Pompa ciepïa

REPORTA¿

w miejsce kotïa

Modernizacja ogrzewania w domach
jednorodzinnych, która polega na zamianie
tradycyjnych ěródeï na pompÚ ciepïa, nie jest
na razie zjawiskiem czÚstym. Na podobnÈ
inwestycjÚ decydujÈ siÚ przewaĝnie wïaĂciciele
domów, w których kotïy wÚglowe, gazowe
czy olejowe zaczÚïy odmawiaÊ posïuszeñstwa.
Zamiast prostej wymiany polegajÈcej na
zastÈpieniu starego urzÈdzenia podobnym
nowym, decydujÈ siÚ na rozwiÈzanie
nowoczeĂniejsze i ïatwiejsze w eksploatacji.
– Wiedza o opïacalnoĂci takiego rozwiÈzania
dopiero siÚ upowszechnia – mówi Waldemar
StrzeĂnicki, wïaĂciciel firmy Ciepïodom
z Bydgoszczy, która specjalizuje siÚ w projektowaniu, sprzedaĝy, montaĝu i serwisie
pomp ciepïa. – Ale myĂlÚ, ĝe za parÚ lat rynek
modernizacji i wymiany tradycyjnych ěródeï
na nowoczesne bÚdzie przeĝywaï prawdziwy
rozkwit.

Rozmowa z klientem
Wbrew pozorom zamiana tradycyjnego kotïa
na pompÚ ciepïa nie wiÈĝe siÚ z wiÚkszymi
problemami technicznymi. Dotyczy to
zarówno instalacji wewnÈtrz domu, jak
i wykonania dolnego ěródïa. Nawet na bardzo maïej dziaïce moĝna wykonaÊ odwierty
i zamontowaÊ sondy pionowe. CaïoĂÊ prac
modernizacyjnych, a wiÚc ustawienie pompy

oraz bufora, wpiÚcie siÚ w starÈ instalacjÚ
i wykonanie kolektora lub odwiertu trwa
przewaĝnie tylko kilka dni.
– Z pompÈ ciepïa najlepiej wspóïpracuje ogrzewanie podïogowe, poniewaĝ
znajduje siÚ w nim wiÚksza iloĂÊ czynnika
grzewczego niĝ w tradycyjnej instalacji
grzejnikowej i jastrych ma duĝÈ pojemnoĂÊ
cieplnÈ – stwierdza Waldemar StrzeĂnicki.
– Pozwala to na ïatwiejsze utrzymywanie
temperatury przez taki ukïad. Grzejniki
zachowujÈ siÚ natomiast inaczej, bardzo
szybko siÚ nagrzewajÈ, ale równieĝ bardzo
szybko stygnÈ. Dlatego teĝ w przypadku
modernizacji ogrzewania, kiedy inwestor
nie decyduje siÚ na prucie posadzek i zakïadanie podïogówki, aby zwiÚkszyÊ pojemnoĂÊ
wodnÈ, a wraz z tym pojemnoĂÊ cieplnÈ
– stosuje siÚ zbiorniki buforowe. DziÚki nim
moĝna zachowaÊ stabilnoĂÊ temperatury,
a tym samym wyeliminowaÊ niekorzystne
zjawisko czÚstego wïÈczania siÚ i wyïÈczania pompy ciepïa.
Przed podjÚciem przez inwestora decyzji
o modernizacji przeprowadzany jest dokïadny wywiad, który pomaga zorientowaÊ siÚ,
czy inwestycja moĝe speïniÊ oczekiwania
klienta, a takĝe umoĝliwia dostosowanie

Pompy ciepïa najlepiej wspóïpracujÈ z ogrzewaniem podïogowym, poniewaĝ ma ono wiÚkszÈ bezwïadnoĂÊ cieplnÈ i niskÈ temperaturÚ pracy. Wspóïpraca
ze zwykïymi grzejnikami pïytowymi jest równieĝ moĝliwa, ale wymaga zastosowania w ukïadzie grzewczym tzw. zbiornika buforowego i wyĝszej temperatury
wody w instalacji grzewczej
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parametrów instalacji do indywidualnych
oczekiwañ.
– Jeĝeli grzejniki w domu sÈ bardzo maïe,
przystosowane do temperatur 60–70°C,
a klient obstaje przy ich zachowaniu, to
dziaïanie pompy moĝe nie speïniÊ jego wymagañ – podkreĂla wïaĂciciel firmy Ciepïodom.
– I wcale nie chodzi o to, ĝe pompa ciepïa
nie podoïa takiemu zadaniu. Przeciwnie,
osiÈgniÚcie takich parametrów jest moĝliwe,
ale dziaïanie urzÈdzenia staje siÚ wówczas
maïo opïacalne ze wzglÚdów ekonomicznych.
COP, wskaěnik efektywnoĂci pompy ciepïa,
czyli stosunek mocy grzewczej urzÈdzenia do
poboru mocy elektrycznej, staje siÚ bowiem
maïo korzystny. Staramy siÚ uĂwiadomiÊ
to naszym klientom i przekonaÊ ich, ĝe
naleĝy dÈĝyÊ do sytuacji, aby temperatura
czynnika grzewczego nie przekraczaïa 40°C.
OczywiĂcie w przypadku maïych grzejników
i przy niskiej temperaturze wody krÈĝÈcej
w instalacji, zachowanie komfortu cieplnego
w domu jest niemoĝliwe. Grzejniki muszÈ
zostaÊ wówczas powiÚkszone i stanowczo
przy tym obstajemy. Doskonale zdajemy sobie
sprawÚ, ĝe w przeciwnym razie inwestor nie
bÚdzie zadowolony z pracy pompy ciepïa.
WolÚ nawet zrezygnowaÊ ze zlecenia, niĝ
doprowadzaÊ do takiej sytuacji.
Zdarza siÚ jednak, ĝe grzejniki sÈ wiÚksze
i teoretycznie istnieje moĝliwoĂÊ ich wspóïpracy z pompÈ. Wówczas pierwszy sezon
grzewczy ma charakter testowy. ObserwujÈc
temperaturÚ w domu, bardzo szybko moĝna
siÚ zorientowaÊ, które pomieszczenia
w budynku majÈ grzejniki dobrze dobrane,
a w których trzeba dokonaÊ wymiany.

argumentem decydujÈcym nie powinna byÊ
niska cena.
– Dlaczego? Zamiast odpowiedzi wprost,
posïuĝÚ siÚ przykïadem – stwierdza wïaĂciciel Ciepïodomu. – Caïkiem niedawno jedna
z moich ekip wymieniaïa pompÚ ciepïa na...
pompÚ ciepïa. UrzÈdzenie zamontowane
przez innÈ firmÚ od poczÈtku przysparzaïo
inwestorowi kïopotów i bardzo szybko zaczÈï
ĝaïowaÊ, ĝe zdecydowaï siÚ na maïo doĂwiadczonego, ale taniego producenta. Wina
leĝaïa zresztÈ nie tylko po stronie wytwórcy
urzÈdzenia. Sposób zamontowania pozostawiaï równieĝ sporo do ĝyczenia. To z takich
przypadków biorÈ siÚ niepochlebne opinie
o pompach ciepïa, jakie moĝna znaleěÊ
na niektórych forach internetowych. Moim
zdaniem, inwestor sporo ryzykuje, zlecajÈc
montaĝ maïo doĂwiadczonym instalatorom.
Jeĝeli firma sprzedaje kotïy olejowe, gazowe,
wÚglowe, a pompy ciepïa sÈ tylko nowoczesnym dodatkiem do owej dziaïalnoĂci, to istnieje duĝe prawdopodobieñstwo, ĝe instalacja
bÚdzie dziaïaïa wadliwie. Wiedza potrzebna
do prawidïowego zwymiarowania urzÈdzenia
oraz zaplanowania wspóïpracujÈcych
z nim elementów jest specyficzna. Trzeba na
przykïad sporo wiedzieÊ o chïodnictwie oraz
dziaïaniu ukïadów elektronicznych. Lata
dziaïalnoĂci w tej branĝy nauczyïy mnie, iĝ
pompa ciepïa to urzÈdzenie, które nie znosi
kompromisów. Tymczasem inwestor, usiïujÈc
zbiÊ cenÚ, wïaĂnie takich kompromisów
oczekuje. ZasadÈ, jakÈ przyjÈïem, jest
proponowanie klientom gotowej, optymalnej
instalacji. Jeĝeli projekt zostanie zaakceptowany, to przystÚpujemy do pracy. Jeĝeli

Pompa ciepïa nie znosi
kompromisów

Ogrzanie domu w MyĂlÚcinku kotïem kondensacyjnym na gaz pïynny wymagaïo duĝych nakïadów
finansowych, pomimo ĝe budynek wzniesiony jest w technologii Ăciany trójwarstwowej. Od chwili
zainstalowania pompy ciepïa koszty spadïy w odczuwalny sposób

natomiast zaczynajÈ siÚ naciski, aby obniĝyÊ
cenÚ, a wiÚc siïÈ rzeczy dokonaÊ jakichĂ
przeróbek, uproszczeñ, pseudooszczÚdnoĂci
materiaïowych... wtedy bardzo czÚsto rezygnujemy ze zlecenia. Klient wymuszajÈc za
wszelkÈ cenÚ obniĝkÚ, nie zdaje sobie sprawy,
ĝe dziaïa przeciwko sobie. SÈ firmy, które aby
uzyskaÊ zlecenie, gotowe sÈ obniĝaÊ cenÚ,
a jak to robiÈ? ZmniejszajÈ chociaĝby dïugoĂÊ
kolektora, robiÈ mniej odwiertów, ukïadajÈ
rurki ogrzewania podïogowego w wiÚkszych
odlegïoĂciach od siebie... To wszystko odbija
siÚ póěniej na portfelu inwestora. Podnoszone
sÈ bowiem koszty eksploatacyjne i zmniejszana jest ĝywotnoĂÊ urzÈdzenia... Komplikacji
moĝe byÊ caïe mnóstwo, ale wszystkie one
sprawiajÈ, ĝe klient wczeĂniej czy póěniej jest
niezadowolony.

Modernizacja 1 – MyĂlÚcinek
Budynek stojÈcy w tej podbydgoskiej
miejscowoĂci ma okoïo 240 m2 (parter z poddaszem) i jest trudny do ogrzania ze wzglÚdu
na wysokÈ antresolÚ oraz sporo przeszkleñ.
Na parterze w czÚĂci dziennej uïoĝone jest
ogrzewanie podïogowe, natomiast w sypialniach oraz na poddaszu ciepïo dostarczane
jest przez grzejniki.
– Nie mamy pewnoĂci, czy podïogówka
wykonana jest w sposób odpowiedni, dlatego
bÚdziemy uwaĝnie obserwowaÊ dziaïanie
instalacji w czasie sezonu grzewczego
2009/2010 – podkreĂla Waldemar StrzeĂnicki.
– Przy starym ěródle ciepïa, jakim byï kocioï
kondensacyjny na gaz pïynny, miesiÚczne
koszty ogrzania domu oraz ciepïej wody zimÈ
wynosiïy okoïo 1600 zïotych. Wedïug prognoz,

– ObserwujÚ pewien schemat zachowañ
– mówi Waldemar StrzeĂnicki. – Jeĝeli
montujemy gdzieĂ nowÈ pompÚ ciepïa lub
przeprowadzamy modernizacjÚ z jej uĝyciem,
a w pobliĝu sÈ zamieszkane budynki korzystajÈce z ogrzewania gazowego, olejowego,
elektrycznego lub wÚglowego... zasadÈ jest, ĝe
po jakimĂ czasie mam nastÚpnych klientów
w tej okolicy. I mówiÈc szczerze, wcale mnie
to nie dziwi. Jest to urzÈdzenie tak dobre, ĝe
ktoĂ, kto zetknie siÚ z efektami jego pracy
i przekona siÚ, jak niskie sÈ koszty eksploatacji... po prostu musi siÚ nim zainteresowaÊ.
OsobnÈ sprawÈ sÈ nakïady inwestycyjne, ale
naprawdÚ nie naleĝy ich demonizowaÊ.
Warto uwaĝnie wybieraÊ firmÚ instalacyjnÈ oraz urzÈdzenie. W ĝadnym wypadku
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MyĂlÚcinek. Pompa ciepïa Nibe Fighter 1140
o mocy 15 kW i 500-litrowy zbiornik buforowy
zabezpieczajÈcy instalacjÚ i bÚdÈcy magazynem
ciepïej wody do celów grzewczych

po zainstalowaniu pompy ciepïa, spadnÈ one
do 500 zïotych. To naprawdÚ niewiele, tym
bardziej ĝe jakoĂÊ ocieplenia w Ăcianie trójwarstwowej i dachu budzi powaĝne wÈtpliwoĂci. Jestem umówiony z inwestorami, ĝe
kiedy nastanÈ chïodniejsze dni, wykonam
badanie domu kamerÈ termowizyjnÈ, aby
zlokalizowaÊ ewentualne bïÚdy wykonawcze. Wprawdzie jesteĂmy pewni, ĝe budynek
bÚdzie dobrze dogrzany, ale chcemy, aby
inwestor mógï osiÈgnÈÊ ten efekt jak najniĝszym kosztem eksploatacyjnym.
W MyĂlÚcinku zamontowana jest pompa
ciepïa Nibe Fighter 1140 o mocy 15 kW.
Wspóïdziaïa z niÈ 200-litrowy zbiornik
c.w.u. VPA 200 oraz 500-litrowy zbiornik
buforowy do centralnego ogrzewania.
Dolne ěródïo stanowiÈ sondy pionowe
o ïÈcznej dïugoĂci okoïo 300 m w 5 odwiertach.
– Budynek powstaï 4 lata temu – mówi
Agnieszka, wïaĂcicielka domu w MyĂlÚcinku.
– Zamontowany zostaï wówczas kocioï
zasilany gazem pïynnym ze zbiornika
zakopanego w ogrodzie. MuszÚ powiedzieÊ, ĝe
wydawaliĂmy na ogrzewanie majÈtek. Aby nie
martwiÊ siÚ o zimÚ, trzeba byïo zatankowaÊ
za ponad 10 tysiÚcy zïotych. Rocznie byïo to
juĝ 15 tysiÚcy! Prawdziwy koszmar! Obecnie
na gorÈcÈ wodÚ wydajemy okoïo 1 zïotego
na dobÚ. WstÚpne próby ogrzewania, jakie
przeprowadziliĂmy, pokazaïy, ĝe temperatury
w domu rozkïadajÈ siÚ bardziej równomiernie
niĝ w przypadku ogrzewania kotïem na gaz,

BD11_Reportaz_pompa.indd 177

Zbiornik ciepïej wody uĝytkowej o pojemnoĂci
200 litrów, zainstalowany w MyĂlÚcinku

przez co ma siÚ wraĝenie, iĝ jest po prostu
cieplej. Warto podkreĂliÊ, ĝe wszystkie prace
zwiÈzane z zamontowaniem pompy trwaïy
zaledwie tydzieñ! Miaïam duĝe obawy, czy
w czasie wiercenia otworów w ziemi pod
sondy pionowe nie ucierpi elewacja domu...
Ostatecznie wiertnica staïa zaledwie kilka
metrów od Ăciany. Wbrew moim obawom
wszystko odbyïo siÚ bezboleĂnie – czysto,
sprawnie i szybko. Byïam naprawdÚ pozytywnie zaskoczona.

Modernizacja 2 – Mrocza
To byïa nietypowa modernizacja.
W pobliĝu kilkudziesiÚcioletniego, ale

solidnie ocieplonego domu o powierzchni
uĝytkowej 130 m2 (typowa jednopiÚtrowa
„kostka” z pïaskim dachem), zbudowano
drugi podobny budynek mieszkalny o nieco wiÚkszym metraĝu. CzÚsto spotykany
rodzaj inwestycji, kiedy to dzieci budujÈ
w pobliĝu rodziców. Pierwszy dom ogrzewany byï od lat kotïem na olej opaïowy.
– W nowym domu zamontowaliĂmy
pompÚ ciepïa z osobnym 300-litrowym
zbiornikiem c.w.u. oraz 500-litrowy bufor
dla zwiÚkszenia pojemnoĂci grzewczej instalacji, poniewaĝ inwestor zdecydowaï siÚ
tylko na grzejniki – wspomina Waldemar
SrzeĂnicki. – NietypowoĂÊ zadania polegaïa na tym, ĝe pompa zainstalowana
w nowym domu miaïa obsïugiwaÊ równieĝ
starszy budynek. Instalacja olejowa zostaïa
zamkniÚta zaworami, a my wpiÚliĂmy siÚ
w rozdzielacz. Obydwa budynki zasilane
sÈ pompÈ Danfoss DHP-L 16 kW, ale
majÈ osobne obiegi i osobne sterowanie
temperaturowe. Juĝ w drugim miesiÈcu
uĝytkowania okazaïo siÚ, ĝe koszt ogrzania
obu budynków jest niĝszy niĝ koszt oleju
opaïowego spalanego poprzednio na potrzeby jednego domu. Pewnym utrudnieniem
byïa odlegïoĂÊ, w jakiej leĝaïy budynki.
Szczególnie uwaĝnie podeszliĂmy wiÚc do
problemu tzw. przesyïu. Od kotïowni w nowym budynku do instalacji w starym jest
on zabezpieczony rurami preizolowanymi.
Dolne ěródïo stanowiÈ sondy pionowe,
glikolowe. Ècznie jest to ponad 350 metrów
w 6 odwiertach po 60–65 metrów.
Pompa ciepïa w Mroczy pracuje od ubiegïego roku. W poprzednim sezonie grzewczym
koszty eksploatacyjne zwiÈzane z poborem

Mrocza. Od lewej strony stojÈ: zbiornik buforowy (500 litrów), zbiornik ciepïej wody uĝytkowej
(300 litrów) oraz pompa ciepïa Danfoss DHP-L o mocy 16 kW
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RaciÈĝ. Pompa ciepïa DHP-H produkcji firmy Danfoss o mocy
16 kW, która jest zintegrowana ze zbiornikiem c.w.u. o pojemnoĂci
180 litrów

We wszystkich opisanych w artykule przypadkach sondy pionowe
doprowadzone sÈ do murowanej studzienki zbiorczej, która jest poïÈczona z pompÈ
ciepïa w budynku

energii elektrycznej dla dwóch sÈsiadujÈcych domów (ïÈcznie ok.
300 m2) wynosiïy okoïo 800 zïotych na dwa miesiÈce. Warto podkreĂliÊ, ĝe kolejna zima powinna byÊ dla inwestora jeszcze tañsza,
poniewaĝ poprzednio jeden z budynków byï Ăwieĝo oddany do
uĝytku i dopiero „wygrzewaï siÚ”, a to podnosi koszty nawet o 40%!

Wykonanie wierceñ niezbÚdnych do zamontowania sond pionowych
(stanowiÈcych dolne ěródïo) jest bardzo precyzyjne, a stosunkowo maïa maszyna
moĝe zmieĂciÊ siÚ nawet w niewielkim przydomowym ogródku

Modernizacja 3 – RaciÈĝ
DziesiÚcioletni budynek o powierzchni okoïo 270 m2 ma bardzo
nieregularnÈ bryïÚ i duĝe przeszklenia. Do jego ogrzania uĝyta
zostaïa pompa DHP-H 16 kW z wbudowanym zbiornikiem
c.w.u. o pojemnoĂci 180 litrów. Instalacja wyposaĝona zostaïa
dodatkowo w 500-litrowy bufor. Dolne ěródïo to 300 metrów
pionowej sondy w odcinkach po okoïo 60 m. Pompa ciepïa
zostaïa ustawiona w dobudowanym do budynku pomieszczeniu,
w którym inwestor planowaï umieĂciÊ pierwotnie zbiorniki oleju
opaïowego. Kotïownia olejowa pozostaïa w budynku, ale jest
obecnie odïÈczona.
– CiekawostkÈ jest to, ĝe po starej instalacji grzewczej
pozostaïy grzejniki konwektorowe aluminiowo-miedziane
przystosowane do znacznie wyĝszych temperatur zasilania
– mówi Waldemar StrzeĂnicki. – Pierwszy, obserwacyjny sezon,
przyniósï potwierdzenie naszych przypuszczeñ, pompa zapewniaïa komfort cieplny w przewaĝajÈcej czÚĂci domu. Inwestor
byï bardzo zadowolony z efektów jej pracy, a takĝe z kosztów
eksploatacyjnych. Poniewaĝ jednak moĝna byïo zwiÚkszyÊ
efektywnoĂÊ urzÈdzenia oraz zapewniÊ jeszcze lepszy rozkïad
temperatur w budynku, namówiïem wïaĂciciela domu, aby
wymieniï grzejniki na stalowe, pïytowe, a wczeĂniej przeprowadziïem ich dokïadne zwymiarowanie.
Kotïownia w RaciÈĝu jest wïÈczona w system monitoringu
Danfossa i praktycznie w kaĝdej chwili moĝna obserwowaÊ jej
pracÚ. Z danych, jakie moĝna w ten sposób uzyskaÊ, wynika
jasno, ĝe w kolejnym sezonie grzewczym koszty eksploatacyjne jeszcze spadnÈ, co widaÊ chociaĝby po zmniejszonej liczbie
godzin pracy urzÈdzenia. (m.ĝ.)
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