyczn , czyli

tzw. osi gami, okresem gwarancji, dost pno ci  serwisu, kompletno ci  sys-

temu. Z pe n  odpowiedzialno ci  mog  powiedzie , e we wszystkich tych

kryteriach firma EURONOM nale y do cis ej czo ówki w ród producentów

pomp ciep a uzyskuj c znakomity stosunek jako ci do ceny. Oto par  atutów.

30-letnie do wiadczenie w produkcji pomp ciep a – pierwsze pompy po-

wietrzne firma wypu ci a na rynek szwedzki w roku 1977 i wiele z nich pra-

cuje do dnia dzisiejszego

Dzia anie pomp zosta o sprawdzone w surowym skandynawskim klima-

cie, np. system cyklicznego rozmra ania parowacza zastosowany w pom-

pach powietrznych

W pompach EURONOM zastosowano najnowocze niejsze obecnie na rynku

rozwi zania techniczne m.in. dwustopniowe spr arki spiralne firmy Copland, sys-

tem ExoNomizer, zintegrowany system steruj cy ExoTrol oraz ekologiczne czynni-

ki robocze R407C i R404A

Do produkcji pomp i zbiorników u yto materia-

ów najwy szej jako ci, m.in. szwedzkiej stali nie-

rdzewnej (obudowa, regulator), epoksydowanego

aluminium (parowacz), miedzi (o ebrowana wal-

cowana w ownica c.w.u.)

Pompy ExoAir typu powietrze/woda osi gaj  naj-

wy sze na rynku efektywno ci energetyczne, np.

COP=3,8 przy parametrach pracy pompy 0/35°C oraz COP=3,3 przy -10/35°C.

Przy tej okazji warto wspomnie , e EURONOM jest jedyn  na rynku firm  ofe-

ruj c  pomp  powietrzn  (wersja ExoAir Polaris) pracuj c  efektywnie do temp.

zewn trznej -25°C przy COP si gaj cym prawie 3!

Firma EURONOM jako producent ca ej gamy ekologicznych urz dze  grzew-

czych oferuje niezwykle elastyczny i kompletny system zaopatrzenia budynku

w ciep o ExoFlex, w sk ad którego oprócz zbiornika wody i systemu steruj ce-

go mog  wchodzi  zarówno powietrzne jak i gruntowe pompy ciep a, kolekto-

ry s oneczne, a tak e tradycyjne urz dzenia grzewcze takie jak piece gazowe

czy olejowe, piece na drewno lub pelety, a tak e kominki z p aszczem wodnym.

A cco zz cc.w.u.?

Dzi kuj , wszyscy w domu zdrowi! A tak powa nie, to pompy ciep a

EURONOM oprócz ogrzewania budynku zaopatruj  jego mieszka ców tak e

w ciep  wod . W systemie ExoFlex, którego sercem jest zbiornik buforo-

wy ExoTank o poj. 500 l dostarczanie c.w.u. odbywa si  poprzez przep y-

wowy wymiennik ciep a w postaci o ebrowanej miedzianej w ownicy

o pow. wymiany 6,5 m2 (!) zainstalowanej w tym zbiorniku. Woda w zbior-

niku mo e by  tak e podgrzewana przez dodatkow  w ownic  kolektora

s onecznego. W zwi zku z zastosowaniem wymiennika przep ywowego

zbiornik jest ca kowicie zabezpieczony przed bardzo gro nymi bakteriami

Legionella, które mog  spowodowa  nawet mier .

Jakie bb d  kkoszty cca ej iinstalacji ii kkoszty eeksploatacyjne?

Dla domu o pow. 160 m2, przy za o eniu, e dom jest energooszcz dny, wy-

posa ony w ogrzewanie pod ogowe, ca kowity koszt instalacji obejmuj cy

powietrzn  pomp  ciep a ExoAir, zbiornik wody ExoTank oraz system steru-

j cy ExoTrol wynosi 39 500 z , przy rocznych kosztach eksploatacyjnych na

poziomie 1200 z . W przypadku pompy gruntowej ExoTic koszt instalacji

waha si  w granicach od 43 000 do 49 000 z  i jest uzale niony m.in. od ro-

dzaju gruntu (inaczej d ugo ci kolektora poziomego), przy kosztach eksplo-

atacyjnych na poziomie 1000 z  rocznie. 

Mimo wwszystko, ttroch  bboj  ssi  eeksperymentowa  zz ttak ppowa n  sspraw

jak oogrzewanie wwe ww asnym ddomu. JJakie ss  ggwarancje, e nnie „„zostan  nna

lodzie” zz nniesprawn  iinstalacj  pprzy -220°C zza ooknem? PPsychologicznie ppod-

da bym ssi  tte  cch tnie „„owczemu pp dowi” –– na iile ccz sto sstosuje ssi  ppom-

py cciep a ww PPolsce llub ww iinnych kkrajach?

No w a nie, dotkn li my na koniec podstawowego problemu, z jakim sty-

kamy si  na co dzie  w rozmowach z klientami. Ca y nasz wysi ek staramy

si  wówczas skoncentrowa  na zmianie sposobu my lenia, bo tu nie ma

mowy o adnym eksperymentowaniu z ogrzewaniem! Ten okres pompy cie-

p a, a przynajmniej firma EURONOM ma ju  dawno za sob . Te 30 lat bada

i do wiadcze  w skandynawskim klimacie teraz procentuje nie tylko nie-

zwyk  efektywno ci  energetyczn , ale i niezawodno ci  dzia ania. Jak

mawia prezes firmy Ake Hjort „Pope nili my ju  wszystkie b dy, jakie by y

do pope nienia”. Co wi cej, system zabezpieczenia przed „zostaniem na lo-

dzie” przy ostrym mrozie jest w naszych pompach du o bezpieczniejszy ni

w tradycyjnych systemach, gdy  nawet je eli pompa wysi dzie (to w ko cu

tylko „ludzkie” urz dzenie), to zbiornik wody wyposa ony jest standardowo

w dwie grza ki elektryczne o mocy od 6 do 12 kW ka -

da, które mo na uruchomi  r cznie dostarczaj c nadal

ciep o do domu. Zap acimy wprawdzie przez chwil

nieco wi cej, ale bezpiecze stwo nie ma ceny kiedy

marzn  dzieci, prawda?

Je eli chodzi o rynek pomp ciep a w Polsce to zaczyna

si  on dopiero rozwija  i nabiera  rozp du, bo Polacy

gor czkowo szukaj  alternatywy dla bardzo drogiego

oleju opa owego i gazu p ynnego czy ci gle dro ej cego i niestabilnego po-

litycznie gazu ziemnego. Natomiast w krajach UE nikt ju  nie pyta co to ta-

kiego pompa ciep a. Europejskim liderem zarówno w sprzeda y jak i w pro-

dukcji pomp ciep a jest niew tpliwie Szwecja, gdzie w chwili obecnej funk-

cjonuje ok. 450 tys. urz dze ! Bardzo popularne pompy ciep a s  w Szwaj-

carii, gdzie prawie 60% sprzeda y stanowi  urz dzenia typu powietrze-wo-

da. Do europejskiej czo ówki mo na zaliczy  tak e Niemcy, Francj , Finlan-

di  i Norwegi . We wszystkich tych krajach funkcjonuj  pa stwowe syste-

my promowania i finansowego wspierania rynku pomp ciep a, miejmy wi c

nadziej , e nasi parlamentarzy ci, w chwili wolnej od afer skorzystaj

z tych sprawdzonych rozwi za .

My l , e powoli zbli a si  koniec ery gazu, na którego cen , jako

a przede wszystkim zapewnienie dostaw nie mamy adnego wp ywu,

o czym czytamy niemal ka dego dnia w prasie.
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Obecnie na pomp  ciep a
mo e sobie pozwoli  ka dy

buduj cy
czy remontuj cy budynek
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