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Ogrzewanie hybrydowe to w ostatnich latach 
coraz popularniejsze rozwi zanie stosowane 
tak e w budynkach jednorodzinnych. Nazwa 
„hybrydowe” u ywana jest cz ciej w ostatnim 
czasie, jednak tego typu systemy znane s  od 
wielu lat. Za hybrydowy uznaje si  system ko-
rzystaj cy z co najmniej dwóch rodzajów pa-
liwa lub energii. Tak wi c system grzewczy 
oparty np. na kotle gazowym i sta opalnym 
mo na ju  okre la  t  nazw . Nazwa „hybry-
dowy” kojarzy si  jednak z nowoczesno ci
i systemami wykorzystuj cymi energi  odna-
wialn . St d te  w pe ni na to miano powin-
ny zas ugiwa  rozwi zania oparte o kolekto-
ry s oneczne, czy te  pompy ciep a.

Zalety systemów hybrydowych
Korzy ci z zastosowania takiego rozwi zania 
zwi zane s  m.in. ze zwi kszonym poziomem 
bezpiecze stwa i komfortu na przyk ad w razie 
awarii jednego ze róde  ciep a. Mo liwa jest 
tak e rozbudowa istniej cego systemu grzew-
czego, gdzie podstawowe ród o ciep a (np. 
kocio  na gaz p ynny) pozostaje jako szczyto-
we, a do czona pompa ciep a typu powietrze/
woda przejmuje prac  przez wi kszo  sezonu 
grzewczego. W systemie hybrydowym d y si
do tego, aby w okre lonych warunkach prac
podejmowa o to ród o ciep a, które zapewni 
najni sze koszty wytworzenia ciep a. Dlatego 
te  pompa ciep a pracuje np. do temperatury 
zewn trznej -10°C, po czym prac  przejmuje 
kocio  gazowy.

Centralny punkt systemu hybrydowego
Firma Hewalex na bazie swoich do wiadcze
opracowa a specjaln  konstrukcj  podgrzewa-
cza uniwersalnego INTEGRA. Podgrzewacz 

o konstrukcji „zbiornik w zbiorniku” zapew-
nia 2-funkcyjn  prac  instalacji solarnej – 
podgrzewanie wody u ytkowej i wspomaga-
nie ogrzewania. Dzi ki podzia owi na strefy 
mo liwa jest wspó praca róde  ciep a nisko- 
i wysokotemperaturowych. Wewn trzny zbior-
nik wody u ytkowej zasilany od do u wod
wodoci gow  zapewnia intensywne sch a-
dzanie dolnej strefy i efektywn  prac  insta-
lacji solarnej. W cznie z opcjonaln  grza k
elektryczn  dla podgrzewania wody u ytko-
wej, do podgrzewacza mo na pod czy  nawet 
5 ró nych róde  ciep a. Instalacje solarne do 
wspomagania ogrzewania wykazywa  mog
korzystniejszy efekt ekonomiczny (im wi ksza 
powierzchnia kolektorów s onecznych, tym 
ni szy koszt jednostkowy inwestycji) w porów-
naniu do standardowych uk adów przewidzia-
nych tylko do podgrzewania wody u ytkowej. 
Zastosowanie wysokosprawnego hybrydowego 
systemu grzewczego pozwala trwale zmniej-
szy  obci enie bud etu domowego. Obecny 
stan techniki pomaga budowa  tzw. „solarne” 
domy jednorodzinne, gdzie pokrycie potrzeb 
energetycznych osi ga 80 do 100%. Cz ciej 
jednak praktyczne zastosowanie znajduj  in-
stalacje solarne pokrywaj ce maksymalnie od 
20 do 40% rocznych potrzeb ciep a. Instalacje 
solarne do wspomagania ogrzewania staj  si
coraz bardziej popularne na rynku polskim, 
zwi kszaj c mo liwo ci wykorzystania darmo-
wej energii. Co wa ne podkre lenia – s  one 
niezale ne od sieci przesy owych, pozwala-
j  na dogodne magazynowanie ciep a i wp y-
waj  na lokaln  popraw  jako ci powietrza.
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Zapotrzebowanie ciep a na cele grzewcze stanowi 
najwi ksz  cz  rocznego bilansu energetycznego 
w domu mieszkalnym  zazwyczaj jest to od 60 do 
80%. Ogrzewanie hybrydowe mo e wykorzystywa
energi  s oneczn  zarówno do podgrzewania wody 
u ytkowej, jak i wspomagania ogrzewania budynku

Przekrój podgrzewacza uniwersalnego Hewalex 
INTEGRA z zaznaczeniem stref temperaturowych. 
Dolna strefa podgrzewana jest poprzez w ownic
z instalacji solarnej, a tak e z kot a na paliwo sta e.
Strefa rodkowa stanowi stref  robocz  zasilan
najcz ciej z kot a gazowego, z tej samej strefy 
zasilana jest instalacja grzewcza budynku. Górna 
strefa stanowi rezerw  ciep a dla podgrzewania 
wody u ytkowej. Strefa ta mo e by  opcjonalnie 
dogrzewana grza k  elektryczn , pozwalaj c poza 
sezonem grzewczym na ca kowite wy czenie 
z pracy kot a na paliwo sta e

Przyk adowy schemat hybrydowego systemu grzewczego z podgrzewaczem uniwersalnym INTEGRA 
i 3 ród ami ciep a: kot em gazowym (KG), pomp  ciep a Split (PCCO) oraz instalacj  solarn  (SOL)
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