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Danuta i Leszek Witkowscy wybudowali 

swój dom w miejscowo ci Mi kowo 

w pobli u Poznania. Budynek wzniesiono 

w systemie kanadyjskim – z gotowych prefa-

brykowanych elementów. Ocieplono we n

mineraln  (dach) oraz styropianem ( ciany). 

Dom ma spore poddasze, które nie jest 

jednak wykorzystywane przez w a cicieli do 

celów mieszkalnych. Powierzchnia parteru 

wynosi 150 m2, a sk adaj  si  na ni : pokój 

go cinny, kuchnia, cztery sypialnie i dwie 

azienki. W salonie znajduje si  kominek 

(bez p aszcza wodnego). Przed zamontowa-

niem pompy ciep a dzia a  bardzo intensyw-

nie, natomiast obecnie w a ciciele u ywaj

go ju  tylko sporadycznie. Zaspokaja on 

przede wszystkim ich potrzeby estetyczne 

i umo liwia im od czasu do czasu kontakt 

z „najstarszym teatrem” wiata, jakim jest 

ogie .

– Urz dzenie zwane pomp  ciep a odkryli-
my jeszcze przed powstaniem domu, jakie

7–8 lat temu – mówi Leszek Witkowski. 

– Liczne publikacje w prasie sprawi y, e

bardzo szybko naszym marzeniem sta o si
zamontowanie takiego urz dzenia. Niestety, 
gabaryty modeli proponowanych wówczas 
przez firmy, do których dotarli my, by y
zbyt du e. Ówczesne pompy nie mia y
szans, aby zmie ci  si  w pomieszczeniu, 
które przewidzieli my w projekcie domu na 
kot owni . Zacz li my wi c ogrzewa  dom 
kominkiem, a w przypadku bardzo niskich 
temperatur korzysta  z ogrzewania wodnego 
pod ogowego zasilanego grza k  elektryczn .
Tej drugiej ewentualno ci starali my si
jednak  unika , gdy  mieli my niezbyt zach -
caj ce do wiadczenia z pierwszego miesi ca, 
który sp dzili my w tym domu. Ogrzewanie 
pod ogowe pracowa o wówczas pe n  par .
Ale tylko do czasu nadej cia pierwszego 
rachunku za pr d, który opiewa  na sum
przekraczaj c  3 tysi ce z otych!!! Grzanie 
kominkiem okaza o si  zdecydowanie ta sze, 
chocia  nie ukrywam, by o bardzo uci liwe. 
Dopiero po kilku latach wróci  temat pompy 
ciep a. W jednym z pism znale li my reklam
przedstawiaj c  dok adnie takie urz dzenie 

o jakie nam chodzi o. Post p technologiczny 
zrobi  swoje. Pompa „Fighter 1220*” mia a
dok adnie takie wymiary, jakie by y nam 
potrzebne.

Pompa jest urz dzeniem kompaktowym 

(zasila ogrzewanie oraz przygotowuje ciep

wod  u ytkow ) o mocy 8 kW, z zasobni-

kiem o pojemno ci 160 litrów.

– To urz dzenie jest autentyczn  rewelacj
– stwierdza bez wahania Danuta Witkowska.
– Lubi , jak w domu jest ciep o. Niektórzy 
nasi znajomi twierdz , e u nas jest za ciep o. 
Pompa zapewnia nam komfort cieplny nawet 
na poziomie 24°C i nie wymaga praktycznie 
adnego dogl dania czy te  kontrolowania. 

Dzia a automatycznie w trybach zima, wiosna-
jesie , lato, i nie musimy si  o nic martwi .

 Pompa w domu Danuty i Leszka wspó pra-

cuje z kolektorem pionowym pracuj cym na 

bazie glikolu (140 m.b. w jednym odwiercie). 

Wprawdzie wielko  dzia ki pozwala aby 

na wykonanie kolektora poziomego odpo-

wiedniej wielko ci, ale poniewa  pompa 

by a montowana pi  lat po wybudowaniu
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*) Aktualnie firma NIBE oferuje nowszy model FIGHTER 1240



Pompy ciep a

domu, ca y teren by  ju  zagospodarowany. 

W a ciciele nie chcieli niszczy  pi knie 

urz dzonego ogrodu oraz zamontowanej 

tam instalacji automatycznego nawadnia-

nia.

– Dlaczego wybrali my akurat pomp  ze 
Szwecji? Przede wszystkim dlatego, e osoba 
reprezentuj ca t  firm  potraktowa a nas nie 
jak klientów, którym trzeba za wszelk  cen
co  sprzeda ... ale jak partnerów – podkre la 

Leszek Witkowski. – Uzyskali my szereg 
wskazówek i pe n  pomoc. Wa ne by o te
to, e wybór konkretnego urz dzenia by  po-
przedzony szczegó ow  analiz . Wiedzia em, 
e pompa jest dobierana do naszych potrzeb. 

Przedstawiciela producenta interesowa o na 
przyk ad to jakie temperatury chcemy osi ga
w domu, jaka jest kubatura budynku, jak 
jest on skonstruowany i ocieplony,  ile jest 
pomieszcze , czy korzystamy z prysznica, czy 
te  z wanny itd. Jak e inne by o to podej cie od 
postawy przedstawiciela innej znanej firmy, 
który ju  po krótkiej rozmowie telefonicznej 
„wiedzia ”, jakie urz dzenie mi sprzeda i na 
ile opiewa  b dzie rachunek.

Pompa jest po czona z kolektorem 

w sposób nietypowy, to znaczy przez 

cian , a nie przez pod og . Podobnie jak 

decyzja o wykonaniu kolektora pionowego, 

równie  i to rozwi zanie by o konsekwencj

montowania urz dzenia w domu od dawna 

zamieszkanym i urz dzonym. Aby nie 

niszczy  posadzki i unikn  uci liwego 

podkopywania fundamentów, wykonano 

po czenie w taki sposób, e „wchodzi” 

ono do budynku przez cian  zewn trzn .

Wymaga o to wprawdzie dodatkowego 

zabezpieczenia tej cz ci muru zewn trz-

nego warstw  styropianu, ale okaza o si

atwiejsze w wykonaniu i mniej uci liwe 

dla domowników.

 – Poniewa  mam umys  analityczny, 
postanowi em sprawdzi  na liczbach, jak 
zachowuje si  nowe urz dzenie – mówi 

Leszek Witkowski. – Zacz em notowa
jego parametry oraz zu ycie pr du. 
Oczywi cie orientacyjnie, bo nie mamy 
osobnego licznika pr du dla pompy ciep a.
Z rocznego zestawienia, które uwa am za 
najbardziej wiarygodne, wysz o mi, e za 
ogrzewanie domu oraz wytwarzanie ciep ej
wody wydali my oko o 2,5 tysi ca z otych. 
A wi c dok adnie tyle, ile mówi  przedstawi-
ciel producenta.

– Fascynuj ca jest prostota obs ugi pompy 
ciep a – podkre la Danuta Witkowska – Tak 
skomplikowane technicznie urz dzenie 
obs uguje si  bardzo prosto. Chc  na przy-
k ad, aby ciep a woda by a produkowana 
bardziej intensywnie... Nie ma adnego 
problemu. Wystarczy wcisn  jeden przycisk. 
Pompa zu ywa ma o pr du. Dodatkowe, 
du e oszcz dno ci pojawiaj  si  jeszcze 
w zwi zku z tym, e korzystamy z licznika 
dwutaryfowego. Tani pr d zasila pomp  od 
2100 do 600, mi dzy 1300 a 1500 oraz w ka dy 
weekend od pi tkowego wieczoru do ponie-
dzia kowego ranka.

Pompa „Fighter 1220” dzia a w domu 

Danuty i Leszka przez nieca e dwa lata. 

Do po owy kwietnia przepracowa a cznie 

4858 godzin i 35 minut, w tym na CWU 

przypad o 1495 godzin i 6 minut. Pracuj c

z moc  8 kW pompa ciep a dostarczy a

w tym czasie 4858 h × 8 kW = 38 884 kWh 

energii cieplnej. Gdyby czerpa  t  energi

z ogrzewania centralnego, zap aciliby my

ok. 40 000 kWh × 0,3 z /kW = 12 000 z .

Warto zestawi  t  liczb  z rzeczywi cie 

pomniejszonym wydatkiem 2500 z .

(m. .)

 W ci gu miesi ca pracy grza ka elektryczna 

zasilaj ca ogrzewanie pod ogowe „wyci gn a” 

z kieszeni w a cicieli domu ponad 3 tysi ce z otych

 Danuta Witkowska: Pompa „Fighter 1220” to 

autentyczna rewelacja. Ogrzewanie domu przestaje 

by  problemem i nie trzeba ju  o nim my le

 Pompa ciep a jest po czona z kolektorem 

pionowym w sposób nietypowy, to znaczy nie 

przez pod og , a przez cian . Aby nie niszczy

posadzki i unikn  uci liwego podkopywania 

fundamentów, wykonano po czenie w taki 

sposób, e „wchodzi” ono do budynku przez cian

zewn trzn . Wymaga o to wprawdzie dodatkowego 

zabezpieczenia tej cz ci muru zewn trznego 

warstw  styropianu, ale okaza o si atwiejsze 

w wykonaniu i mniej uci liwe dla domowników

Odcinek 

po czenia 

pompy ciep a

z kolektorem, 

znajduj cy si

wewn trz domu

 Przed zamontowaniem pompy ciep a

kominek w domu Danuty i Leszka dzia a  bardzo 

intensywnie. Dzisiaj jest ju  jedynie ozdob


