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Wybory, wybory, wybory.
Najpierw najtrudniejsza
decyzja – wybór
ogrzewania pompÈ ciepïa.
Potem wybór jednego z
kilku moĝliwych systemów
ogrzewania. Wreszcie
wybór producenta i modelu
pompy ciepïa.

JeĂli oczekujesz, Drogi Czytelniku, ĝe w tym artykule
dokonamy wyboru konkretnego najlepszego modelu pompy ciepïa, to spotka CiÚ zawód. Spróbuj najpierw odpowiedzieÊ na pytanie –
Czy znasz takie zwierzÚ?

fot. Clima komfort

Wïodzimierz Marcinkowski

Z pompÈ
ciepïa
jesteĂ cool

Pompy ciepïa sÈ praktycznie stosowane w Europie od 30 lat, ale w ostatnich 2 latach obserwuje siÚ gwaïtowny wzrost skali ich sprzedaĝy. W wielu krajach, jak np.
Niemcy, Szwecja, Finlandia, Austria, Szwajcaria, Francja, liczba nowych domów
wyposaĝanych w pompÚ ciepïa wzrosïa w 2007 roku prawie dwukrotnie w odniesieniu do roku 2006. Niemal co drugi dom budowany w tych krajach jest wyposaĝony w pompÚ ciepïa (w Szwajcarii jest to 60% nowo budowanych domów). To
wszystko prawda, jednak biorÈc pod uwagÚ wyïÈcznie opïacalnoĂÊ inwestycji, moĝna daÊ nastÚpujÈce rekomendacje.

A. Frommann

OczywiĂcie, nikt nie zna tak poĝytecznego zwierzÚcia, które dawaïoby i mleko, i weïnÚ, i jajka, i miÚso. CoĂ takiego nie istnieje. Podobnie nie istnieje
tak uniwersalna pompa ciepïa, która speïniaïaby
optymalnie wszystkie moĝliwe funkcje i oczekiwania uĝytkownika.

JeĂli masz „pod rÚkÈ” gaz, to wybór pompy ciepïa jest
dyskusyjny.
JeĂli do gazu jest daleko i trzeba budowaÊ kilkaset
metrów przyïÈcza, pompa ciepïa jest racjonalnym
wyborem.
JeĂli nie ma w ogóle gazu, pompa ciepïa jest najlepszym
wyborem.
W tym ostatnim przypadku (brak gazu) cena dziaïki powinna byÊ niĝsza, co ma
równieĝ znaczenie w caïkowitym bilansie opïacalnoĂci inwestycji.
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Co to jest pompa ciepïa?

1 Zasada dziaïania systemu ogrzewania z pompÈ ciepïa

2 Schemat systemu ogrzewania z pompÈ ciepïa

Dziaïanie pompy ciepïa
Dziaïanie pompy ciepïa polega na cyklicznej zmianie stanu fizycznego czynnika (najczÚĂciej jest to freon) krÈĝÈcego w obiegu termodynamicznym – sprÚĝanie, skraplanie, rozprÚĝanie, parowanie. SprÚĝarka
zasilana prÈdem elektrycznym sprÚĝa parÚ freonu, w wyniku tego wzrasta temperatura tej pary. W skraplaczu para ulega skropleniu, oddajÈc swoje ciepïo wodzie krÈĝÈcej w instalacji ogrzewania. NastÚpnie
ciekïy i sprÚĝony freon przepïywa przez zawór rozprÚĝny i w procesie
rozprÚĝania nastÚpuje jego gwaïtowne ochïodzenie. Zimny freon, przepïywajÈc pod niskim ciĂnieniem przez parownik, ogrzewa siÚ, pobierajÈc ciepïo od czynnika roboczego (wody lub solanki) dolnego ěródïa.
W wyniku ogrzania freon odparowuje, para jest zasysana przez sprÚĝarkÚ i caïy cykl siÚ powtarza.
Najogólniej moĝna mówiÊ o podwójnej wymianie ciepïa zwiÈzanej z dwiema przemianami fazowymi czynnika krÈĝÈcego w agregacie sprÚĝarkowym (freonu). Najpierw z dolnego ěródïa (a ĂciĂlej z wody
gruntowej lub solanki) pobierane jest ciepïo potrzebne do odparowania freonu (ciepïo parowania), a nastÚpnie freon oddaje do instalacji
grzewczej ciepïo skraplania.

Trudno wybraÊ coĂ, czego siÚ nie zna i nie rozumie. O pompach
ciepïa prawie wszyscy coĂ sïyszeli, ale nie zawsze jest to prawda.
WyjaĂnijmy od razu najczÚstsze nieporozumienie – otóĝ nie jest to
ogrzewanie ciepïem gorÈcych wód geotermalnych. ½ródïem ciepïa
moĝe byÊ grunt, woda lub powietrze.
SÈ to ěródïa o temperaturze niĝszej niĝ temperatura w pomieszczeniach, a wiÚc zadaniem pompy ciepïa jest pobranie energii
cieplnej z medium o niĝszej temperaturze (np. woda gruntowa ma
temperaturÚ 7–12°C, a powietrze moĝe mieÊ nawet –20°C) do pomieszczenia o wyĝszej temperaturze (ok. 20°C).
Wywoïuje to skojarzenie z pompowaniem ciepïa (z doïu do góry
w sensie wzrostu temperatury). Nie ma w tym nic niezwykïego.
Codziennie doĂwiadczamy praktycznego dziaïania takiego pompowania ciepïa w naszej lodówce czy zamraĝarce. Z wnÚtrza lodówki, a ĂciĂlej z produktów ĝywnoĂciowych w niej umieszczonych,
jest „wypompowywane” ciepïo i oddawane do pomieszczenia na zewnÈtrz lodówki, czyli lodówka grzeje ciepïe pomieszczenie, zabierajÈc ciepïo z jej chïodnego wnÚtrza. Wyobraěmy sobie teraz, ĝe do
wnÚtrza lodówki wpïywa w ciÈgïym obiegu woda ze studni o temperaturze 10°C i po schïodzeniu w lodówce do 5°C wypïywa z tejĝe lodówki, a nastÚpnie jest „zrzucana” do innej studni. Zatem caïy
czas woda dostarcza do wnÚtrza lodówki ciepïo, które jest z niej zabierane i oddawane na zewnÈtrz lodówki – do pomieszczenia. Tak
wïaĂnie (co do fizycznej zasady) dziaïa pompa ciepïa. ¿eby mogïa
dziaïaÊ, musi byÊ zasilana prÈdem elektrycznym.
Zatem w tym systemie ogrzewania pïacimy za prÈd, który nie jest
bezpoĂrednio ěródïem ciepïa, ale sïuĝy tylko do „pompowania” darmowego ciepïa ze ěródïa naturalnego (gruntu, wody, powietrza), nazywanego ěródïem dolnym do domowej instalacji grzewczej, nazywanej ěródïem górnym. NajwaĝniejszÈ sprawÈ jest przepompowanie
jak najwiÚkszej iloĂci energii cieplnej Q przy jak najmniejszym zuĝyciu energii elektrycznej Qe, czyli osiÈgniÚcie jak najwiÚkszej
sprawnoĂci pompowania ciepïa, okreĂlanej wspóïczynnikiem COP
(ang. Coefficient of Performance):
COP = Q/Qe
Poniewaĝ ciepïo jest pompowane „pod górkÚ”, czyli od niĝszej
temperatury do wyĝszej, to im mniejsza jest ta „górka” (im mniejsza
róĝnica temperatury), tym ïatwiej jest pompowaÊ.
SprawnoĂÊ pompowania ciepïa jest zatem tym wiÚksza, im mniejsza jest róĝnica temperatur miÚdzy odbiornikiem (ěródïem górnym)
i ěródïem ciepïa (ěródïem dolnym). To intuicyjnie wyczuwane prawo moĝna zapisaÊ w prostej postaci:
T2
COP |
T2 – T1
gdzie T1 i T2 sÈ wyraĝonymi w kelwinach temperaturami ěródïa
i odbiornika ciepïa.
W realnych systemach ogrzewania, zaleĝnie od rodzaju systemu,
COP osiÈga wartoĂÊ od 3 do 6, najczÚĂciej od 4 do 5.

Dlaczego pompa ciepïa?
Przede wszystkim inwestor musi sobie odpowiedzieÊ na pytanie,
dlaczego miaïby wybraÊ ogrzewanie pompÈ ciepïa. Poza argumentami ekologicznymi najbardziej kuszÈce sÈ niskie koszty ogrzewania.
To najtañsze ogrzewanie. Koszty ogrzewania i c.w.u. dla domu
200 m2 wynoszÈ okoïo 1500 zï/rok, jeĂli zastosowano wïaĂciwe rozwiÈzania. To niewiele w porównaniu z kwotÈ ok. 4000 zï/rok dla
ogrzewania gazem lub olejem (a ich cena ciÈgle roĂnie!) albo ok.
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7000 zï/rok dla ogrzewania prÈdem. No tak, ale ile trzeba zainwestowaÊ, ĝeby tak tanio ogrzewaÊ dom? Porównajmy opïacalnoĂÊ ogrzewania pompÈ ciepïa z najbardziej popularnym ogrzewaniem gazowym. Na eksploatacji oszczÚdzamy ok. 2500 zï/rok.
A jak wyglÈda porównanie kosztów inwestycji? Zasadnicze skïadniki kosztów inwestycyjnych dla systemu z pompÈ ciepïa to:
• pompa ciepïa
• zbiornik c.w.u.
• tzw. dolne ěródïo
Pompa ciepïa o mocy 7–10 kW, wystarczajÈcej dla domu ok.
200 m2, kosztuje ok. 15 000–25 000 zï. Za zbiornik c.w.u. zapïacimy 2 000–6 000 zï, a za dolne ěródïo od 0 do 15 000 zï, w zaleĝnoĂci od rodzaju systemu (zero w przypadku, gdy dolnym ěródïem jest
powietrze). Koszt pozostaïych czÚĂci tzw. wÚzïa cieplnego (pompy
obiegowe, armatura instalacyjna, ew. zbiornik buforowy) i jego montaĝu wynosi 8 000 zï do 10 000 zï i jest porównywalny z analogicznÈ pozycjÈ kosztowÈ ogrzewania gazowego.
Zatem caïkowity koszt inwestycji w system z pompÈ ciepïa (bez
górnego ěródïa, czyli bez instalacji grzewczej w pomieszczeniach,
której koszt jest porównywalny dla ogrzewania pompÈ ciepïa i dla
ogrzewania kotïem gazowym) wynosi 25 000 zï–50 000 zï i moĝe
byÊ 10 000–30 000 zï wyĝszy niĝ dla systemu ogrzewania gazowego,
ale teĝ mogÈ to byÊ wydatki porównywalne, jeĂli w ogrzewaniu gazowym wybierzemy drogi kocioï kondensacyjny i dïugoĂÊ przyïÈcza
gazowego bÚdzie znaczna. Zatem wydatki inwestycyjne na system z
pompÈ ciepïa mogÈ byÊ porównywalne z wydatkami na ogrzewanie
gazowe, a w najgorszym razie bÚdÈ o 10 000 zï do 30 000 zï wiÚksze i zwrócÈ siÚ po 4–12 latach w wyniku oszczÚdnoĂci ok. 2 500 zï/
rok na eksploatacji. Na wykresie 3 porównujemy koszty sumaryczne (inwestycyjne + eksploatacyjne) po 15 latach eksploatacji, dla
kilku róĝnych systemów ogrzewania. Zauwaĝmy, ĝe dla kotïów nie
uwzglÚdniliĂmy jeszcze kosztów komina (4 000–6 000 zï), który jest
zbÚdny w przypadku pompy ciepïa.

Do czego pompa ciepïa?
Najpierw trzeba jasno okreĂliÊ, jakie funkcje ma speïniaÊ pompa
ciepïa w naszym domu. Najbardziej oczywiste jest grzanie, ale przecieĝ pompa ciepïa moĝe teĝ dziaïaÊ odwrotnie, tj. chïodziÊ pomieszczenia. JeĂli wierzyÊ w globalne ocieplenie, to nie naleĝy tej funkcji
bagatelizowaÊ. Moĝemy wiÚc mówiÊ o pompie ciepïa, która w zimie
grzeje, a w lecie chïodzi. Moĝna teĝ poszukiwaÊ pompy ciepïa sïuĝÈcej wyïÈcznie do grzania lub wyïÈcznie do chïodzenia. W przypadku pompy ciepïa sïuĝÈcej do chïodzenia, ïÈczy siÚ zwykle tÚ funkcjÚ z wentylowaniem, czyli pompa ciepïa pracuje jako swego rodzaju
rekuperator/klimatyzator. Zwykle pompa ciepïa sïuĝy zarówno do
ogrzewania pomieszczeñ, jak teĝ do grzania wody, czyli wytwarzania c.w.u. SÈ równieĝ oferowane pompy ciepïa (o niĝszej mocy) przeznaczone wyïÈcznie do wytwarzania c.w.u., pobierajÈce ciepïo z powietrza wewnÈtrz pomieszczeñ.

OGRZEWANIE
WYTWARZANIE C.W.U.
CHODZENIE
DODATKOWO WENTYLOWANIE
4 Wybór pompy ciepïa ze wzgledu na rodzaj zastosowania
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3 Porównanie sumarycznych kosztów (inwestycyjnych i eksploatacyjnych)
dla róĝnych systemów ogrzewania po 15 latach eksploatacji

SkÈd ciepïo, czyli jakie ěródïo dolne?
To najwaĝniejszy wybór!
Fachowcy twierdzÈ, ĝe nie pompa ciepïa, lecz ěródïo dolne decyduje o jakoĂci caïego systemu grzewczego. Duĝo w tym racji – pompa ciepïa to w istocie sprÚĝarka, której fizyczna zasada pracy jest
zawsze taka sama. Jej moĝliwoĂci i ograniczenia wynikajÈ wiÚc
gïównie z praw fizyki, niezaleĝnych od starañ konstruktora i producenta.

Kaĝda pompa ciepïa zawsze zrobi
swoje – „przepompuje” ciepïo ze
ěródïa dolnego do górnego, jeĂli
tylko ěródïo dolne jest odpowiednio
wydajne. JeĂli ěródïo dolne jest
ěle wybrane, ěle zaprojektowane
lub ěle wykonane, nawet najlepsza
pompa ciepïa nic nie pomoĝe
Wiemy juĝ, ĝe sprawnoĂÊ ogrzewania pompÈ ciepïa, okreĂlana
wspóïczynnikiem COP, jest tym wiÚksza, im mniejsza róĝnica temperatury 'T miÚdzy ěródïem górnym (T2) a ěródïem dolnym (T1),
tj. COP ~ T2/'T. Najcieplejszym ěródïem dolnym moĝe byÊ sztuczne ěródïo ciepïa, takie jak Ăcieki, woda powrotna w systemach ciepïowniczych, inne ciecze, gazy lub powietrze ogrzewane w jakimĂ
procesie technologicznym. MoĝliwoĂci takich rozwiÈzañ istniejÈ w przemyĂle lub budownictwie komunalnym, natomiast bardzo
rzadko zdarzajÈ siÚ w domach jednorodzinnych. PozostajÈ nam ěródïa naturalne (odnawialne) wymienione na rys. 5 i przedstawione schematycznie na rys. 6. NajwyĝszÈ temperaturÚ ma woda gruntowa, ok. 10°C, niezaleĝnie od gïÚbokoĂci i pory roku. RozwiÈzanie
z wodÈ gruntowÈ jako dolnym ěródïem jest wiÚc bardzo korzystne
pod wzglÚdem sprawnoĂci (COP osiÈga wartoĂci 5–6), niezbyt drogie inwestycyjnie, ale wymaga sprawdzenia parametrów wody, której zanieczyszczenia mogÈ powodowaÊ korozjÚ wymiennika ciepïa
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5 Klasyfikacja ěródeï energii cieplnej pobieranej przez pompÚ ciepïa

dwie studnie

kolektor pïaski

kolektor spiralny

kolektor pionowy

lub powstawanie osadów. Kolektor gruntowy to kilkaset metrów zakopanej w ziemi rury napeïnionej roztworem glikolu, nazywanym
zwyczajowo solankÈ. Moĝe byÊ poziomy (pïaski lub spiralny) zakopany na gïÚbokoĂÊ ok. 1,5 m pod powierzchniÈ gruntu lub pionowy
w odwiertach o gïÚbokoĂci 30 do 200 m. Glikol krÈĝÈcy w kolektorze gruntowym ma zwykle temperaturÚ od –2 do +5°C, w pierwszym przybliĝeniu przyjmuje siÚ 0°C. SprawnoĂÊ systemów z kolektorem gruntowym napeïnionym glikolem jest nieco gorsza niĝ dla
wody gruntowej (COP = 4–5). Wyĝsze sÈ koszty inwestycyjne, kïopotliwe jest zaangaĝowanie duĝej powierzchni dziaïki (dla kolektora poziomego), ale jest to rozwiÈzanie o wysokim stopniu niezawodnoĂci, gdyĝ ukïad zamkniÚty jest niewraĝliwy na zanieczyszczenia
czy ewentualne zmiany warunków hydrogeologicznych.
Szczególnym przypadkiem kolektora gruntowego jest system z
odparowaniem bezpoĂrednim, w którym rura kolektora poziomego jest wïÈczona w obieg termodynamiczny agregatu sprÚĝarkowego
pompy ciepïa, czyli nie ma odrÚbnego obiegu solanki i nie ma wymiennika ciepïa.
Najtañsze, bo niewymagajÈce ĝadnych prac inwestycyjnych jest
wykorzystanie powietrza jako dolnego ěródïa. NajwiÚkszym mankamentem tego rozwiÈzania sÈ sezonowe i pogodowe zmiany temperatury powietrza, przy czym najgorsze warunki sÈ w zimie, kiedy pompa ciepïa jest mocno eksploatowana, a jej sprawnoĂÊ spada
w miarÚ obniĝania siÚ temperatury powietrza (dla T poniĝej –10°C
wspóïczynnik COP wynosi zaledwie 2–3). Wówczas pomieszczenia
mogÈ byÊ niedogrzane. Dlatego zwykle stosuje siÚ tzw. system biwalentny, tj. poniĝej pewnej granicznej temperatury zewnÚtrznej (np.
–7°C) wïÈcza siÚ drugie urzÈdzenie grzewcze – grzaïka lub kocioï
c.o. Powietrze jako dolne ěródïo ciepïa doskonale siÚ sprawdza w innych zastosowaniach – do wytwarzania c.w.u., do podgrzewania
wody w basenie, do rekuperacji, czyli odzyskiwania ciepïa z powietrza usuwanego z budynku. Jako dolne ěródïo moĝe teĝ byÊ wykorzystane powietrze wewnÈtrz domu (5–20°C), ale dotyczy to zastosowañ pompy ciepïa ograniczonych wyïÈcznie do wytwarzania
c.w.u. lub do klimatyzacji (w roli rekuperatora).

Jakie ěródïo górne?

powietrze

Najlepszym rozwiÈzaniem instalacji c.o. jest wodne ogrzewanie podïogowe, czyli tzw. podïogówka, gdyĝ wymaga ona najniĝszych temperatur czynnika grzewczego (30–40°C). JeĂli podïogówka z jakichĂ
wzglÚdów nam nie odpowiada, np. mamy lekki strop drewniany czy
gustujemy w puszystych dywanach, to pozostaje nam zastosowaÊ
grzejniki. BÚdÈ one pracowaïy przy niskich – jak dla grzejników – temperaturach wody (50–65°C), a wiÚc powierzchnie tych grzejników muszÈ byÊ znacznie wiÚksze niĝ w typowych warunkach grzejnikowego
c.o. Mimo ĝe temperatura wody jest niska – jak dla instalacji z grzejnikami – to jest ona zarazem bardzo wysoka jak na moĝliwoĂci pompy
ciepïa, co odbija siÚ niekorzystnie na parametrach systemu ogrzewania.
Spada zarówno sprawnoĂÊ COP, jak i moc pompy ciepïa.

PODOGÓWKA Tg= 30–40˚C
GRZEJNIKI Tg= 50–65˚C
MIESZANE: PODOGÓWKA + GRZEJNIKI Tg= 40–50˚C
6 Podstawowe rodzaje dolnego ěródïa
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7 Wybór sposobu ogrzewania

Pompa ciepïa

Jaka moc pompy ciepïa?
Przyjmuje siÚ zaïoĝenie, ĝe wspóïczesny dom ma dobrÈ termoizolacjÚ i do ogrzewania jego pomieszczeñ wystarczy moc grzewcza ok. 50 W/m2. Dla domów o sïabej izolacji cieplnej ten parametr
moĝe wzrosnÈÊ do wartoĂci 70 W/m2, a dla domów energooszczÚdnych, o bardzo dobrej termoizolacji, wystarczy 30 W/m2. W starych
budynkach, ěle ocieplonych, z nieszczelnÈ stolarkÈ, ten wskaěnik
moĝe siÚgaÊ nawet 100–300 W/m2, ale takich budynków nie ma sensu ogrzewaÊ pompÈ ciepïa. Dla wspóïczesnego budynku rachunek
jest prosty. JeĂli na przykïad powierzchnia ogrzewanych pomieszczeñ wynosi 160 m2, to mamy 160 m2 x 50 W/m2 = 8 kW.
JeĂli ta sama pompa ciepïa nie tylko ogrzewa dom, ale równieĝ
grzeje c.w.u., to trzeba jeszcze dorzuciÊ ok. 1 kW. Ostatecznie, dla
przykïadowego domu 160 m2 otrzymujemy moc pompy ciepïa 9 kW.
Dla pomp ciepïa zaleca siÚ strategiÚ odmiennÈ niĝ dla instalacji grzewczych z kotïem. O ile kocioï (np. gazowy) powinien mieÊ
pewien zapas mocy, o tyle moc pompy ciepïa moĝe byÊ trochÚ niedoszacowana (ok. 30% niĝsza niĝ byïaby potrzebna w najwiÚksze
mrozy). W kotïach stosuje siÚ tzw. modulacjÚ mocy, tzn. moc kotïa
dopasowuje siÚ do bieĝÈcych potrzeb. Pompa ciepïa nie ma takich
moĝliwoĂci (ostatnio pojawiajÈ siÚ modele pomp ciepïa z modulacjÈ mocy, ale to jeszcze rzadkoĂÊ), zatem przez wiÚkszoĂÊ czasu pracowaïaby z nadmiarem mocy, wykorzystywanym tylko podczas kilku najbardziej mroěnych dni w roku. WïaĂciwym rozwiÈzaniem jest
wybór pompy ciepïa o mocy wystarczajÈcej dla typowej temperatury w zimie (od 0°C do –10°C) oraz zainstalowanie w zbiorniku wody

grzaïki elektrycznej (o mocy 6–9 kW), wspomagajÈcej ogrzewanie
przez kilka dni w roku, gdy temperatura spada poniĝej –10°C.

Jaki model pompy ciepïa?
Informacje o wszystkich liczÈcych siÚ na rynku firmach i rodzajach oferowanych przez nie systemów podajemy w tabeli 1. Poprzez
serwis internetowy www.cozaile.pl moĝna znaleěÊ wszystkie namiary na te firmy, w szczególnoĂci adresy ich stron internetowych.
WstÚpnego wyboru odpowiednich dla naszego domu pomp ciepïa moĝna dokonaÊ na podstawie przeglÈdu stron internetowych
poszczególnych firm. Tytuïem przykïadu w tabeli 2 zebrano informacje o modelach pomp ciepïa oferowanych dla domów jednorodzinnych (o mocy do 30 kW) przez firmy z czoïówki tabeli 1.
UwzglÚdniono tylko te modele pomp ciepïa, które zostaïy zgïoszone przez firmy (w specjalnej ankiecie) jako najbardziej polecane dla
domu jednorodzinnego 200 m2, zamieszkanego przez 4-osobowÈ rodzinÚ i zbudowanego wedïug aktualnych standardów. Pozostaje
zwróciÊ siÚ do wybranych firm z zapytaniem ofertowym.

PARAMETRY
FUNKCJE STEROWNIKA
CENA
GWARANCJA
RENOMA
8 Kryteria wyboru producenta i konkretnego modelu pompy ciepïa

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

Wyniki w rankingu rozpoznawalnoĂci marki firmy

•
*)

•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BezpoĂrednie
parowanie

Powietrze – woda
Powietrze –
powietrze

Woda – woda
•
•
•
•
•
•
•

Kolektor
pionowy

•
•

System
Solanka –
woda
Kolektor
poziomy

VIESSMANN
JUNKERS
ECOTHERM
CLIMA KOMFORT
STIEBEL ELTRON
NIBE-BIAWAR
VATRA
ASPOL
DAIKIN
HIBERNATUS
HYDROTECH
FONKO
THERMOGOLV
DORSYSTEM
WASSER MANN
OCHSNER
ROTAL
ENGOREM
NATEO
OPTIMA INWEST
SUN ENERGY
ECOINSTAL
EURONOM
HOVAL
EKONTECH
ALAND
SOLIS
ENERGO-OPTYMAL
HENNLICH
BEGOM
MEDSON-SPARTEC
HUBOMAG

Przedstawiciel

Firma

Producent

Tabela 1. Firmy i oferowane systemy. KolejnoĂÊ firm nie jest przypadkowa – wyznacza jÈ wynik w rankingu rozpoznawalnoĂci marki/firmy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

•

•

*) – Wynik rankingu dla firmy
Junkers pochodzi z ankiety dotyczÈcej
branĝy kotïów
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ZAKUP
KONTROLOWANY
Dyskutujemy
z Czytelnikami ich
wybór i zakup
Wokóï domu przepiÚkny, stary sad Ăliwowy

W ostatnich dwóch latach byliĂmy
na dziesiÈtkach budów domów
z pompÈ ciepïa. Kaĝdy przypadek
jest inny. Zatem najbardziej
pouczajÈce moĝe byÊ pokazanie
na paru konkretnych przykïadach,
jakich wyborów dokonywali nasi
Czytelnicy.

Case study 1 – Dom Piotra
Dlaczego wybraï Pan ogrzewanie pompÈ
ciepïa?
Dom o powierzchni uĝytkowej 160 m2 (parter + poddasze uĝytkowe) powstaï sprawnie
i szybko.
Wybór pompy ciepïa jako ěródïa ogrzewania niejako sam siÚ nasuwaï w wyniku kolejnych eliminacji innych rozwiÈzañ. Najpierw,
ze wzglÚdu na koszt kilkusetmetrowego przyïÈcza, odpadï gaz. Olej staï siÚ ostatnio paliwem bardzo drogim. Paliwa staïe nie wchodziïy w grÚ, poniewaĝ wïaĂciciele bali siÚ
zabrudzeñ w domu bez piwnicy, gdzie wejĂcie
do kotïowni jest niedaleko salonu i kuchni.
Piotr podjÈï decyzjÚ
o ogrzewaniu pompÈ ciepïa w odpowiednim
momencie, bo juĝ w chwili rozpoczÚcia budowy domu.
Przez póï roku Piotr szukaï firmy – porównywaï oferty i wykonawców. Tu tkwi gïówny problem z pompami ciepïa w Polsce.
DoĂwiadczenia Piotra zasmucajÈ. Sprzedawcy
i wykonawcy, dziaïajÈc w przekonaniu, ĝe
oferujÈ system ogrzewania maïo znany przeciÚtnemu Kowalskiemu, tworzÈ wokóï swojego produktu nimb technologii XXI wieku, za
trudnej dla rozumu przeciÚtnego czïowieka.

Moĝna odnieĂÊ nawet takie wraĝenie, ĝe chÚtnie potraktowaliby skoïowanego klienta jak
przysïowiowego jelenia. Nie chcÈ wyjaĂniaÊ,
negocjowaÊ, wytïumaczyÊ. OczywiĂcie, nie
wszyscy.
Piotrowi byïo ïatwiej – zawodowo zajmuje siÚ technicznÈ eksploatacjÈ budynków – rozumie technikÚ i uwaĝaï w szkole na lekcjach
fizyki. – Dzwoniïem, zadawaïem kilka mÈdrych pytañ, kilka gïupich i wiedziaïem, jaka
jest uczciwoĂÊ sprzedawcy – zwierza siÚ Piotr.
– Nie spieszyïem siÚ. DziÚki temu znalazïem
dobrego wykonawcÚ, który cierpliwie i powaĝnie wyjaĂniaï, doradzaï i zaoferowaï mi pompÚ
ciepïa za 13 000 zï – niewiele droĝej, niĝ kosztuje dobry piec gazowy.
Na zewnÈtrz domu oglÈdamy studzienkÚ
z rozdzielaczem na trzy pary rur prowadzÈcych do kolektora pionowego, którym sÈ trzy
odcinki rur (w ksztaïcie litery U) wpuszczone
do trzech odwiertów o gïÚbokoĂci 50 m, wykonanych w odstÚpach co 5 m od frontowej
strony domu (nie ma tu ogródka, ale Piotr zastanawia siÚ, co moĝe posadziÊ, ĝeby korzenie nie narobiïy problemów, bo nad kolektorami jest 1,5 m gruntu). Teren leĝy w dawnym
korycie Wisïy, wiÚc grunt jest mokry i stwarza dobre warunki dla pracy kolektorów – ïatwa wymiana ciepïa miÚdzy gruntem a glikolem pïynÈcym w rurach. Zastanawiamy siÚ
wspólnie nad alternatywnymi rozwiÈzaniami
tzw. dolnego ěródïa. Kolektor poziomy (w tym
spiralny) odpada – wiadomo, trzeba by zniszczyÊ sad. Pozostaje jeszcze system dwóch
studni z wodÈ gruntowÈ jako noĂnikiem ciepïa. To tañsze rozwiÈzanie. Wprawdzie
Piotrowi udaïo siÚ wyjÈtkowo tanio zrobiÊ kolektor pionowy – zapïaciï 9 500 zï, ale system
dwóch studni z pompÈ wodnÈ niewielkiej

mocy kosztowaïby znacznie mniej – do 3 000
zïotych. Warunki sÈ dobre – woda gruntowa
ma poziom 1,5 m. Jednak Piotr uwaĝa, ĝe system dwóch studni to „totolotek”, gdyĝ z czasem mogÈ siÚ zmieniÊ warunki hydrogruntowe. ½ródïo moĝe wyschnÈÊ lub zanieczyĂciÊ
siÚ. Trzeba by zakïadaÊ filtry. Natomiast w
systemie zamkniÚtym mamy peïnÈ kontrolÚ nad krÈĝÈcÈ w nim cieczÈ. Z progu „kotïowni” oglÈdamy pompÚ ciepïa, poïÈczonÈ
ze zbiornikiem buforowym (200 l) oraz zasobnikiem c.w.u. (500 l). Naszym zdaniem
potrzeba stosowania zbiornika buforowego jest dyskusyjna, wobec faktu, ĝe w caïym
domu zainstalowano ogrzewanie podïogowe
z masywnÈ siedmiocentymetrowÈ wylewkÈ.
Wylewka podïogowa ma zdolnoĂÊ akumulacyjnÈ ciepïa (pojemnoĂÊ cieplnÈ), wielokrotnie wiÚkszÈ niĝ 200 l wody w zbiorniku buforowym. No cóĝ, Piotr woli rozwiÈzania
pewne, zgodne z koncepcjÈ producenta pompy ciepïa, a koszt zbiornika buforowego to
900 zï.
Podïogówka wcale nie musi oznaczaÊ, ĝe jesteĂmy skazani na terakotÚ w caïym domu.
Parter wyïoĝony jest pïytkami ceramicznymi,
ale na piÚtrze mamy panele podïogowe. Piotr
zdradza nam ciekawy patent. Otóĝ pod panelami, zamiast standardowej gÈbki, poïoĝyï
tekturÚ, która ma znacznie lepszÈ przewodnoĂÊ cieplnÈ.
Koszty eksploatacyjne sÈ niewielkie. Po zasiedleniu, miesiÚczne opïaty wynosiïy Ărednio 250 zï w czasie najwiÚkszych mrozów
i ok. 100 zï latem, kiedy ogrzewana byïa tylko c.w.u.
Koszty inwestycji wyniosïy nieco ponad
30 000 zï (bez instalacji ogrzewania podïogowego).
PodobnÈ kwotÚ uzyskalibyĂmy dla inwestycji w ogrzewanie gazowe (kocioï + zbiornik
c.w.u. + przyïÈcze), wobec koniecznoĂci poprowadzenia ponaddwustumetrowego przyïÈcza.

Zgrubne podliczenie kosztów inwestycji (2006 rok)
pompa ciepïa
13 000 zï
dolne ěródïo – kolektor pionowy
9 500 zï
zbiornik buforowy
900 zï
zbiornik c.w.u.
2 600 zï
inne koszty: armatura, pompy obiegowe, montaĝ
5 500 zï
Caïkowity koszt 31 500 zï
Pompa ciepïa i 500-litrowy zbiornik c.w.u.
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Pompa ciepïa

Case study 2 – Dom Beaty
i Mariusza
Beata i Mariusz zbudowali dom na dziaïce o powierzchni 1500 m2 leĝÈcej w pobliĝu
Warszawy. Posïuĝyli siÚ gotowym projektem
o nazwie „Bajkowy II”, w którym dokonano
kilku drobnych modyfikacji (m.in. zwiÚkszono powierzchniÚ salonu oraz podwyĝszono nieznacznie ĂciankÚ kolankowÈ).
Niepodpiwniczony budynek z poddaszem
uĝytkowym ma 130 m2. ¥ciana budynku jest
dwuwarstwowa (POROTHERM +12 centymetrów styropianu).
– Jako ĝe dom jest dobrze ocieplony, przyjÚto zapotrzebowanie energii na 50 W/m2 –
stwierdza Mariusz. – Firma wykonawcza
oceniïa, ĝe grunt na dziaïce pozwala na wykonanie dolnego ěródïa w postaci dwóch kolektorów pionowych o dïugoĂci 60 m (zaïoĝono uzysk ciepïa z wymiennika gruntowego na
poziomie 50 W/m.b.). Za obliczeniowÈ temperaturÚ dolnego ěródïa przyjÚto 2oC. Kolektory
wykonano z rury PE 30 280 z zastosowaniem dwusekcyjnego rozdzielacza
z zaworami odcinajÈcymi. W instalacji krÈĝy pïyn roboczy Ergolid EKO. Wykonanie
kolektora okazaïo siÚ stosunkowo tanie
i kosztowaïo 5500 zïotych.
– Warto jednak podkreĂliÊ, ĝe rozpiÚtoĂÊ
proponowanych cen byïa w tym wypadku
bardzo duĝa, a najwyĝsze z nich oscylowaïy w granicach kilkunastu tysiÚcy – podkreĂla inwestor. – CieszÚ siÚ, iĝ moĝna byïo uĝyÊ
kolektora pionowego, poniewaĝ wiem, ĝe kolektor poziomy dosyÊ radykalnie ogranicza
moĝliwoĂÊ wykorzystania dziaïki. W pewnych jej fragmentach trzeba zapomnieÊ o sadzeniu drzew i krzewów o silnym systemie
korzeniowym. Za caïoĂÊ, tj. pompÚ i ogrzewanie podïogowe, zapïaciïem niewiele ponad
50 000 zïotych brutto. Sama pompa ciepïa
w cenie katalogowej producenta kosztowaïa
31 110 zïotych brutto (VAT 22%). Natomiast
dziÚki temu, ĝe firma ARKA z Pïocka jest firmÈ usïugowÈ, moĝna byïo zastosowaÊ niĝszy
7% podatek VAT. Ostatecznie za pompÚ ciepïa oraz montaĝ zapïaciïem 30 tys. zïotych.
To kolejny dowód na to, jak bardzo opïaca siÚ
zamawiaÊ kompleksowÈ usïugÚ.
Firma ARKA zaproponowaïa pompÚ
Fighter 1240 produkowanÈ przez NIBE, której moc grzewcza wynosi 6,43 kW, moc
chïodnicza 5,14 kW, zaĂ COP=5. Produkt
ten jest urzÈdzeniem kompaktowym z wbudowanym wymiennikiem pïaszczowym
przygotowujÈcym ciepïÈ wodÚ uĝytkowÈ. Dodatkowo zamontowano w nim takĝe moduï grzaïki o trzech stopniach mocy

pl

(3-6-9 kW), który moĝe byÊ wykorzystywany podczas zwiÚkszonego zapotrzebowania
na wodÚ lub do tzw. przegrzewu antybakteryjnego c.w.u. Pompa ciepïa ustawiona jest
w niewielkim (3 m2) pomieszczeniu znajdujÈcym siÚ w tylnej czÚĂci garaĝu.
– Zanim zdecydowaïem siÚ na ofertÚ firmy
ARKA, otrzymaïem teĝ kalkulacje od kilku
innych wykonawców – wspomina Mariusz. –
Na mojej decyzji zawaĝyïa nie tylko stosunkowo niska cena (niektóre kalkulacje byïy
nawet na nieco niĝszym poziomie), ale takĝe
autoryzacja producenta pomp NIBE dla pïockiej firmy. Od poczÈtku byïem zdecydowany na tÚ wïaĂnie markÚ. Nie jestem wprawdzie specjalistÈ, ale sïyszaïem wiele dobrego
o jej produktach oraz miaïem okazjÚ przekonaÊ siÚ o tym, ĝe sÈ bardzo nowoczesne i ciche. InnÈ waĝnÈ sprawÈ byïa dla mnie kompleksowoĂÊ oferty. Interesowaïo mnie, aby
firma zamontowaïa mi nie tylko pompÚ ciepïa wraz z kolektorem, ale równieĝ wykonaïa
ogrzewanie podïogowe. W razie jakichĂ problemów chciaïem uniknÈÊ sytuacji, w której
jeden wykonawca zrzuca winÚ na drugiego
za nieprawidïowe efekty dziaïania instalacji.
Pompa zostaïa zamontowana wiosnÈ 2007
roku. Pierwsze próbne uruchomienie instalacji juĝ miaïo miejsce, ale czekamy na ostateczne zamkniÚcie domu, tj. zamontowanie
drzwi garaĝowych oraz wejĂciowych.
Wykonawca instalacji zapewnia, ĝe w pomieszczeniach mieszkalnych bez ĝadnego
problemu bÚdzie moĝna osiÈgnÈÊ 21oC przy
temperaturze wody w instalacji podïogowej
(REHAU) rzÚdu 35oC.
– W domu jest wprawdzie zamontowa-

ny kominek, ale bardziej do celów rekreacyjnych i estetycznych zwiÈzanych z wystrojem
domu, niĝ do celów grzewczych – podkreĂla wïaĂciciel. – WierzÚ, ĝe pompa ciepïa zapewni budynkowi komfort cieplny. ZresztÈ
umowa podpisana z wykonawcÈ jest umowÈ okreĂlonego rezultatu. Firma gwarantuje
efektywne ogrzanie domu. Z moich doĂwiadczeñ wynika, ĝe w przypadku pomp ciepïa
najbardziej opïaca siÚ wybieraÊ firmy, które znajdujÈ siÚ blisko. Diabeï tkwi jak zwykle
w szczegóïach. Otóĝ w ĝadnej ofercie, nawet
firm z drugiego koñca kraju, nie znajdujÈ siÚ
na przykïad koszty zakwaterowania pracowników instalujÈcych urzÈdzenie i wykonujÈcych instalacjÚ. A wbrew pozorom moĝe byÊ
to caïkiem spora suma, która podroĝy ofertÚ.

Koszt caïej inwestycji w ogrzewanie, tj.
pompa ciepïa wraz z instalacjÈ ogrzewania podïogowego, wyniósï niewiele ponad
50 000 zïotych brutto.
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Tabela 2. Przykïadowe modele pomp ciepïa, zgïoszone przez firmy jako najbardziej polecane dla domu jednorodzinnego 200 m2,
zamieszkaïego przez 4-osobowÈ rodzinÚ
Firma

Moc
grzewcza
(kW)

System

Funkcje

Modele pomp ciepïa
Tylko ogrzewanie
Tylko c.w.u.
Ogrzewanie + c.w.u.
Chïodzenie
Woda-woda Td=10°C
Solanka-woda Td=0°C
BezpoĂrednie odparowanie
Td=0°C
Powietrze-woda Td=2°C
Powietrze-powietrze Td=2°C
Podïogówka Tg=30–40°C
Ukïad mieszany
podlogówka+grzejniki
Tg=40–50°C
Grzejniki Tg=50–65°C
Uwagi

VIESSMANN
www.viessmann.pl
Vitocal 350 typ
Vitocal 350 typ
Vitocal 350-A typ
BWH
WWH
AWO 120

Funkcje
System

+
+
+

+

+

+
+

+
+
+

11,0÷17,1
1)

14,1÷20,0

+

10,6÷18,5

2)

3)

Tylko ogrzewanie
Tylko c.w.u.
Ogrzewanie + c.w.u.
Chïodzenie
Woda-woda Td=10°C
Solanka-woda Td=0°C
BezpoĂrednie odparowanie
Td=0°C
Powietrze-woda Td=2°C
Powietrze-powietrze Td=2°C

5,9÷30,4

7,7÷37,5

4,5÷28,0

6,16÷31,8

4,5÷28,0
4)

STIEBEL ELTRON
www.stiebel-eltron.pl

Modele pomp ciepïa

Moc grzewcza (kW)

VT 152

+
+
+

Firma
WPC

WPW

WPL

WPF

+

+

+

+

+

6,16÷31,8
5)

6)

NIBE-BIAWAR
www.biawar.com.pl
Nibe Fighter Nibe Fighter Nibe Fighter Nibe Fighter
1140
1240
1250
2020
+
+
+ (11)
+ (13)
+
+

+
+

+

+
+ (14)
+
+

+
+ (15)

5,8÷13,4

Ukïad mieszany
podlogówka+grzejniki
Tg=40–50°C

6,4÷12,5

+

8÷12,5

5,8÷13,4

indywidualna kalkulacja

Grzejniki Tg=50–65°C

5,5÷12,7
7)

7,7÷12,5
8)

+ (12)

+

+

Podïogówka Tg=30–40°C

Uwagi

CLIMA KOMFORT
www.climakomfort.pl
Neuratherm typ
Neuratherm typ
Pro D
Pro W

5,5÷12,7
9)

10 (6÷17)

10 (6÷12)

10 (4,5÷16)

10 (6÷17)

10 (6÷12)

10 (4,5÷16)

10 (6÷17)

10 (6÷12)

10 (4,5÷16)

10)

10), 16)

10), 17)

10 (8÷14 lub
do 126 przy
poïaczeniu
w kaskadÚ
10 (8÷14 lub
do 126 przy
poïaczeniu
w kaskadÚ
10 (8÷14 lub
do 126 przy
poïaczeniu
w kaskadÚ
10), 18)

1) Grzanie c.w.u. w osobnym zasobniku pojemnoĂciowym. Wyposaĝenie specjalne – funkcja „natural cooling” do chïodzenia w lecie. Cykl EVI pozwala osiÈgaÊ Tg=65°C. WartoĂci mocy przybliĝone – odczytane z wykresów.
2) Grzanie c.w.u. w osobnym zasobniku pojemnoĂciowym. Wyposaĝenie specjalne – funkcja „natural cooling” do chïodzenia w lecie. Cykl EVI pozwala osiÈgaÊ Tg=65°C. WartoĂci mocy przybliĝone – odczytane z wykresów.
3) Szczególnie zalecana do modernizacji instalacji grzewczych z zachowaniem starych grzejników. Wersja AWI do montaĝu w pomieszczeniach,
wersja AWO – montaĝ na zewnÈtrz. Grzanie c.w.u. w osobnym zasobniku pojemnoĂciowym. Temperatura c.w.u. do 58°C. Cykl EVI pozwala
osiÈgaÊ Tg=65°C nawet przy temperaturze zewnÚtrznej -15°C. WartoĂci mocy przybliĝone – odczytane z wykresów.
4) Pompy ciepïa do montaĝu na zewnÈtrz.
5) Pompy ciepïa do montaĝu na zewnÈtrz.
6) Moc grzewcza pompy ciepïa w podgrzewaczu c.w.u. 1,8 kW. Pompa jest montowana w pomieszczeniu i czerpie ciepïo z powietrza o temperaturze >5°C. PojemnoĂÊ zbiornika 270 l. Temperatura c.w.u. do 55°C.
7) Wbudowana grzaïka wielostopniowa, pompa obiegowa ěródïa dolnego, pompa obiegowa ěródïa górnego, zawór przeïÈczajÈcy c.w.u.-c.o.
8) Wbudowana grzaïka, pompa obiegowa, wysokowydajne wymienniki.
9) Wbudowana grzaïka, pompa ěródïa, pompa obiegowa ěródïa górnego, zawór przeïÈczajÈcy c.w.u-c.o.
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Pompa ciepïa
VATRA
www.vatra.pl

Moc
grzewcza
(kW)

System

Funkcje

Firma
Modele pomp ciepïa

Vatra
6B2÷22B2

Vatra
9W2÷33W2

Tylko ogrzewanie
Tylko c.w.u.
Ogrzewanie + c.w.u.

+
+
+

+
+
+

Chïodzenie

+

+

Woda-woda Td=10°C
Solanka-woda Td=0°C
BezpoĂrednie odparowanie
Td=0°C
Powietrze-woda Td=2°C
Powietrze-powietrze Td=2°C
Podïogówka Tg=30-40°C
Ukïad mieszany
podlogówka+grzejniki
Tg=40-50°C
Grzejniki Tg=50-65°C
Uwagi

Funkcje
System
Moc
grzewcza
(kW)

Uwagi

+
+
w wersji
EKHBX

+
+
w wersji
EKHBX

+
+
w wersji
EKHBX

+
+
w wersji
EKHBX

+
+
w wersji
EKHBX

+
+
w wersji
EKHBX

+

+

+

+

+

+

5,75

6,84

8,43

11,2

14,0

16,0

5,03

6,10

7,64

10,3

13,1

15,2

+
+

5,6÷20,9

19)

5,6÷20,9

Moc grzewcza dla nominalnej temperatury zewnÚtrznej +7°C

W2G0E
+
+
+
+

HIBERNATUS
www.hibernatus.pl
W4G0E
+
+
+
+

+

+

Firma
Modele pomp ciepïa
Tylko ogrzewanie
Tylko c.w.u.
Ogrzewanie + c.w.u.
Chïodzenie
Woda-woda Td=10°C
Solanka-woda Td=0°C
BezpoĂrednie odparowanie
Td=0°C
Powietrze-woda Td=2°C
Powietrze-powietrze Td=2°C
Podïogówka Tg=30–40°C
Ukïad mieszany
podlogówka+grzejniki
Tg=40–50°C
Grzejniki Tg=50–65°C

DAIKIN AIRCONDITIONING POLAND
www.daikin.pl
ERHQ 006 + ERHQ 007 + ERHQ 008 + ERHQ 011 + ERHQ 014 + ERHQ 016 +
EKHBH(X)
EKHBH(X)
EKHBH(X)
EKHBH(X)
EKHBH(X)
EKHBH(X)
008
008
008
016
016
016
+
+
+
+
+
+

W5W0E
+
+
+
+
+

DXW 45

+
+

FONKO
www.fonko.pl
SC 12

+
+
+

DXA 36

+
+

+
+
6,1

10,3

18,4

13,1

12,1

12,0

6

10

17

13,1

12,1

12,0

5,9
9,8
16,5
Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych ěródeï ciepïa
w celu uzyskania wyzszych temperatur c.w.u. nawet
przy –20°C na dworze

brak danych
maksymalna
temperatura
c.w.u. 70°C

Pompa ciepïa
pracuje na
zewnÈtrz domu

10) Brak danych o zmianach mocy dla wyĝszych wartoĂci Tg (ukïad mieszany, grzejniki).
11) Opcjonalnie z zasobnikiem VPA/VPAS.
12) Opcjonalnie z centralÈ wewnÚtrznÈ VVM 300, EVP 500 lub zasobnikiem VPA/VPAS.
13) Z moduïem chïodzenia pasywnego PKM lub aktywnego HPAC przy wspóïpracy z klimakonwektorami.
14) Z moduïem chïodzenia pasywnego PKM lub aktywnego HPAC przy wspóïpracy z klimakonwektorami.
15) Przy wspïpracy z klimakonwektorami.
16) Pompa ciepïa kompaktowa z wbudowanym zbiornikiem c.w.u. o pojemnoĂci 160 l.
17) Pompa ciepïa kompaktowa z wbudowanym zbiornikiem c.w.u. NowoĂÊ techniczna – moĝliwoĂÊ modulacji mocy grzewczej w zakresie 4,5 do 16
kW.
18) Przystosowana do pracy przy niskich temperaturach powietrza, nawet do –20°C.
19) Automatyka pompy ciepïa umoĝliwia sterowanie: kolektorem gruntowym, studniami gïÚbinowymi, kotïowniÈ z pompÈ ciepïa, ciepïÈ wodÈ uĝytkowÈ wraz z cyrkulacjÈ c.w.u. oraz z dezynfekcjÈ c.w.u., ukïadem solarnym do produkcji c.w.u., ukïadem ogrzewania grzejnikowego, ukïadem
ogrzewania podïogowego, ukïadem dodatkowego (szczytowego) ěródïa ciepïa, ukïadem podgrzewania wody basenowej, ukïadem chïodzenia klimakonwektorami, ukïadem centrali klimatyzacyjnej, ukïadem instalacji z kominkiem oraz innymi ukïadami w zaleĝnoĂci od potrzeb klienta.
20) Kompaktowa pompa ciepïa ze zintegrowanym zasobnikiem ciepïej wody o pojemnoĂci 180 l wykonanym ze stali nierdzewnej. Technologia
TWS – warstwowego podgrzewania wody. Wyposaĝona w spiralnÈ sprÚĝarkÚ typu Scroll, wymienniki ciepïa ze stali nierdzewnej, pompy obiegowe dolnego i górnego ěródïa, ukïad ïagodnego rozruchu, trójdrogowy zawór rozdzielajÈcy ciepïÈ wodÚ na potrzeby c.o./c.w.u., elektryczny
trójstopniowy podgrzewacz pomocniczy o mocy 3/6/9 kW (4,5 kW dla instalacji jednofazowej), nowoczesnÈ automatykÚ pogodowÈ z wyĂwietlaczem graficznym, przystosowanÈ do wspóïpracy z moduïem chïodzenia pasywnego i aktywnego. Pompa jest dostÚpna równieĝ w wersji
230 V oraz z zasobnikiem z miedzi. Opcjonalne moĝliwoĂci wyposaĝenia pompy w: sterowanie drugim obiegiem grzewczym. Moduï komunikacji
bezprzewodowej Danfoss OnLine. Moduï chïodzenia pasywnego/aktywnego.
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Moc
grzewcza
(kW)

System

Funkcje

WYBIERAMY I KUPUJEMY

Firma

DANFOSS

Modele pomp ciepïa

DHP-H 10 (10kW) DHP-A 10 (10kW) DHP-C 10 (10kW)

Tylko ogrzewanie
Tylko c.w.u.
Ogrzewanie + c.w.u.
Chïodzenie
Woda-woda Td=10°C
Solanka-woda Td=0°C
BezpoĂrednie odparowanie
Td=0°C
Powietrze-woda Td=2°C
Powietrze-powietrze Td=2°C
Podïogówka Tg=30–40°C
Ukïad mieszany
podlogówka+grzejniki
Tg=40–50°C
Grzejniki Tg=50–65°C
Uwagi

+
+

+

Funkcje

+

+
9,5

+

+

7,3; 9,1; 10,9

7,3; 9,1; 10,9

+

9,5

9,1
20)

+

9,5

8,5

7,2; 8,9

9,1

21)

22)

24)

25)

OCHSNER
www.ochsner.pl

Modele pomp ciepïa

System

+
+
+
+

+
+

Firma

Moc
grzewcza
(kW)

JUNKERS (Grupa Bosch)
www.junkers.pl
TM 75-1
TE 75-1
AE 80-1/ASC160
TM 90-1
TE 90-1
AE 100-1/ASC160
TM 110-1
TE 110-1
+ (23)

Tylko ogrzewanie
Tylko c.w.u.
Ogrzewanie + c.w.u.
Chïodzenie
Woda-woda Td=10°C
Solanka-woda Td=0°C
BezpoĂrednie odparowanie
Td=0°C
Powietrze-woda Td=2°C
Powietrze-powietrze Td=2°C
Podïogówka Tg=30–40°C
Ukïad mieszany
podlogówka+grzejniki
Tg=40–50°C
Grzejniki Tg=50–65°C
Uwagi

GMSW 10

GMSW 10
HK

+

+
+

+

+

GMDW 11

GMWW 10

+

+
+

GMWW 10
HK

+
+
+

SO-100

+
+

26)

SOLIS
www.solis.pl
SO-100
Woda-woda

+
+
+

+

SO-130

+
+
+

+

10,1

10,1

12,3

9,6

9,6

7,8

11,3

9,7

9,2

9,2

9,2

8,4

8,4

7,5

10,65

9,3

9,0

9,0

9,1

8,1

8,1

7,3

9,7

9,05

21) Powietrzna pompa ciepïa ze zintegrowanym zasobnikiem ciepïej wody o pojemnoĂci 180 l wykonanym ze stali nierdzewnej. Technologia TWS
– warstwowego podgrzewania wody. Wyposaĝona w spiralnÈ sprÚĝarkÚ typu Scroll, wymienniki ciepïa ze stali nierdzewnej, pompy obiegowe
dolnego i górnego ěródïa, ukïad ïagodnego rozruchu, trójdrogowy zawór rozdzielajÈcy ciepïÈ wodÚ na potrzeby c.o. c.w.u., elektryczny piÚciostopniowy podgrzewacz pomocniczy o mocy 3/6/9/12/15 kW (trójstopniowy 4,5 kW dla instalacji jednofazowej), nowoczesnÈ automatykÚ
pogodowÈ z wyĂwietlaczem graficznym. Moduï zewnÚtrzny jest w peïni kontrolowany przez jednostkÚ centralnÈ – funkcja automatycznego
oszraniania. Pompa jest dostÚpna równieĝ w wersji 230 V oraz z zasobnikiem z miedzi. Opcjonalnie moĝliwoĂÊ wyposaĝenia pompy w: sterowanie drugim obiegiem grzewczym. Moduï komunikacji bezprzewodowej Danfoss OnLine.
22) Kompaktowa pompa ciepïa ze zintegrowanym zasobnikiem ciepïej wody o pojemnoĂci 180 l wykonanym ze stali nierdzewnej i wbudowanym
moduïem chïodzenia pasywnego. Technologia TWS – warstwowego podgrzewania wody. Pompa jest wyposaĝona w spiralnÈ sprÚĝarkÚ typu
Scroll, wymienniki ciepïa ze stali nierdzewnej, pompy obiegowe dolnego i górnego ěródïa, ukïad ïagodnego rozruchu, trójdrogowy zawór rozdzielajÈcy ciepïÈ wodÚ na potrzeby c.o./c.w.u., elektryczny trójstopniowy podgrzewacz pomocniczy o mocy 3/6/9 kW (4,5 kW dla instalacji
jednofazowej), nowoczesnÈ automatykÚ pogodowÈ z wyĂwietlaczem graficznym. Pompa jest dostÚpna równieĝ w wersji 230 V oraz z zasobnikiem z miedzi. Opcjonalnie moĝliwoĂÊ wyposaĝenia pompy w: sterowanie drugim obiegiem grzewczym. Moduï komunikacji bezprzewodowej
Danfoss On Line. Moduï chïodzenia aktywnego.
23) Z moĝliwoĂciÈ podïÈczenia zasobnika c.w.u.
24) AE – moduï zewnetrzny, ASC – moduï wewnÚtrzny ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. 163 l.
25) Ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. o pojemnoĂci 163 l, ze stali szlachetnej, pïaszczem wody grzewczej i elektrycznÈ anodÈ antykorozyjnÈ.
Wbudowane pompy obiegu dolnego oraz górnego. Do 65°C na zasilaniu c.o. Wbudowany dogrzewacz elektryczny.
26) Z wbudowanym zaworem trójdrogowym oraz przyïÈczem do zasobnika c.w.u. Wbudowane pompy obiegu dolnego oraz górnego. Do 65°C na zasilaniu c.o. Wbudowany dogrzewacz elektryczny.
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