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REPORTA¯ Z BUDOWY

Roczne koszty ogrzewania
oraz przygotowania ciep³ej
wody na poziomie 1500 z³,
wydaj¹ siê nierealnie niskie.
Tymczasem dla u¿ytkowników pomp ciep³a to
„normalka”.
Dom Darii i Miko³aja w podpoznañskiej gminie
Swarzêdz zosta³ wzniesiony wed³ug projektu
o nazwie CHINO. Parterowy budynek z poddaszem u¿ytkowym (³¹cznie 150 m2) ma konstrukcjê szkieletow¹.
Dziêki rozwi¹zaniom zastosowanym przez projektanta przyszli mieszkañcy mog¹ wprowadzaæ do zasadniczej bry³y domu daleko id¹ce
zmiany. Dziêki temu powstaj¹ wnêtrza o indywidualnym charakterze,
dostosowane do ich potrzeb oraz upodobañ.
– Od pocz¹tku wiedzieliœmy, ¿e ma to byæ
konstrukcja szkieletowa – mówi Miko³aj.
– Przede wszystkim ze wzglêdu na to, i¿ tego rodzaju dom sk³ada siê z elementów drewnianych, a wiêc jest zdrowszy od tych wznoszonych
z tradycyjnych materia³ów. Wydawa³o nam siê
równie¿, ¿e konstrukcja domu szkieletowego
uchroni nas przed b³êdami wykonawczymi ekipy wznosz¹cej budynek. To ostatnie okaza³o siê
wprawdzie z³udzeniem, ale i tak jesteœmy zadowoleni z wyboru. Poza tym w momencie podejmowania przez nas decyzji, dom o konstrukcji
szkieletowej by³ o 30% tañszy od murowanego
o podobnych gabarytach. Zd¹¿yliœmy w ostatniej chwili, bo wkrótce potem drewno konstrukcyjne zaczê³o gwa³townie dro¿eæ.
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Myœlenie o oszczêdnoœciach sprawi³o, ¿e Daria i Miko³aj problemu ogrzewania równie¿ nie
pozostawili przypadkowi.
– Wiedzieliœmy, ¿e mamy szansê uzyskaæ
spory kredyt na budowê domu – wspomina Daria. – Zad³u¿enie w banku wi¹¿e siê jednak
z perspektyw¹ wieloletniego, regularnego p³acenia rat. Staraliœmy siê wiêc wybraæ taki rodzaj
ogrzewania, aby koszty eksploatacyjne by³y jak
najmniejsze. Mówi¹c krótko, gotowi byliœmy za-

p³aciæ wiêcej na samym pocz¹tku, aby mieæ
póŸniej gwarancjê niskich miesiêcznych wydatków.
– Wspólnie z ¿on¹ przegl¹daliœmy uwa¿nie
prasê o tematyce budowlanej i na podstawie zawartych tam analiz doszliœmy do wniosku, ¿e gaz
bêdzie w kolejnych latach dro¿a³ znacznie szybciej ni¿ pr¹d – mówi Miko³aj. – Zbieg³o siê to równie¿ w czasie z pokazem si³y g³ównego dostarczyciela surowców energetycznych do naszego kraju,
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Pompa wraz z ca³¹ instalacj¹ znajduje siê
w pomieszczeniu gospodarczym, gdzie
umieszczone s¹ równie¿ pozosta³e elementy
instalacji. Czynnikiem kr¹¿¹cym w kolektorze
pionowym (studnia 110 m g³êbokoœci) jest
glikol

który przymkn¹³ niektóre kurki. Obie te przes³anki pomog³y nam podj¹æ decyzjê.
Rok, w którym Daria i Miko³aj podejmowali
decyzjê o wyborze sposobu ogrzewania swego
domu, by³ te¿ rokiem, w którym producenci
pomp ciep³a zaczêli coraz œmielej reklamowaæ
swe produkty. W czasopismach budowlanych
mo¿na by³o znaleŸæ zarówno oferty absolutnych rynkowych potentatów, jak i propozycje
mniejszych firm. Porównywanie ró¿nych parametrów okaza³o siê bardzo ciekawe. Daria oraz
Miko³aj bardzo szybko doszli do wniosku, ¿e
podobnie jak w innych dziedzinach handlu,
cena nie zawsze jest wyznacznikiem sprawnoœci i jakoœci urz¹dzenia. Pompy o podobnych
osi¹gach, bardzo czêsto mocno ró¿ni³y siê cen¹
(nawet o 50%!).
– Po wielu przymiarkach i analizach nasz
wybór pad³ na firmê NIBE – stwierdza Miko³aj.
– Wspólnie z ¿on¹ doszliœmy do wniosku, ¿e oferowane przez tê firmê urz¹dzenia ³¹cz¹ w sobie
solidnoœæ i umiarkowan¹ cenê. Nasze wnioski
potwierdzi³ równie¿ kolega, który w tym samym
czasie szuka³ pompy ciep³a do swego domu
i buszowa³ po Internecie, sprawdzaj¹c wszelkie
mo¿liwe opcje. Wiele naszych ówczesnych wyborów by³o intuicyjnych, ale dzisiaj widzimy, ¿e
przeczucia nas nie zawiod³y. Przyk³adem mo¿e
byæ chocia¿by decyzja o wykonaniu kolektora
pionowego obs³uguj¹cego pompê ciep³a. Naszym zdaniem gwarantowa³o to wiêksz¹ stabilnoœæ pracy urz¹dzenia. Dzisiaj wiem, ¿e podjêliœmy dobr¹ decyzjê. Ale o tym za chwilê. Skorzystaliœmy z faktu, ¿e firma dokonuj¹ca odwiertów wykonywa³a w³aœnie prace w naszej
okolicy i uda³o nam siê zakontraktowaæ wykonanie 110 metrowej studni oraz u³o¿enie kolektora pionowego w bardzo dobrej cenie. Wszystkie parametry dla wykonawców odwiertu obliczone zosta³y wczeœniej przez przedstawiciela
firmy NIBE. Nie zdecydowaliœmy siê na kolektor
poziomy, poniewa¿ „wgryzaj¹c” siê w temat dowiedzieliœmy siê, ¿e temperatura gruntu jest
w znacznej mierze uzale¿niona od iloœci znajduj¹cej siê w nim wody. A poniewa¿ w okolicy,
gdzie stoi nasz dom, poziom wód powoli, ale
systematycznie opada... Nawet jeœli firma u³o¿y³aby kolektor poziomy z pewnym zapasem, to
NIBE FLM 30 jest urz¹dzeniem, które
zapewnia wentylacjê domu i odzysk energii
z powietrza wentylacyjnego wywiewnego. FLM
30 mo¿e wspó³pracowaæ z gruntowymi pompami
ciep³a typu FIGHTER 1120 oraz 1220.
Wbudowany wentylator odsysa powietrze
z pomieszczeñ. Nastêpnie przep³ywa ono przez
wymiennik ciep³a, gdzie oddaje swoj¹ energiê.
Energia jest przekazywana do pompy ciep³a
poprzez kolektor gruntowy. W ten sposób
mo¿emy uzyskaæ wy¿sz¹ temperaturê czynnika
niezamarzaj¹cego (np. roztworu glikolu)

trudno mieæ gwarancjê, ¿e po jakimœ czasie nie
pojawi³yby siê k³opoty z w³aœciw¹ prac¹ pompy.
Szczególnie, ¿e w naszej okolicy grunt nie jest
gliniasty i nie kumuluje wilgoci. Woleliœmy nie
ryzykowaæ. Myœlê, ¿e s³usznie, bo dzisiaj woda
pojawia siê okresowo, na g³êbokoœci 1,9 m. Za
kilka lat kolektor poziomy, który zazwyczaj
uk³adany jest na poziomie minus 1,8–2,0 m,
móg³by okazaæ siê niewydolny.
Daria i Miko³aj wybrali pompê ciep³a
FIGHTER 1220 o mocy 6 kW z zasobnikiem na
ciep³¹ wodê 160 litrów (firma ostatnio oferuje
nowy model FIGHTER 1240). Nie towarzyszy
jej ogrzewanie pod³ogowe. Ma³¿eñstwo zdecydowa³o siê na przewymiarowane grzejniki p³ytowe (PURMO). Oboje s¹ bowiem mi³oœnikami
korkowej wyk³adziny pod³ogowej i nie wyobra¿ali sobie pod³óg w swym domu wykoñczonych innym materia³em.
– Jesteœmy œwiadomi wszystkich wad korka, ale
uwa¿amy, ¿e zalet jest znacznie wiêcej – mówi
Daria. – Korek jest antystatyczny, naturalnie ciep³y, wycisza pomieszczenia. A poniewa¿ materia³
ten jest równie¿ dobrym izolatorem wiêc ogrzewanie pod³ogowe nie wchodzi³o w grê.
– Przy zastosowaniu ogrzewania pod³ogowego najczêœciej stosowanym materia³em wykoñczeniowym s¹ p³ytki ceramiczne,
które latem s¹ zimne – stwierdza Miko³aj.
– A poniewa¿ lubimy chodziæ boso, wiêc by³ to kolejny argument przeciw pod³ogówce. Przedstawiciel firmy, która instalowa³a nam pompê, straszy³
nas wizj¹ przewymiarowanych, grubych i nienaturalnie wielkich grzejników, ale postanowiliœmy
zaryzykowaæ. Okaza³o siê, ¿e przy odrobinie pomys³owoœci mo¿na je zgrabnie ukryæ. W naszym
domu maj¹ one g³adk¹ powierzchniê (bez wyt³oczeñ), co sprawia, ¿e wizualnie niejako wtapiaj¹
siê w œciany. Grzejniki „znikaj¹” równie¿ w odpowiednio zaaran¿owanym wnêtrzu. Odpowiednie
zestawienie ich z meblami i elementami wystroju
sprawia, ¿e przestaj¹ rzucaæ siê w oczy.
W ca³ym domu zamontowane s¹ grzejniki
z g³owicami termostatycznymi. W trakcie eksploatacji okaza³o siê, ¿e owe g³owice przy
ogrzewaniu niskotemperaturowym musz¹ byæ
najwy¿szej jakoœci. Pocz¹tkowo zamontowano
takie „ze œredniej pó³ki” i okaza³o siê, ¿e z niewiadomych przyczyn nie wspó³pracuj¹ one
w nale¿yty sposób z systemem ogrzewania.
Fenomenu tego nie potrafi³ wyt³umaczyæ, ani
producent (firma HERTZ), ani firma wykonuj¹ca instalacje. Teoretycznie grzejniki powinny
dzia³aæ bez problemów, ale nie dzia³a³y!
Dopiero wymiana g³owic dokonana bezp³atnie
przez ich wytwórcê w ramach przeprosin, spowodowa³a, ¿e grzejniki zaczê³y dzia³aæ prawid³owo.
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– Jesteœmy bardzo zadowoleni z dzia³ania
pompy – stwierdza Daria. – Wbrew naszym pocz¹tkowym obawom jest to urz¹dzenie bardzo
ciche. W ka¿dym razie cichsze ni¿ œredniej wielkoœci lodówka z zamra¿ark¹. Mamy akurat doskona³e porównanie, bo oba urz¹dzenia stoj¹
w jednym pomieszczeniu gospodarczym. Zreszt¹ pojêcia „ciche” i „g³oœne” to pojêcia dosyæ subiektywne. Przez pierwszy tydzieñ po uruchomieniu pompy ci¹gle j¹ s³ysza³am. PóŸniej po
prostu siê przyzwyczai³am.
– S¹ te¿ oczywiœcie i wady – dodaje Miko³aj.
– Ale po pierwsze nie s¹ znacz¹ce, a po drugie
czêœæ z nich wynika z tego, ¿e wybraliœmy taki,
a nie inny model pompy. W tym, który mamy
brakuje niektórych funkcji sterowania. Nie
mo¿na uruchamiaæ jej funkcji zdalnie na przyk³ad za pomoc¹ Internetu lub telefonu komórkowego. Wybrany przez nas model nie jest te¿
urz¹dzeniem dla osób kochaj¹cych k¹piele
w wannie. Zasobnik na wodê o pojemnoœci
160 litrów pozwala skorzystaæ z tej przyjemnoœci w³aœciwie tylko jednej osobie. Nastêpna
musi czekaæ kilka godzin. Dlatego te¿ znacznie
bardziej wygodne jest u¿ywanie prysznica. Jest
poza tym pewna magia i tajemnica w dzia³aniu pompy. Otó¿ nasze urz¹dzenie ma taki
przedzia³ temperatur na zewn¹trz, przy których dzia³a w sposób „dziwny” i nie do koñca
zrozumia³y. Kiedy termometr pokazuje 7–10
stopni pompa „uznaje”, i¿ jest na tyle ciep³o,
¿e nie trzeba grzaæ intensywnie. Tymczasem
domownicy odczuwaj¹ dyskomfort cieplny.
Trzeba wówczas przesun¹æ rêcznie krzyw¹
grzania. To chyba kwestia oprogramowania.
Wystarczy bowiem, ¿e temperatura spadnie
poni¿ej 6 stopni lub wzroœnie do 11 i ju¿
wszystko z powrotem jest OK! (m.¿.)

Grzejniki w poszczególnych pomieszczeniach
s¹ zasilane niezale¿nie dziêki rozdzielaczowi.
Czerwone koñcówki – zasilenie, niebieskie –
powrót

fot. Purmo

W domu Darii i Miko³aja funkcjonuje kominek oraz wentylacja mechaniczna (NIBE FLM30). Kominek jest dodatkowym, awaryjnym
Ÿród³em ciep³a, ale dostarcza tak¿e wra¿eñ wizualnych i tworzy w domu przytulny nastrój.
Wentylacja mechaniczna jest natomiast wyposa¿eniem zalecanym przez firmy zajmuj¹ce siê
sprzeda¿¹ domów o konstrukcji szkieletowej.
Ten rodzaj budynków charakteryzuje bowiem
bardzo du¿a szczelnoœæ. System wentylacji
w domu Darii i Miko³aja rozwi¹zany jest
w sposób nietypowy. We wszystkich pomieszczeniach zamontowane s¹ na œcianach rêcznie
sterowane grawitacyjne nawiewniki, dziêki
którym powietrze z zewn¹trz wp³ywa do œrodka. Natomiast powietrze zu¿yte wyci¹gane jest
przez system kana³ów wentylacyjnych.
– Znajomy odradzi³ nam rozprowadzanie powietrza kana³ami, ze wzglêdu na to, ¿e utrzymanie ich w nale¿ytej czystoœci jest... powiedzmy delikatnie, mocno problematyczne – mówi
Miko³aj. – A to co po jakimœ czasie zaczyna ¿yæ
w owych kana³ach z ca³¹ pewnoœci¹ nie jest
obojêtne dla zdrowia cz³owieka. Ciep³o ze zu¿ytego powietrza wykorzystane jest do ogrzewania
glikolu w instalacji pompy (przez wymiennik),
a nastêpnie usuwane z domu poprzez komin.
Kiedy wiêc grzejemy w kominku ciep³o nie ucieka tylko wspomaga pracê pompy.
W styczniu 2008 roku minê³o 15 miesiêcy
u¿ytkowania pompy. Poniewa¿ oprócz
ogrzewania zapewnia ona ciep³¹ wodê u¿ytkow¹, eksploatowana jest dosyæ intensywnie przez ca³y rok (poza okresem urlopu).
Jak wykaza³ zamontowany podlicznik
w ci¹gu roku (od 1 stycznia 2007 do
31 grudnia 2007) pompa ciep³a zu¿y³a pr¹d
za oko³o 1500 z³otych.

Odpowiednie dobranie typu i wygl¹du grzejników sprawia, ¿e nawet ich przewymiarowanie
nie „rujnuje” wygl¹du wnêtrza. W domu Darii
i Miko³aja zastosowane zosta³y grzejniki PURMO
bez wyt³oczeñ, które ³atwiej wtapiaj¹ siê w wystrój pomieszczeñ (zdjêcie producenta nie pochodzi z opisywanego domu)
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