
Dom w Strzelcach Górnych jest parterowy 

niepodpiwniczony z poddaszem nieu ytko-

wym.

– Ju  w momencie zakupu dzia ki wie-

dzieli my, e nie b dziemy wznosili budyn-

ku z dwiema kondygnacjami, tylko rozleg y

dom parterowy – mówi Dorota. – Kiedy 

zacz li my planowa  jakie pomieszczenia 

maj  si  w nim znale , to wysz o nam na-

prawd  sporo metrów, bo a  280. Wtedy te

zacz li my my le  jaki rodzaj ogrzewania 

wybra , aby...

... nie „pop yn ” z kosztami eksploatacji

Zacz li my zg bia  temat i wysz o nam 

jednoznacznie, e pompa ciep a b dzie naj-

lepszym rozwi zaniem. 

– O ogrzewaniu zacz li my my le

naprawd  bardzo wcze nie – w cza si

S awomir. – W a ciwie zanim jeszcze powsta

ostateczny projekt na papierze, my ju

dokonali my wyboru. Nale ymy do tego typu 

ludzi, którzy bardzo starannie przygotowuj

si  do czekaj cych wyzwa . Ponadto, nie 

zale y nam tylko na tym, aby kupi  co  tanio. 

Równie wa ne jest, jaka b dzie pó niej cena 

eksploatacji. To dok adnie tak, jak z lodówk .

Mo na kupi  bardzo tanio pr do erne urz -

dzenie, ale konsekwencj  s  du e rachunki 

za pr d. Mo na tak e wyda  wi cej pieni dzy 

na etapie zakupu i naby  urz dzenie klasy 

A+. Naszym zdaniem, koszty eksploatacji to 

podstawa. 

– Pierwszy kontakt pa stwa 

Lewandowskich z nasz  firm  nast pi , kiedy 

ich dom by  jeszcze niekompletnym projek-

tem, a w a ciwie rzutem pomieszcze  – mówi 

kierownik dzia u ogrzewania firmy Clima 

Komfort z Grudzi dza, Andrzej Fia kowski. 

– Jednak dzi ki temu, projektanci mogli 

uwzgl dni  wymagania techniczne, jakie 

Dorota i S awomir 

Lewandowscy wznie li 

swój dom poza mia-

stem – w Strzelcach 

Górnych le cych 

w pobli u Bydgoszczy. 

Pi knie po o ona 

dzia ka ma 1600 m2,

a stoj cy na niej budy-

nek równie  nie nale y

do ma ych. Ogrzanie 

280 m2 powierzch-

ni u ytkowej kosztuje 

jednak mniej ni  p aci 

za ciep o mieszkaniec 

przeci tnego bloku! 

Dlaczego? Otó  za 

komfort cieplny 

w domu odpowiada 

pompa ciep a.

REPORTA

Chcieli my dom
bez udziwnie

Kolektor poziomy sk adaj cy si  z 9 p tli jest zakopywany poni ej

strefy przemarzania gruntu czyli na g boko ci rednio ok. 1,5 m. 

W przypadku instalacji u pa stwa Lewandowskich w tym celu trzeba 

by o przy pomocy ci kiego sprz tu wykona  rozleg y wykop
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stawia urz dzenie marki NEURATHERM.

Przy tak rozleg ym domu, wcze niejsze za-

planowanie instalacji jest niezwykle wa ne.

Chodzi mi dzy innymi o to, aby rozdzielacze, 

w których zaczynaj  si  poszczególne obiegi 

ogrzewania pod ogowego nie by y umiejsco-

wione w skrajnych punktach domu.  Nale y

tego unika  poniewa  wówczas du a cz

d ugo ci poszczególnych p tli ogrzewania 

pod ogowego  przypada aby na tak zwany 

„transfer”, a wi c doprowadzenie do miejsca 

docelowego, w którym rurki maj  oddawa

ciep o. Dzi ki temu, e pa stwo Lewandowscy 

skontaktowali si  z nami na wczesnym etapie 

prac, mo liwe by o optymalne zaplanowanie 

usytuowania: czterech szafek rozdzielaczo-

wych, miejsca w którym ciep oci g „wchodzi” 

do budynku oraz miejsca jego wylotu (po-

mieszczenia pe ni cego rol  kot owni).

ciany domu w Strzelcach Górnych wznie-

sione s  z bloczków silikatowych o grubo ci 

24 cm. To zdrowy materia , który nie zawiera 

szkodliwych zwi zków chemicznych. Pewn

niedogodno ci  w przypadku silikatów jest 

natomiast to, e stanowi  one s ab  barier

dla uciekaj cego ciep a. Wystarczy jednak 

ociepli  tak cian  we n  mineraln  i mo -

na osi gn  bardzo korzystne wspó czynniki 

przenikania ciep a przez ciany. Dla Doroty 

i S awomira wa ne by o równie  to, e tego 

rodzaju zestawienie gwarantuje „oddycha-

nie” cian.

– Mikroklimat budynku jest bardzo dobry

– podkre la pan domu. – A o wilgoci lub grzy-

bie nie ma w ogóle mowy. Zastosowali my 

we n  o grubo ci 18 cm, a miejscami 20 cm. 

Poddasze odizolowane jest natomiast od 

cz ci mieszkalnej warstw  25 cm. Dzia ka 

ma wysoki poziom wód gruntowych i dlatego 

fundamenty s  zabezpieczone najlepszymi 

materia ami. Mówi c krótko, na etapie 

fundamentów mocno przekroczyli my 

planowany bud et, ale za to nie musimy 

si  teraz martwi  wilgoci  w domu. Zreszt

poczynili my równie  pewne oszcz dno ci 

poniewa ... pomi dzy parterem, a poddaszem 

nie ma klasycznego stropu. To by by zb dny 

wydatek. Jest za to kratownica wi zarowa, do 

której podwieszone s  sufity z p yt gipsowo-

kartonowych. 

– Ze znalezieniem odpowiedniego projektu 

nie by o lekko – wspomina Dorota. – Na ryn-

ku jest zatrz sienie ofert, ale wi kszo  z nich 

nam nie odpowiada a. Chcieli my domu 

prostego, bez udziwnie . Mia  by  parterowy 

i roz o ysty. W ko cu zdecydowali my si

na zamówienie  projektu indywidualnego. 

Dostarczyli my nasz schemat, a studio ar-

chitektoniczne prze o y o go na prawid a bu-

dowlane. Warto podkre li , e zanim projekt 

powsta  wiedzieli my o naszym domu niemal 

wszystko. Mia  by  w kszta cie litery „L” 

oraz mia  by  podzielony na cz  oficjaln

i prywatn . Nasz  ide  by o tak e stworzenie 

domu ekologicznego. To dlatego zdecydowali-

my si  na biologiczn  oczyszczalni cieków, 

Pompa posadowiona jest na zewn trz budynku. Podczas uk adania 

kolejnych p tli nale y zadba , aby jak najszybciej znalaz y si  na w a ciwej 

g boko ci (roboczej). W celu ochrony przed wp ywem niskich temperatur, 

pocz tkowe fragmenty kolektora zabezpiecza si  otulinami z poliuretanu

Rury kolektora poziomego (PE-HD) musz  by  u o one bardzo starannie 

przez wyszkolon  ekip . Szczególnie wa ne jest to w przypadku pomp 

ciep a z bezpo rednim odparowaniem, które dostarczane s  na plac budowy 

razem ze wszystkimi wi zkami wype nionymi propanem R 290

 Sterownik OPTIMA. Dzi ki niemu system grzewczy pozostaje przez ca y

czas w równowadze i pracuje bezawaryjnie. Oprócz kontroli pompy ciep a

sterownik mo e równie  zarz dza  dodatkowym, niezale nym ród em 

energii, przygotowaniem ciep ej wody u ytkowej oraz pomp  obiegow

 Sterownik OPTIMA sprawuje nadzór nad prac  ca ego systemu grzewczego. 

Oprócz pracy pompy ciep a mo e on równie  kontrolowa : dzia anie ród a

wspomagaj cego, przygotowanie ciep ej wody u ytkowej, a tak e sterowa

prac  pomp obiegowych
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w asne uj cie wody, no i pomp  ciep a. A war-

to podkre li , e wszystko to sprawia, i  dom 

jest nie tylko ekologiczny, ale równie  tani 

w utrzymaniu. Wybór systemu grzewczego 

by  dla nas naprawd  bardzo wa ny. Decyzj

poprzedzili my dwuletni  prenumerat

pism o tematyce budowlanej, pracowitym 

przetrz saniem Internetu, wchodzeniem na 

fora dyskusyjne itd. Zdobyli my spor  wiedz ,

ale to by o niezb dne. Wiedzieli my, e nie 

wolno nam pope ni  b du, bo ten b d b dzie 

niezwykle kosztowny.

– Nie chcia bym, eby kto  pomy la , e

by y to dwa lata jakich  m czarni – mieje si

S awomir. –  Zbierali my po prostu informa-

cje, zadawali my pytania, szukali my...

Pompa ciep a... 
...zainstalowana w Strzelcach Górnych to 

NEURATHERM Pro D 9/18 Wi z serii CK 

Komfort (nominalna moc cieplna 18 kW) 

wykorzystuj ca metod  bezpo redniego od-

parowania, propanu R 290. Jest to urz dze-

nie z kolektorem p askim poziomym (pomp

ciep a Doroty i S awomira zasila 9 p tli 

kolektora, ka da d ugo ci 75 metrów). Pomp

ciep a instaluje si  na zewn trz domu i czy 

tzw. ciep oci giem, z w z em cieplnym 

wewn trz budynku. Ciep a woda u ytkowa 

dostarczana jest przez urz dzenie niezale ne

– podgrzewacz VESTTHERM z powietrzn

pomp  ciep a powietrze-woda. Podgrzewacz 

ma zbiornik o pojemno ci 270 litrów.

– Wbudowana w podgrzewacz niewielka 

pompa ciep a typu powietrze-woda, 

przygotowuje ciep  wod  u ytkow , wyko-

rzystuj c do tego celu odpowiednio wysok

temperatur  powietrza panuj c  w po-

mieszczeniu, w którym si  znajduje – mówi 

przedstawiciel CLIMA KOMFORT Andrzej 

Fia kowski. – Wystarczy ju  oko o 5°C, aby 

pompa skutecznie spe nia a swoje zadanie. 

Po oddaniu ciep a w wymienniku, sch o-

dzone powietrze wydmuchiwane jest przez 

otwór w obudowie. Dzi ki temu latem pod-

grzewacz mo e spe nia  rol  klimatyzatora 

(powietrze mo na odprowadzi  izolowanym 

kana em do wybranego pomieszczenia). 

Po pierwszym nape nieniu zbiornika 

podgrzewacz potrzebuje oko o 8 godzin na 

przygotowanie c.w.u. (z temperatury 15 °C 

do 55 °C).

Bie ca praca zamontowanej w podgrze-

waczu pompy ciep a zale y od dziennego 

zu ycia wody w domu. Zak ada si , e

powinna ona pracowa  8–10 godzin w ci -

gu doby. Wspó czynnik wydajno ci pompy 

– COP wynosi 3,3. (zu ywa zaledwie oko o

550–600 watów energii elektrycznej w ci -

gu godziny daj c 1,8 kW mocy cieplnej). 

Przygotowanie ciep ej wody jest wi c

naprawd  bardzo tanie.

Niezwykle wa nym elementem instalacji 

centralnego ogrzewania jest sterownik 

OPTIMA. Dzi ki niemu system grzewczy 

pozostaje przez ca y czas w równowadze 

i pracuje bezawaryjnie. Oprócz kontroli 

pompy ciep a sterownik mo e równie

zarz dza  dodatkowym niezale nym ró-

d em energii, przygotowaniem ciep ej wody 

u ytkowej oraz pomp  obiegow . OPTIMA 

wspó pracuje z regulatorem EUROSTER, 

który przekazuje sygna  do sterownika o ko-

nieczno ci uruchomienia systemu grzewcze-

go. Poprawia to w du ym stopniu komfort 

u ytkowania urz dzenia. Dzi ki temu, e

istnieje mo liwo  zapisania w pami ci 

regulatora kilku niezale nych programów, 

system staje si  bardzo elastyczny i pozwala 

na uzyskanie zmian temperatur w pomiesz-

czeniach na przyk ad w zale no ci od pory 

dnia. Dzi ki po czeniu radiowemu (zas gu 

ok. 30 m) prac  sterownika mo na kontro-

lowa  z ró nych pomieszcze  w domu bez 

konieczno ci zagl dania do kot owni.

Oprócz podgrzewacza ciep ej wody u yt-

kowej oraz sterownika OPTIMA w kot owni 

domu w Strzelcach zamontowano jeszcze 

niewielki elektryczny kocio  wodny EKW 

Classic, którego zadaniem jest utrzymywanie 

w budynku minimalnego komfortu cieplne-

go w razie awarii pompy ciep a. Konstrukcja 

kot owni jest bardzo prosta, a tym samym 

mniej jest elementów, które podczas eksplo-

atacji mog  ulec uszkodzeniu. 

– Uk ad sterowania pompy NEURATHERM

jest wyposa ony w tzw. falownik – przemien-

nik cz stotliwo ci, dzi ki któremu mo na

zmienia  pr dko  obrotow  kompresora

– mówi Andrzej Fia kowski z firmy Clima 

Komfort. – Pozwala to uzyskiwa  zmienn

wydajno  pompy ciep a (dostosowan  do 

aktualnych potrzeb budynku i warunków 

pogodowych). Zastosowanie falownika spraw-

dza si  doskonale w okresach przej ciowych 

(jesie , wiosna). 

Temperatura odparowania czynnika 

w gruncie nie jest sta a. Oscyluje w prze-

dziale mi dzy -5°C a +5°C. Teoretycznie 

wygl da to w ten sposób, i  przy rozpocz -

ciu pracy jesieni  temperatura odparowania 

wynosi zazwyczaj oko o +5°C. Pó niej 

spada, osi gaj c minimum na prze omie 

stycznia i lutego. Nast pnie wraz z nadej-

ciem cieplejszych dni oraz pierwszych 

deszczy (podniesieniem si  poziomu wód 

gruntowych) zaczyna ponownie rosn .

Oczywi cie faktyczne temperatury uzale -

nione s  od warunków atmosferycznych 

i hydrogeologicznych.

Fakty i mity 
– Oczywi cie, koszt inwestycyjny zwi zany 

z instalacj  pompy ciep a jest wysoki, ale 

 Podgrzewacz wody u ytkowej wyprodukowany 

przez du sk  firm  VESTTHERM. Przygotowuje 

ciep  wod  u ytkow  dzi ki wspó pracy z pomp

ciep a powietrze-woda

 Elektryczny kocio  EKW (bia y, walcowaty 

element) zapewnia minimalny komfort cieplny 

w domu (zabezpiecza instalacj  grzewcz  przed 

zamarzni ciem) w przypadku awarii pompy ciep a
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za to niewielkich op at eksploatacyjnych nie 

mo na porówna  z adnym innym ród em

ciep a – podkre la pani domu. – Dodatkowym 

argumentem by o to, e ze wzgl du na po-

wierzchni  dzia ki mogli my pozwoli  sobie 

na najbardziej wydajny rodzaj kolektora tzn. 

kolektor poziomy z bezpo rednim odparo-

waniem. Z naszych lektur w Internecie oraz 

prasie bran owej wynika o ponadto, e pompy 

ciep a najlepiej sprawdzaj  si  ekonomicznie 

w domach o powierzchni przekraczaj cej 

200 m2. Najszybciej nast puje wówczas zwrot 

poniesionych nak adów.

– Kiedy ju  zdecydowali my si  na pomp

ciep a, to mieli my wiadomo , e zap acimy 

naprawd  spore pieni dze – wspomina 

S awomir. – Wiedzieli my jednak, i  koszt 

eksploatacji jest niezwykle niski. Wed ug na-

szych oblicze  po dziesi ciu latach mia a na-

st pi  pe na amortyzacja. Lawinowo rosn ce 

ceny tradycyjnych no ników energii sprawi y, 

e ten okres skróci si  prawdopodobnie 

o po ow . Od wrze nia 2008 r. do ko ca maja 

2009 r., kiedy definitywnie wy czyli my 

pomp  na sezon letni, wydali my na zasilanie 

pompy sum  2300 z otych. Zwa ywszy, e to 

niemal dziewi  miesi cy, to redni miesi cz-

ny koszt za ogrzanie niemal trzystumetrowe-

go domu jest naprawd  niewielki. 

– Przez ca  zim  mieli my ustawion

temperatur  wewn trzn  na poziomie 

21°C – mówi Dorota. – Inna rzecz, e przy 

ogrzewaniu pod ogowym zupe nie inaczej si

j  odczuwa. Wa ny jest przede wszystkim jej 

równomierny rozk ad. Bez k opotu mogli my 

pozwoli  sobie na chodzenie po domu tak, 

jak lubimy, a wi c w T-shirtach i na bosaka. 

Na temat ogrzewania pod ogowego funkcjo-

nuje masa idiotycznych plotek i czarnych 

legend. „Co wy robicie – s yszeli my, kiedy 

ludzie dowiadywali si , e b dziemy mieli 

pod ogówk . – Od tego nogi puchn , kwiaty 

wi dn  itd.” Okaza o si , e to totalne 

bzdury. Warto u wiadomi  sobie, e pod oga, 

pod któr  znajduj  si  rurki z ciep  wod ,

wcale nie wydaje si  ciep a, kiedy si  po niej 

st pa. Jej powierzchnia ma od 20° do 27°C, 

tymczasem temperatura cia a to 36,6°C. Nawet 

w azienkach nie przekracza 33°C. Najlepszym 

sprawdzianem tego jakim komfortem s  p ytki 

ogrzane przez pod ogówk  by a dla mnie 

nasza azienka. Ogrzewanie nie jest u o one

pod kabin  prysznicow , bo korzystaj c

z niej ogrzewa si  pod og  wod  spadaj c

z prysznica. Zanim jednak to nast pi, ma si

porównanie, jak zimna i nieprzyjemna mo e

by  zwyk a pod oga.

– Bardzo ciesz  si , e pos uchali my 

przedstawiciela firmy CLIMA KOMFORT 

i zrezygnowali my z pierwotnego pomys u, 

aby pod ogówk  u o y  w cz ci dziennej, 

a w sypialniach i gara u zastosowa  trady-

cyjne, powi kszone grzejniki – stwierdza 

S awomir. – Nawet najlepszy grzejnik nie 

zapewni tak równomiernego rozk adu tem-

peratury w pomieszczeniu, jak ogrzewanie 

pod ogowe. W cz ci dziennej pod oga jest 

wy o ona p ytkami, natomiast w cz ci sy-

pialnianej zdecydowali my si  na panele oraz 

wyk adziny z certyfikatem dopuszczaj cym 

stosowanie przy ogrzewaniu pod ogowym. 

Na rynku jest obecnie bardzo du o takich 

materia ów, wi c opowie ci o tym, e pompa 

ciep a skazuje u ytkowników na terakot  lub 

monstrualne grzejniki, nale y w o y  mi dzy 

bajki. (m. .)

 Szafk  rozdzielaczow  mo na ukry  np. 

w garderobie

U ytkownicy pod ogówki nie s  skazani tylko na terakot . W domu 

Doroty i S awomira le y ona w jadalni, salonie oraz pozosta ych 

pomieszczeniach dziennych. Sypialnie to natomiast królestwo wyk adzin 

i paneli przystosowanych do uk adania na ogrzewanie pod ogowe


