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Ogrzewanie domu
To zagadnienie, które chcÈc
rozwiÈzaÊ, musimy zmierzyÊ
siÚ zbbardzo bogatÈ ofertÈ
rynkowÈ: zarówno wbzakresie
ěródïa ciepïa, elementów emisji
ciepïa do budynku, sterowaniu
oraz automatyce. Pierwszym
ibpodstawowym etapem wbtym
procesie jest wybór materiaïów
ibtechnologii budowlanych, gdyĝ
majÈ one wpïyw na straty ciepïa
budynku. Przepisy budowlane
jednak wbnajbliĝszych latach
bÚdÈ zmieniaÊ siÚ tak aby
budownictwo byïo coraz bardziej
energooszczÚdne. Kolejny etap
to ěródïo ciepïa.
POMPA CIEPA CZY KOCIO?
Aby odpowiedzieÊ sobie na to pytanie musimy okreĂliÊ swoje oczekiwania co do
funkcji jakie dane ěródïo ma speïniaÊ: czy
ma zapewniÊ ogrzewanie, czy chïodzenie,
czy ciepïÈ wodÚ uĝytkowÈ, abzazwyczaj
najlepiej wszystkie te funkcje jednoczeĂnie. Coraz lepsza izolacyjnoĂÊ budynku
obczym warto pamiÚtaÊ ma równieĝ wpïyw
na temperatury wbpomieszczeniach latem.
Chïodzenie zbtym zwiÈzane dotyczy krótkiego okresu wbciÈgu roku, wiÚc warto aby
nasze urzÈdzenia byïy wyposaĝone wbtakÈ
funkcjÚ gdyĝ unikniemy stosowania dodatkowego systemu klimatyzacji. Kotïy niezaleĝnie od rodzaju paliwa to tylko funkcje
grzewcze. Pompy ciepïa to obecnie jedyne dostÚpne rozwiÈzania na rynku mogÈce
zapewniÊ ogrzewanie, chïodzenie ibciepïÈ
wodÚ uĝytkowÈ wbjednym systemie. JeĂli
zapewniajÈ regulacje wydajnoĂci doskonale dopasowujÈ siÚ do ograniczonych dobrÈ
izolacjÈ strat ciepïa budynku, gdzie zwykïy kocioï jest zwyczajnie przewymiarowany. Pompy ciepïa mogÈ korzystaÊ zbróĝnych
dolnych ěródeï, ale ogrzewanie domów
coraz lepiej zaizolowanych to stosunkowo niewielkie moce grzewcze ibpowietrz-
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ne pompy ciepïa najlepiej odpowiadajÈ na
to zapotrzebowanie. Dobrze wykonany system grzewczy zbpowietrznÈ pompÈ ciepïa,
to gwarancja najniĝszych kosztów ogrzewania. Niĝsze koszty moĝe zapewniÊ tylko
gruntowa pompa ciepïa ale przy znacznie
wiÚkszym nakïadzie inwestycyjnym.

GRZEJNIKI CZY
OGRZEWANIE PODOGOWE?
Wysoka izolacyjnoĂÊ budynku ibzastosowanie pompy ciepïa determinuje odejĂcie od
tradycyjnych grzejników ibskïania ku systemom pïaszczyznowym, czyli najczÚĂciej
podïogowym. DziÚki duĝej powierzchni
oddawania ciepïa, moĝemy znaczÈco obniĝyÊ temperaturÚ zasilania wbcaïym sezonie grzewczym, abco za tym idzie zmniejszyÊ koszty eksploatacyjne oraz zwiÚkszyÊ
komfort domowników. Do chïodzonych
pomieszczeñ najlepiej przewidzieÊ konwektory, szczególnie te zaprojektowane
do wspóïpracy zbpompÈ ciepïa. JeĂli majÈ
funkcjÚ interlink to poprzez komunikacjÚ
zbpompÈ ciepïa wbczasie pracy mogÈ generowaÊ korzyĂci eksploatacyjne poprzez obniĝanie nastaw wbtrybie nie uĝytkowania.

eksploatacyjne ibchoÊ daje moĝliwoĂÊ
utrzymywania wbpomieszczeniu zadanej
wartoĂci temperatury to raczej jest zbÚdnym wydatkiem, choÊ zbuwagi na preferencje uĝytkownika czy zróĝnicowane wymagania czasem uzasadnionym. Sterowanie
przez internet zbaplikacji na smartfonie
to standard wbdzisiejszym Ăwiecie. TakÈ
funkcjÚ wbwypadku pomp ciepïa zapewnia LAN adapter, ale ibbez tego pompa ciepïa jest wbstanie doskonale zapewniÊ komfort wbpomieszczeniach. Zatem jeĂli mamy
takie narzÚdzie bezpoĂredniej komunikacji zburzÈdzeniem poprzez chmurÚ, to nie
warto siÚ pozbawiaÊ tej przyjemnoĂci.
Jak widzimy wiele czynników ma wpïyw
na skonstruowanie efektywnego systemu
grzewczego. Ale zbpunktu widzenia kosztów kluczowe jest dobre zaizolowanie budynku, odpowiednie ěródïo ciepïa ibdostosowana do niego instalacja grzewcza.
Pozostaïe elementy to juĝ raczej wygoda
uĝytkowania ibzaspokojenie indywidualnych preferencji. }
Erwin Szczurek
Heating Business Country Coordinator

STEROWANIE
WEWN}TRZNE, POKOJOWE
CZY PRZEZ INTERNET?
UrzÈdzenia grzewcze wyposaĝone sÈ wbautomatykÚ, która wbdobrze wyregulowanej
instalacji bez ingerencji uĝytkownika potrafi doskonale zapewniÊ komfort wbpomieszczeniach. Dokïadnie termostatów pokojowych nieznacznie obniĝa tylko koszty
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