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RozsÈdna

Powietrzna pompa
ciepïa jest nie tylko
urzÈdzeniem
proekologicznym
i oszczÚdnym.
Okazuje siÚ, ĝe moĝe
byÊ równieĝ doskonaïym rozwiÈzaniem
dla inwestorów, którym zaleĝy na szybkim
efektywnego
montaĝu efektywne
i niedrogiego w eksciepïa.
ploatacji ěródïa ciep
któChociaĝby takich, kt
zima.
rych zaskoczyïa zim

alternatywa
Do domu Elĝbiety i Marcina Stanisïawskich
moĝna dotrzeÊ spod Païacu Kultury w ciÈgu
niecaïego kwadransa. Na duĝej dziaïce stoi
parterowy dom o powierzchni 210 m2, który
wzniesiono z cegïy w latach 80. XX wieku.
Stosowane wówczas techniki budowy oraz
jakoĂÊ materiaïów sprawiïy, ĝe dom nie
wyglÈda obecnie najlepiej.
– KupiliĂmy go w zeszïym roku ze ĂwiadomoĂciÈ, ĝe budynek wymaga sporych
inwestycji – mówi Marcin Stanisïawski.
– Kapitalny remont postanowiliĂmy odïoĝyÊ
jednak na poïowÚ bieĝÈcego roku i dlatego
wynajÚliĂmy dom na jeden sezon. Lokatorom
trzeba byïo zapewniÊ jednak komfort cieplny,
a stary piec na miaï wÚglowy miaï jednÈ, ale
za to bardzo powaĝnÈ wadÚ. Wymagaï czÚstego dozoru, a na to ani my, ani teĝ ludzie
wynajmujÈcy mieszkanie nie mogli sobie
pozwoliÊ. Naleĝaïo znaleěÊ jakÈĂ rozsÈdnÈ
alternatywÚ dla dotychczasowego ěródïa
ciepïa. Problem polegaï jednak na tym, ĝe
dziaïka, na której stoi dom, chociaĝ leĝy
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stosunkowo niedaleko od centrum Warszawy,
jest bardzo sïabo uzbrojona. Poprzedni
wïaĂciciel domu nie inwestowaï w nieruchomoĂÊ. Oprócz prÈdu, wszystkie inne media sÈ
niedostÚpne, albo tak jak woda, pozyskiwane
we wïasnym zakresie. Nie byïo wiÚc mowy
o zautomatyzowanym kotle zasilanym gazem
z sieci. Kotïy na gaz pïynny lub olej opaïowy
takĝe nie stanowiïy dobrej propozycji. Po
pierwsze, zapewnienie paliwa staje siÚ coraz
bardziej kosztowne, a po drugie, chodziïo o to,
aby moĝna byïo zamontowaÊ ěródïo w miarÚ
szybko bez budowania kosztownych instalacji sïuĝÈcych do magazynowania paliwa.
Powietrzna pompa ciepïa wydaïa nam siÚ
najlepszym rozwiÈzaniem. A wybór urzÈdzenia o nazwie ALTHERMA firmy Daikin
podyktowany byï dobrymi doĂwiadczeniami
z klimatyzacjÈ oferowanÈ przez tego samego
producenta.
NajwaĝniejszÈ przesïankÈ, która zadecydowaïa o zamontowaniu powietrznej
pompy ciepïa w domu Elĝbiety i Marcina,

byïa bezobsïugowoĂÊ urzÈdzenia oraz krótki
czas montaĝu. Trwaï on 8 godzin, ïÈcznie
z rozruchem pompy.
– Nie powiem... MieliĂmy pewne obawy
– wspomina wïaĂciciel. – Przedstawiciele
firmy, którzy montowali pompÚ, ostrzegali
nas, ĝe nieocieplony dom i stara ĝeliwna
instalacja grzejnikowa mogÈ bardzo
sïabo wspóïpracowaÊ z urzÈdzeniem.
Poniewaĝ jednak budynek ma byÊ docelowo
docieplony, postanowiliĂmy zaryzykowaÊ.
Ryzyko byïo spotÚgowane jeszcze tym,
ĝe zdecydowaliĂmy siÚ na pompÚ ciepïa
o mocy 8 kW, a wiÚc nieco za maïÈ jak na
potrzeby naszego domu. Niestety pompa
zalecana przez firmÚ instalacyjnÈ miaïa
moc aĝ dwukrotnie wiÚkszÈ od naszej. Nie
zdecydowaliĂmy siÚ na tak duĝe przewymiarowanie. I okazaïo siÚ, ĝe postÈpiliĂmy
sïusznie. Ostatnia zima byïa wprawdzie
dosyÊ lekka, ale to nie zmienia faktu, ĝe
nawet w najzimniejsze dni temperatura
w domu byïa odpowiednia. Po zakoñczeniu
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Elementy sterownicze oraz interfejs urzÈdzenia
znajdujÈ siÚ w wewnÚtrznym hydromodule
i zawierajÈ timer tygodniowy, pozwalajÈcy na
regulacjÚ temperatury zgodnie z wymaganiami
uĝytkownika. W timerze moĝna zaprogramowaÊ
harmonogram godzinowy i dzienny. Umoĝliwia
to obniĝenie temperatury w nocy i podczas
nieobecnoĂci domowników lub podniesienie jej
nad ranem i przed powrotem mieszkañców

Jednostka zewnÚtrzna instalacji. Jej zadaniem
jest pobieranie ciepïa (niskotemperaturowego)
z otoczenia. Jest ono nastÚpnie przenoszone przez
obieg chïodniczy do hydromoduïu znajdujÈcego
siÚ wewnÈtrz domu

kapitalnego remontu domu, polegajÈcego
m.in. na dociepleniu Ăcian zewnÚtrznych
oraz wymianie grzejników, praca pompy
ciepïa powinna okazaÊ siÚ jeszcze bardziej
efektywna. Chcemy takĝe wyposaĝyÊ dom
w specjalne grzejniki, które latem umoĝliwiÈ wykorzystanie drugiej funkcji pompy,
a mianowicie schïadzania pomieszczeñ. SÈ
to klimakonwektory, zwane teĝ fan-coilami.
W czÚĂci domu zamontowane bÚdzie równieĝ ogrzewanie podïogowe. Planujemy je
miÚdzy innymi w salonie.
Klimakonwektor, podobnie jak klimatyzator, jest urzÈdzeniem zaprojektowanym w taki sposób, aby utrzymywaïo
w pomieszczeniu temperaturÚ zadanÈ na
sterowniku. Fan-coil moĝe wiÚc ogrzewaÊ
pomieszczenia, podobnie jak tradycyjne
grzejniki, a wspóïpracujÈc z pompÈ ciepïa,
moĝe je równieĝ schïadzaÊ, tak jak klima-

Do gromadzenia ciepïej wody uĝytkowej
sïuĝy obecnie stary bojler, który wspóïpracowaï
poprzednio z piecem na miaï wÚglowy. Docelowo
zostanie on zastÈpiony zbiornikiem c.w.u.
oferowanym przez producenta pompy ciepïa

tyzator. WymianÚ ciepïa pomiÚdzy klimakonwektorem oraz powietrzem zapewniajÈ
wentylatory.
Pompa ciepïa w domu Elĝbiety i Marcina
jest wpiÚta w instalacjÚ równolegle,
a wiÚc w razie jakichkolwiek problemów
(chociaĝby technicznych lub zwiÈzanych
z dostawÈ prÈdu) zawsze moĝna uruchomiÊ
dziaïajÈcy wczeĂniej piec na miaï wÚglowy.
Jest to tylko kwestia rÚcznego przestawienia
zaworów.
– Pompa ciepïa ogrzewa dom oraz sïuĝy
do produkcji ciepïej wody uĝytkowej – mówi
Marcin. – Na razie woda jest magazynowana
w starym wysïuĝonym bojlerze, który wspóïpracowaï ze starÈ instalacjÈ, ale po remoncie
zostanie on zastÈpiony nowym urzÈdzeniem, które jest dostarczane w komplecie
z ALTHERMk.
Od grudnia do poïowy czerwca pompa
ciepïa zuĝyïa do produkcji ciepïa oraz c.w.u.
3370 kWh.

Stary piec na miaï wÚglowy jest podïÈczony
równolegle z ALTHERMk i stanowi zabezpieczenie
na wypadek awarii urzÈdzenia lub przerw
w dostawach prÈdu

– Licznik jest dwutaryfowy – podkreĂla
Marcin. – Na razie nie mam jeszcze rachunku za ostatnie miesiÈce, ale wystarczy
przemnoĝyÊ liczbÚ kilowatogodzin przez
ceny energii, aby przekonaÊ siÚ, ĝe nie bÚdÈ
to wielkie koszty. Zwïaszcza jeĂli weěmie siÚ
pod uwagÚ fakt, ĝe obejmujÈ póïroczny okres
uĝytkowania instalacji.
UrzÈdzenie nie jest jedynÈ proekologicznÈ
inwestycjÈ planowanÈ przez ElĝbietÚ
i Marcina. W dalszej perspektywie na caïkowicie wymienionym, nowym dachu ma
pojawiÊ siÚ jeszcze instalacja solarna wspomagajÈca pracÚ urzÈdzenia grzewczego,
a w kotïowni zbiornik buforowy magazynujÈcy ciepïÈ wodÚ. (m.ĝ.)

Podlicznik (nie uwzglÚdnia podwójnej taryfy)
zainstalowany w celu Ăledzenia poboru prÈdu
przez pompÚ ciepïa
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