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Artyku  promocyjny

W pa dzierniku 2011 wprowadzi am si  do 

„prawie” wyko czonego domu, który wspól-

nie z m em kupili my w stanie surowym za-

mkni tym, w maju tego samego roku. W ca ym 

domu zainstalowany zosta  pod ogowy sys -

tem grzewczy, pokryty panelami pod ogo wy-

mi i tylko w azienkach p ytkami, zasilany 

z gruntowej pompy ciep a NIBE F1245 PC 8kW. 

Oprócz pompy ciep a zamontowali my rów-

nie  kominek, który „odpalamy” kilka razy 

w roku, najcz ciej podczas ciemnych zimo-

wych wieczorów, w mi ym towarzystwie s -

siadów. Pomp  ciep a wyposa yli my w dodat-

kowy modu  NIBE FLM,  w celu zapewnienia 

wentylacji mechanicznej domu. Pompa ciep a

w 20% zasilana jest w energi  elektryczn , a ok. 

80% energii pochodzi z gruntu, któr  czerpie 

poprzez gruntowy kolektor pionowy zainstalo-

wany w dwóch odwiertach po 90 mb ka dy.

Co moja pompa ciep a „robi”?
Pompa ciep a w 100% pokrywa zapotrzebo-

wanie na ciep o mojego domku, utrzymuj c

zim  do  wysok  temperatur  22°C (ze wzgl. 

na dwójk  ma ych dzieci). Jest to budynek 

parterowy z gara em i u ytkowym podda-

szem, ogrzewany w ca o ci przez „pod ogów-

k ”. Powierzchnia u ytkowa wynosi 143 m2,

a powierzchnia pod óg 170 m2. Dom kupili-

my od dewelopera, który budowa  go pod ha-

s em „jak najtaniej”, wi c nie mog  powiedzie ,

e jest to budynek energooszcz dny, tym bar-

dziej, e do tej pory nie ocieplili my bramy ga-

ra owej, a spod niektórych okien „wieje” wiatr. 

Ale có , cena by a dobra, a lokalizacja wy-

mienita (Bia ystok, osiedle Dojlidy). Ze wia-

dectwa energetycznego wynika, e spe nia 

on wymagania WT2008 dla budynków no-

wych, a za potrzebowanie na energi  pierwot-

n  wynosi 116,4 kWh/m2/rok. Oprócz ogrze-

wania domu pompa ciep a produkuje ciep

wod  u ytkow  o temp. 48°C, której cyrkula-

cj  zaprogramowa am tylko w godzinach po-

rannych i wieczornych. Wbudowany, w tym 

kompaktowym urz dzeniu, zbiornik o pojem-

no ci 180 l, w zupe no ci wystarcza na potrze-

by mojej 4-osobowej rodziny i odwiedzaj cych 

nas go ci, korzystaj cych jednocze nie z dru-

giej azienki. Zamontowany nad pomp  cie-

p a modu  wentylacyjny NIBE FLM, umo liwia 

wentylacj  mechaniczn  z odzyskiem ciep a, 

które przekazane do dolnego ród a, podwy -

sza temperatur  glikolu na wej ciu do pompy 

ciep a, podnosz c tym samym jej sprawno .

Gdy modu  wentylacyjny, za wzgl du na trwa-

j ce prace wyko czeniowe, by  jeszcze wy -

czony, zauwa y am e podczas k pieli, pra-

nia czy suszenia, para wodna skrapla si  na 

oknie w azience, a r czniki pozostaj  wilgot-

ne. W czenie modu u NIBE FLM wyelimino-

wa o ten problem i teraz wiem, jak istotna jest 

wentylacja mechaniczna, nie tylko dla komfor-

tu przebywania w adnie pachn cym domu, 

ale równie  dla zdrowia mojej rodziny, a tak-

e bry y budynku. Wentylacja za pomoc  pom-

py ciep a, nie jest uzale niona od temperatury 

powietrza wew. i zew. i mog  dowolnie zapro-

gramowa  czasowo jej wydajno , dostosowu-

j c do w asnych potrzeb w zale no ci od pory 

dnia i roku. W tym roku po raz pierwszy sko-

rzystali my z wbudowanej funkcji ch odzenia 

pasywnego w pompie NIBE F1245 PC, ponie-

wa  prawdziwe lato zawita o, tym razem, rów-

nie  na Podlasiu. Wchodz c do domu by am 

zaskoczona ch odnym klimatem panuj cym 

wewn trz, poniewa  nie mia am pewno ci czy 

panele pod ogowe przeka  wystarczaj c  ilo

ch odu z dolnego ród a, aby by  on odczuwal-

ny. Ch odzenie pasywne zda o egzamin, a dol-

ne ród o zyska o dodatkow  energi  do szyb-

szej regeneracji. Podsumowuj c, moja pompa 

ciep a NIBE F1245 PC z modu em NIBE FLM 

nie gotuje i nie prasuje, ale grzeje lub ch odzi, 

dostarcza ciep  wod  u ytkow  i wentyluje 

dom usuwaj c jednocze nie wilgo . Ma o tego, 

robi to wtedy kiedy tego chc , z dok adnie tak

intensywno ci  jak  chc  i w dodatku „rozma-

wia” ze mn  przez telefon komórkowy, za po-

moc  darmowej aplikacji NIBE App, z dowol-

nego miejsca na Ziemi... np. podczas wakacji 

w Tunezji.

Ile to kosztuje?
Dzi ki temu, e mam zainstalowany podlicz-

nik energii elektrycznej, któr  pompa pobiera 

do nap du spr arki i pomp obiegowych, do-

k adnie wiem, ile miesi cznie p ac  za ogrze-

wanie, wentylacj  i ciep  wod  (ch odzenie 

jest praktycznie darmowe). W pierwszym ro-

ku u ytkowania, pompa ciep a zu y a przez 

12 miesi cy 4500 kWh, a w drugim roku u yt-

kowania (aktualnie dobiega ko ca) o ok. 10% 

mniej, bo tylko 4080 kWh. Z faktur za energi

elektryczn  (licznik 1-taryfowy) wynika, e

ca kowity koszt jednej kWh wynosi w Bia ym-

stoku ok. 0,60 z , co oznacza e roczny koszt 

u ytkowania pompy ciep a, w moim nieener-

gooszcz dnym domu, wynosi 2400 z .

Na forum internetowym w tym miejscu na 

pewno kto  zapyta by: ile kosztowa  monta

pompy ciep a? Odpowiedzia abym: niewiele 

wi cej ni  kocio  gazowy wraz z projektem 

przy cza gazu i kominem. Za gruntow  pom-

p  ciep a trzeba zap aci  oko o 30 tys. z , a za 

odwierty ok. 15 tys. z . Jest to inwestycja w kom-

fortowy, bezobs ugowy system, który ma za-

pewni  komfort cieplny w domu i o którym 

nie musz  pami ta . I tak w a nie jest z pom-

p  ciep a. Nie my l  o niej podczas wakacji, 

nie prosz  nikogo o rozpalenie w piecu pod-

czas naszej nieobecno ci. „Zagl dam” do pom -

py ciep a tylko w celu spisania danych z licz-

nika energii, dla w asnej satysfakcji.

Mam dom z pomp  ciep a NIBE
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ledz c fora internetowe bardzo cz sto spoty-

kam si  z pytaniem: czy warto zainwestowa

w pomp  ciep a? Moim zdaniem warto. A Twoim?


