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Na cz owieka buduj cego dom czyha wiele 

pu apek. W a ciwie trudno jest spotka

inwestora, który nie opowiedzia by przynaj-

mniej jednej mro cej krew w y ach histo-

rii. Raz jest to relacja o hydraulikach, którzy 

skr cali rury tak dok adnie, e zapchali je 

paku ami, innym razem o elektrykach uk a-

daj cych kable tak przemy lnie, i  pó niej 

w aden sposób nie chcia  w nich p yn

pr d. Te ponuro-humorystyczne opowie ci 

s  najcz ciej wynikiem naszej dobrej woli 

oraz zaufania do ludzi, którym powierzamy 

losy najwa niejszej w yciu inwestycji – 

budowy w asnego domu. „Czy ta powód

partactwa i braku odpowiedzialno ci musi 

nas zalewa ? Czy naprawd  jeste my na ni

skazani?” – zapyta a w li cie do redakcji 

jedna z Czytelniczek naszego miesi cznika, 

poruszona lektur  reporta u „Ma y bia y

domek, czyli inwazja niszczycieli marze ”

(BD 3/2008). Postanowili my wi c znale

przyk ady pozytywne i… uda o si ! Ale 

najpierw by y…

Okazuje si , e wi kszo  klientów niemal 

bez oporu poddaje si  has om wymy lanym 

w dzia ach marketingu wielkich firm. 

W dziedzinie budownictwa wystarczy 

przyczepi  produktowi nalepk :

EKOLOGICZNY lub OSZCZ DNY, a niemal 

natychmiast b d  ustawia y si  po niego 

kolejki. Czy jest jaka  rada na nieuczciwych 

handlowców? Oczywi cie jest! 

Trzeba zamieni  si  w Wielkiego Brata 

i sprawdza , sprawdza , sprawdza !!! 

W jaki sposób? Dok adnie w taki sam, 

jaki zaproponowa  George Orwell w swojej 

g o nej powie ci „Rok 1984”.

REPORTA

Marek elkowski

patrzy...

na pomp
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…z e wie ci
Jacek od dziecka by  cz owiekiem oszcz d-

nym. A niektórzy jego znajomi sk onni byli 

nawet twierdzi , e sk pym. Gdy mia  15 

lat, do pasji oszcz dzania do czy a jeszcze 

jedna – ekologia. Wkrótce, ku rozpaczy swo-

jej matki, zosta  wegetarianinem patrz cym 

ze zgroz  na kotlety schabowe. Na studiach 

wst pi  do Greenpeace, znanej na ca ym 

wiecie organizacji zajmuj cej si  ochron

rodowiska. Kiedy mia  30 lat i zacz  budo-

wa  swój pierwszy dom, w dalszym ci gu 

by  niezwykle oszcz dnym mi o nikiem 

ekologicznego stylu ycia. Nowo wznoszony 

budynek sta  si  wi c wkrótce odbiciem jego 

yciowej pasji. Do ocieplenia nie u ywa  sty-

ropianu, tylko we ny mineralnej, bo to mate-

ria  naturalny. Na dachu kaza  zamontowa

kolektory s oneczne ogrzewaj ce wod , aby 

korzysta  z darmowej energii. Zdecydowa ,

e w domu nie b dzie pieca zatruwaj cego 

spalinami okolic , tylko ekologiczna pompa 

ciep a. Niestety, w czasie budowy i prac 

instalacyjnych da a o sobie zna  ta cecha 

Jacka, któr  jedni zwali oszcz dno ci ,

a drudzy sk pstwem. Korzystanie z „fachow-

ców” oraz „z otych r czek” by o nagminne. 

Takie podej cie do inwestycji nie jest 

rozs dne, ale wówczas Jacek jeszcze o tym 

nie wiedzia . Ostatecznie budowa  pierwszy 

dom w swoim yciu. Warto jednak pami ta ,

e podobnie jak nieznajomo  prawa nie 

zwalnia od kary, tak naiwno  nie zwalnia 

od niej równie ! I Jacek poniós  kar , ale 

o tym za chwil .

Jedn  z ostatnich inwestycji by  zakup 

przydomowej oczyszczalni cieków. 

Wychodzi  on bowiem z za o enia, e nawet 

najszczelniejsze szambo, kiedy  przestanie  

by  szczelne. Dodatkow  zach t , która 

sk oni a go do zakupu, by a promocyjna 

cena, za jak  oferowa a oczyszczalni

jedna z sieci hipermarketów budowlanych. 

Z zamontowaniem urz dzenia oraz systemu 

rozs czaj cego Jacek poradzi  sobie w kilka 

dni z pomoc  te cia oraz kilku wynaj tych 

robotników. Ekologiczny dom by  gotowy 

i wszystko dzia a o w nim doskonale, ale… 

do czasu! Pierwsza zacz a szwankowa  w a-

nie oczyszczalnia. Jacek – wówczas jeszcze 

niespotykanie spokojny cz owiek – zacz  od 

szczegó owego przestudiowania instrukcji 

obs ugi. Przedtem nie zawraca  sobie tym 

g owy, gdy  urz dzenie wydawa o si  nie-

zwykle proste. Nale a o tylko pami ta  o kil-

ku szczegó ach zwi zanych z obs ug  i pro-

blem nieczysto ci znika . Lektura instrukcji 

by a pouczaj ca, ale momentami nieco 

zagadkowa. W a ciciel ekologicznego domu, 

nawet mocno wysilaj c szare komórki, jako

nie móg  sobie wyobrazi  czyszczenia rurek 

rozs czaj cych zakopanych pod ziemi .

Tymczasem w a nie tego da  od niego pro-

ducent oczyszczalni, podkre laj c w tek cie, 

e tylko wówczas oczyszczalnia b dzie 

dzia a a w nale yty sposób. Jacek doszed  do 

wniosku, e skoro nie starcza mu wyobra ni, 

to nale y odwo a  si  do wiedzy fachowców. 

Zadzwoni  wi c do firmy instalacyjnej, któr

poleci  mu s siad i opowiedzia  o swoim 

problemie. Dwaj instalatorzy pojawili si

w jego domu nast pnego dnia. Niestety, ich 

wyrok by  okrutny. Urz dzony wielkim na-

k adem si  oraz rodków ogródek zosta  ska-

zany na rozrycie i zdewastowanie. Wbrew 

optymizmowi producenta oczyszczalni, 

nie istnieje bowiem sposób na skuteczne, 

a przede wszystkim trwa e wyczyszczenie 

drena u rozs czaj cego. Mo na wprawdzie 

„przepcha ” drena  za pomoc  specjalnego 

rodka chemicznego, ale jest to dzia anie 

dora ne, które i tak prowadzi w ko cu do 

zaczopowania rurek.

 – W takim razie oczyszczalnie ekologiczne 

s  nic nie warte! – wrzasn  z furi  Jacek.

 – Ale  sk d – odpowiedzia  jeden z przed-

stawicieli firmy instalacyjnej. – To pa ska 

oczyszczalnia jest nic nie warta, bo firma 

która j  wyprodukowa a wykaza a si …

najdelikatniej mówi c nonszalancj . Kto

doszed  do wniosku, e aby zbi  cen  b dzie 

oszcz dza  dos ownie na wszystkim… Radz

kupi  urz dzenie znanej firmy, tam problemy 

z zatykaniem si  rurek rozs czaj cych nie 

istniej , bo ciecz, która do nich wp ywa 

przechodzi najpierw przez odpowiedniej 

klasy filtry. A tu… Nawet jak wykopiemy stary 

drena  i za o ymy nowy, to po jakim  czasie 

znowu si  zapcha.

 Nieco ju  psychicznie pod amany Jacek 

nawet nie przypuszcza , e nie jest to 

ostatnia z a wiadomo , któr  s yszy tego 

dnia. Zaprosi  instalatorów do domu, aby 

omówi  spraw  zakupu oraz monta u nowej 

oczyszczalni. M czy ni z zawodowego 

przyzwyczajenia zacz li uwa nie rozgl da

si  po mieszkaniu. Brak komina spalinowego 

i grzejników w po czeniu z terakot  na pod-

odze pozwoli  im domy li  si , e w domu 

zainstalowana jest pompa ciep a. Potem 

zadali jeszcze kilka pyta  o dolne ród o, 

o kolektory s oneczne, o bufor oraz wentyla-

cj  i… i dos ownie z apali si  za g owy.

Klient nasz pan?
W hurtowniach jest niestety tak, e

pracownika obs uguj cego klienta  rozlicza 

si  z ilo ci sprzedanych towarów – mówi 

Artur Panas w a ciciel firmy instalacyjnej 

z Wielkopolski. –  Jego obowi zkiem jest 

wykonanie narzuconego planu! Dlatego te

nie zawsze ma on mo liwo  w a ciwego 

doboru urz dzenia. Przy pompach ciep a jest 

szczególny problem, poniewa  handlowiec 

zatrudniony w jakiej  du ej sieci hurtowni 

instalacyjnych nie jest po prostu w stanie 

prawid owo dobra  urz dzenia dla klienta. 

Wynika to najcz ciej nie ze z ej woli, ale 

z braku informacji. Poza tym handlowiec nie 

ma najcz ciej nic wspólnego z praktyk .

Zna tylko teori . Gdyby zamontowa

chocia  kilka pomp ciep a, to wiedzia by, 

e czasami obie te rzeczywisto ci maj  ze 

sob  niewiele wspólnego. Tylko wówczas 

móg by by  doradc , któremu mo na zaufa .

A tak dobiera pomp  ciep a na podstawie 

wytycznych, które dosta  od producenta 

i niestety, jest to dosy  ryzykowna praktyka, 

poniewa  producent nie jest w stanie 

przewidzie  wszystkich okoliczno ci, 

które wp ywaj  na dobór indywidualnego 

rozwi zania.

– Smutna prawda jest taka, e pracownicy 

w hurtowniach rozliczani s  na podstawie 

obrotu i czasami trudno jest im zrezygnowa

ze sprzeda y klientowi czego , czego on 

tak naprawd  nie potrzebuje – stwierdza 

prosz cy o anonimowo  pracownik firmy 

instalacyjnej ze l ska. –  S ynne po czenie 

kolektora s onecznego z pomp  ciep a jest 

tego najlepszym przyk adem. Rozumiem, 

e klient ma prawo przyj  do sprzedawcy 

i powiedzie  mu: „Chc  mie  w domu 

pomp  ciep a, chc  mie  kolektory s oneczne 

i kominek z p aszczem wodnym”. Zadaniem 

dobrego sprzedawcy powinno by  jednak 

Pracownicy w hurtowniach rozliczani s  na 

podstawie obrotu i czasami trudno jest im 

zrezygnowa  ze sprzeda y klientowi czego ,

czego on tak naprawd  nie potrzebuje.
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wyt umaczenie potencjalnemu nabywcy, 

e takie zamówienie jest… najdelikatniej 

mówi c niew a ciwe. Klient ma tego rodzaju 

oczekiwania, poniewa  przeczyta  w jakim

czasopi mie, e te urz dzenia s  dobre 

i oszcz dne. A w zwi zku z tym, e oszcz -

dzanie jest modne… Wi c oszcz dza.

– Kominek z p aszczem wodnym, kolektory 

s oneczne, pompa ciep a to wszystko dobre, 

oszcz dne urz dzenia, ale… Zestawianie ich 

w jeden system mija si  z celem – podkre la 

z naciskiem Artur Panas. – To zwyczajny 

przerost formy nad tre ci . Klient wydaje 

bardzo du o pieni dzy, a efekty ekonomiczne, 

których oczekuje od takiego rozwi zania 

s  niezadowalaj ce. Koszty inwestycyjne 

s  niewspó mierne do efektów osi ganych 

w wyniku pracy owych urz dze . Podam 

przyk ad. Wi kszo  inwestorów to ludzie 

ci ko pracuj cy, których przez spor  cz

dnia nie ma w domu. A chc c wykorzysta

mo liwo ci grzewcze kominka z p aszczem 

wodnym nale a oby do niego systematycznie 

dok ada  drewno. Jako palenisko otwarte po-

winno te  by , ze wzgl dów po arowych, pod 

sta ym nadzorem osoby doros ej. Oczywi cie 

urz dzenie mo e s u y  domownikom 

w czasie weekendów, ale… czas jego amor-

tyzacji b dzie niewiarygodnie d ugi. Je li 

natomiast kto  lubi patrze  na ogie , to lepiej 

eby zamontowa  w domu zwyk y kominek. 

B dzie taniej i bezpieczniej, a efekt wizualny 

pozostanie.

– Na pocz tku budowy inwestorzy chc

mie  w domu wszystko co najlepsze – mówi 

pracownik l skiej firmy instalacyjnej. – 

Wszystko na co ich sta . A jak ich nie sta ,

to tym bardziej chc  to mie . Ludzie gotowi 

s  wzi  nawet wi kszy kredyt, aby zainwe-

stowa  w przysz o  i mie  z tego korzy ci. 

Ale zapominaj , i  aby mie  korzy ci, to 

pieni dze nale y wyda  z g ow .

– Zainwestowanie w kolektory dzia aj ce rów-

nolegle z pomp  ciep a od strony teoretycznej 

jest jak najbardziej uzasadnione. Zapewnia 

chocia by niezak ócon  regeneracj  dolnego 

ród a w okresie letnim. Pompa ciep a mo e

wówczas zupe nie nie pracowa , bo ciep

wod  dla domu zapewniaj  tzw. solary. 

Wszystko jest w porz dku, do momentu kiedy 

nie wyjedziemy np. na wczasy. Kolektor 

s oneczny pracuje wówczas pomimo, e nikt 

w domu nie korzysta z efektów jego pracy. 

Uk ad grzewczy zape nia si , temperatura 

ro nie i nie ma co zrobi  z jej nadmiarem. 

Glikol kr cy w rurach przechodzi po pew-

nym czasie w stan pary, otwieraj  si  zawory 

bezpiecze stwa… Po przyje dzie trzeba wi c

nape ni  uk ad glikolem, gdy  stary ulecia .

A nale y pami ta , e wielokrotne nape nia-

nie instalacji i mimowolne wprowadzanie do 

niej powietrza nie jest korzystne. Mo e sko -

czy  si  zarastaniem przewodów miedzianych 

parafin , która wytr ca si  z glikolu. Ich 

wymiana rujnuje marzenia o oszcz dno-

ciach, które le a y u podstaw zamontowania 

solarów. I dlatego odradzam moim klientom 

zestawianie kolektorów z pomp  ciep a. Solar 

po czony z kot em grzewczym na propan lub 

olej opa owy jest efektywny i op acalny. Oba 

te paliwa s  bowiem stosunkowo drogie i ka -

da instalacja pozwalaj ca nieco zaoszcz dzi

na ich spalaniu jest OK! Po czenie z kot em

na paliwo sta e, równie  jest sensowne, bo 

latem nie trzeba pali  w piecu. Natomiast 

kolektory zestawione z pomp  ciep a… Nie, to 

nie jest ekonomiczne rozwi zanie.

– Kolektor s oneczny to znakomite urz dze-

nie, ale w naszych warunkach klimatycznych 

nale y z nim uwa a  – podkre la instalator 

ze l ska. – Cz stym b dem jest nadmierne 

rozbudowywanie instalacji solarnych. A jaki 

jest efekt? Woda w uk adzie bardzo szybko 

si  nagrzewa i kiedy czujnik stwierdza, e

osi gn a wystarczaj ce parametry, wy cza 

pomp  obiegow . Ciep o przestaje by

magazynowane, ale przecie  kolektor grzeje 

si  w dalszym ci gu. Kiedy glikol przechodzi 

w stan lotny solar traci swe w a ciwo ci do 

czasu ozi bienia si  czynnika. Mo e wi c

zdarzy  si  sytuacja, e nawet gdy zu yjemy 

ju  ciep  wod , to nowa nie b dzie przygo-

towywana, a  do momentu sch odzenia si

glikolu.

A ju  nied ugo… 
…walnie panu pompa – powiedzia  Jackowi 

jeden z instalatorów kasandrycznym tonem. 

– Musi by  pan przygotowany na bardzo 

powa ne k opoty. Pa ska pompa ciep a jest 

po prostu niew a ciwie zainstalowana i ju

wkrótce mo e odmówi  pos usze stwa. Kto ,

dwie studnie

powietrze

kolektor pionowy

kolektor spiralnykolektor p aski

 Rodzaje dolnego ród a
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kto j  montowa  mia  tylko blade poj cie 

o tym, jak dzia a takie urz dzenie.

 Jacek dowiedzia  si , e tzw. dolne ród o, 

którym by  kolektor poziomy jest wprawdzie 

dobrane idealnie do mocy urz dzenia zain-

stalowanego w jego domu, ale… No w a nie, 

to „ale” by o najgorsze.

– Dolne ród o nie jest prawid owo dobrane 

do rodzaju gruntu i  zagospodarowania zie-

leni na Pana dzia ce – stwierdzi  instalator. 

– D ugo  kolektora odpowiada mocy urz -

dzenia przy wilgotnych glinach, ale b dzie 

za ma a przy suchych piaskach. rednica 

rury kolektora te  powinna by  wi ksza. No, 

a wy o enie kostk  brukow  podjazdu i miej-

sca parkingowego dla te ciowej, gdy znajduje 

si  pod nim kolektor poziomy… To nie by

szcz liwy pomys .

– I jeszcze te iglaki – bardzo adnie wygl -

daj , ale jak urosn  i zas oni   wi kszo  ko-

lektora poziomego przed s o cem i deszczem, 

które przecie  odpowiadaj  za regeneracj

dolnego ród a, to b dzie klops – i to mocno 

przesolony. Temperatura glikolu spadnie 

poni ej krytycznej i automatyka pompy 

ciep a po prostu j  wy czy – doda  drugi 

z instalatorów.

 „Spokojnie mam jeszcze kolektory s onecz-

ne i kominek” – pomy la  Jacek i uspokojony 

t  my l  rozpocz  kolejny sezon grzewczy. 

Pompa wytrzyma a do stycznia, a potem 

udr czone urz dzenie odmówi o dalszej 

wspó pracy. Wspó pracy odmówi  równie

mechanik – „z ota r czka”, który montowa

pomp  ciep a.

 – Przecie  urz dzenie jest w porz dku

– stwierdzi . – To ci co uk adali kolektor s

winni.

 „Ci co uk adali kolektor” okazali si  lud -

mi nieuchwytnymi niczym Zorro, a ciganie 

ich mo e i by oby mieszne, gdyby nie fakt, 

e w domu Jacka zaczyna o wia  ch odem. 

Kominek mia  wprawdzie p aszcz wodny, 

ale problem polega  na tym, e nie by o

w nim wody! Wyciek a przez le wykonane 

po czenie. A solary? Solary owszem grza y! 

Ale tylko wod  u ytkow , bo wykonawca 

instalacji nie da  im szansy i nie wykona

odpowiednich po cze ,  aby mog y zasili

ogrzewanie –  i to tylko w krótkim czasie 

s onecznych zimowych dni…

 Dwaj instalatorzy, którzy zjawili si , aby 

zdiagnozowa  niedomagania przydomowej 

oczyszczalni mieli wkrótce sporo roboty 

w domu Jacka. Roboty, która by aby zupe nie 

niepotrzebna, gdyby nie chorobliwa sk on-

no  w a ciciela do oszcz dno ci.

Mo na inaczej
– Klienta nale y obs u y  w taki sposób, aby 

za rok, dwa, trzy móc do niego spokojnie 

pojecha  na kaw  i zapyta  jak sprawuje si

instalacja – mówi Artur Panas, który od lat 

obserwuje polski rynek instalacyjny. – To 

du a satysfakcja widzie  zadowolonych 

u ytkowników. Ale by bym ob udny, gdybym 

twierdzi , e chodzi tylko o satysfakcj .

Instalacje z wykorzystaniem pomp ciep a

maj  tak  natur  i s  na tyle trwa e, e

cz owiek, u którego montuj  tak  instalacj

dzisiaj, najprawdopodobniej nigdy ju  nie 

b dzie moim klientem. Ale zadowolony klient 

to najlepsza reklama dla firmy. Reklama 

i inwestycja. Na cz owieku, który ma wiado-

mo , e dzi ki moim radom nie wyda  niepo-

trzebnie pieni dzy i realnie oszcz dzi … Taki 

klient oznacza przynajmniej kilku nowych, 

z tak zwanego polecenia. Na takim cz owieku 

mo na zarobi  paradoksalnie wi cej, ni  na 

nieszcz niku, któremu nawciska si  rozma-

itych „bajerów” albo spe ni jego marzenia 

wyczytane w prasie.

 – Kupowanie w hurtowniach jest ryzykow-

ne, poniewa  klient przewa nie nie ma bla-

dego poj cia, czego tak naprawd  potrzebuje, 

a sprzedawca… sprzedawca najcz ciej nie 

wie o co powinien zapyta . Dobry instalator 

zanim podejmie decyzj , jakie rozwi zanie 

zaproponowa  klientowi, zapyta o rzeczy, 

pozornie tylko, lu no zwi zane z monta em

systemu grzewczego – stwierdza instalator ze 

l ska.

 – Jedno z pyta , po którym moi klienci 

wpadaj  czasami w konsternacj  brzmi: „Jak 

du a wanna b dzie sta a w azience?” – do-

daje Artur Panas. – A przecie  dla wydolno ci 

instalacji ma to ogromne znaczenie. Inaczej 

konfiguruje si  uk ad grzewczy, w którym 

ciep a woda u ytkowa b dzie wykorzysty-

wana w wielkiej wannie z hydromasa em, 

a inaczej dla mi o ników prysznica. Inny 

przyk ad. Producenci, np. kot ów gazowych 

dla systemów grzewczych dwu obiegowych 

(pod ogówka + grzejniki) zalecaj  stoso-

wanie tzw. sprz g a hydraulicznego. Ma o

kto to robi, bo sprz g o jest drogie, ale taka 

instalacja inaczej pracuje i jest bardziej eko-

nomiczna w u ytkowaniu. Mniej kosztuje jej 

utrzymanie, wi c pojawiaj  si  oszcz dno ci. 

Oczywi cie trzeba za to zap aci  wcze niej, 

ale w sumie si  op aca. Klient powinien 

wiedzie  o takich niuansach i w oparciu 

o t  wiedz  dokonywa wiadomego wyboru. 

Wybiera  intuicyjnie mo na tapet  do pokoju, 

bo w razie pomy ki jej zmiana niewiele 

kosztuje. Dlatego mój kontakt z klientem 

zaczynam przewa nie od d ugiej rozmowy.

– Najcz ciej spotykany typ klienta, to tak 

zwany „lisek chytrusek”, któremu wydaje si ,

e jest przebieg y – mówi pracownik l skiej 

firmy instalacyjnej. – Przewa nie wysy a

on zapytania do dziesi ciu lub dwudziestu 

miejsc i kupuje tam, gdzie dostanie najwi k-

szy rabat. Oczywi cie, hurtownie doskonale 

o tym wiedz . Minimalizuj  wi c wyst po-

wanie wszelkich elementów dodatkowych. 

System b dzie bez nich dzia a , ale… Nie 

tak dobrze, jakby móg  dzia a . Na pocz tku 

id  przewa nie „pod nó ” wszelkie elementy 

regulacyjne.

 Porównanie sumarycznych kosztów (inwestycyjnych i eksploatacyjnych) dla ró nych systemów 

ogrzewania po 15 latach eksploatacji
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Reporta

 – Do czego potrzebna jest mi rozmowa 

z klientem? Przede wszystkim do tego, aby 

spróbowa  skorygowa  jego b dne wyobra-

enie o tym, jak powinien wygl da  system 

grzewczy – podkre la z naciskiem Artur 

Panas. – Czasami dostaj  maile z pro bami 

o skonfigurowanie w jeden uk ad grzewczy: 

solarów, kominka z p aszczem wodnym 

i pompy ciep a, a czasami jeszcze kot a

gazowego w charakterze urz dzenia szczy-

towego… Staram si  wówczas za wszelk

cen  doprowadzi  do spotkania. Tego rodzaju 

pytania s  bowiem najlepszym dowodem 

na to, jak ma a jest wiedza na temat pomp 

ciep a. Z jednej strony ludzie czytaj  o nich 

i s  zachwyceni, e istnieje taki cud techniki, 

a z drugiej wol  si  zabezpieczy  kot em

gazowym. To jest naprawd  nieporozumienie 

i staram si  to klientom wyt umaczy .

Oczywi cie nikt nie mo e nikomu zabroni

zamontowania w swoim domu wszelkich mo -

liwych róde  ciep a, ale mówienie wówczas 

o oszcz dno ci nie ma najmniejszego sensu. 

Zabawna rzecz, ale kiedy pisa em klientom 

w e-mailach, e zaproponowana przez nich 

instalacja jest bardzo skomplikowana i jej 

parametry oraz uk ad wymagaj  wielu dopre-

cyzowa … wówczas kontakt przewa nie si

urywa . Odbiera em to w ten sposób, e klient 

czu  si  ura ony. Rozumowa  zapewne nast -

puj co: „Skoro okre li em swoje priorytety, to 

oczekuj  jasnej odpowiedzi, a nie opowie ci 

o tym, e problem jest skomplikowany.” 

Dlatego te  od pewnego czasu przygotowuj

oferty wariantowe. Najpierw przedstawiam 

kosztorys na przedziwne kombinacje propo-

nowane przez inwestorów, a potem pokazuj

alternatyw  w postaci swojego rozwi zania. 

A wi c je li kominek, to mo e nie koniecznie 

z p aszczem wodnym. Wspó czesne domy 

maj  w wi kszo ci bardzo du  pojemno

ciepln  i je eli nawet zdarzy si  nieszcz cie, 

e pompa ciep a ulegnie awarii albo pr d zo-

stanie wy czony na d u ej, to i tak nagrzane 

ciany i posadzki b d  w stanie utrzymywa

ciep o przez dzie  lub dwa – do wizyty serwi-

santa. A je li jeszcze wspomo emy je prac

zwyk ego kominka… W domu b dzie ciep o. 

Wydawanie olbrzymich sum na alternatywn

instalacj  grzewcz , która jest zasilana 

kominkiem nie ma szans si  zwróci ! I ma 

mniej wi cej taki sens, jak wydawanie kil-

kunastu tysi cy na agregat pr dotwórczy do 

zasilania pompy oraz pozosta ych urz dze

w domu. Ostatecznie takie awarie jak ta 

ostatnia w Szczecinie zdarzaj  si  niezwykle 

rzadko. Skoro my li si  o oszcz dno ciach, to 

mo e w razie podobnej awarii zamkn  dom 

na klucz i sp dzi  noc w hotelu albo mamusi

ony odwiedzi ? Nawet niez ej klasy pokój 

wynaj ty raz na kilkana cie lat wypadnie 

taniej ni  p aszcze wodne lub agregaty 

pr dotwórcze. Oczywi cie ca y czas mówimy 

o sytuacji, gdy klient deklaruje ch  oszcz -

dzania. Natomiast taki, który koniecznie chce 

wyda  pieni dze, bo ma ich w nadmiarze, 

mo e spokojnie zapomnie  o powy szych 

kalkulacjach i montowa  w swoim domu 

wszystko co popadnie. Wspó czesna technika 

instalacyjna oraz automatyka s  w stanie 

podo a  niemal ka demu wyzwaniu. Ale 

umówmy si … z oszcz dno ci  nie ma to nic 

wspólnego.

 – Jak dobrze porozmawia  z klientem, to 

najcz ciej okazuje si , e zestaw sk adaj cy 

si  z pompy ciep a i zwyk ego kominka jest 

optymalnym rozwi zaniem – stwierdza 

instalator ze l ska. – A je eli ju  kto

koniecznie chce wyda  pieni dze, to polecam 

mu zainwestowanie w system wentylacji 

wymuszonej. Z pewno ci  b dzie on bardziej 

przydatny i bardziej praktyczny ni  kolektory 

s oneczne na dachu.

Nasz klient – nasz Wielki Brat
Zarówno Artur Panas jak i instalator ze 

l ska podkre laj , e wielu ludzi myli 

oszcz dno , która jest cnot , z beztroskim 

wydawaniem pieni dzy na gad ety. Ich 

zdaniem w a nie taka pseudo oszcz dno

oraz lepe pod anie za has ami 

o oszcz dno ci i ekologii, bardzo cz sto 

prowadz  do powa nych k opotów. Przyk ad

Jacka jest tylko smutnym, ale wcale nie 

skrajnym przypadkiem.

 – Przez d ugi czas zastanawia em si , co 

zrobi , aby klient nie by  skazany tylko na 

moje zapewnienia – stwierdza Artur Panas. 

– Zdobycie zaufania wcale nie jest proste. 

Wozi em wi c klientów nowych do starych, 

aby mogli si  przekona , e instalacje nieroz-

budowane, które wykorzystuj  pompy ciep a

spe niaj  swoje zadanie i zapewniaj  w domu 

komfort cieplny. Taka metoda sprawdza a si

naprawd  nie le, ale zdawa em sobie spraw ,

e nie mog  nadu ywa yczliwo ci moich 

dawnych klientów i nieustannie przyprowa-

dza  im do domu obcych ludzi. Po d u szym 

namy le wpad em jednak na nowy pomys .

Postanowi em, e dom, który mam zamiar 

wybudowa  dla swojej rodziny wyposa

w najwa niejsze instalacje. B dzie to wi c

jednocze nie dom pokazowy. Budynek, 

który udowodni niedowiarkom, e pompa 

 Schemat dzia ania pompy ciep a
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ciep a sprawdza si  znakomicie w naszych 

warunkach klimatycznych i nie trzeba jej 

wspomaga  innymi ród ami ciep a. Klienci 

b d  mogli si  te  przekona , e niektóre 

proponowane przeze mnie rozwi zania nie 

s  oszustwem. Zobacz  tak e, e urz dzenia, 

które im proponuj  to nie „oferta dnia lub 

tygodnia”, jak w jakim  hipermarkecie. 

Wa ne, aby zrozumieli, i  nie „wciskam” 

im pompy ciep a danej firmy tylko dlatego, 

e akurat mam tak  na zbyciu i mog  na 

niej dobrze zarobi . Ta sama marka, która 

b dzie dzia a a u mnie w domu znajdzie 

si  w projektach ich instalacji. Przyk ad jest 

wa ny i liczy si  bardziej od tysi ca s ów. 

Zale y mi tak e, aby pokaza  klientowi, e

nie op aca si  zleca  wykonania instalacji 

ró nym firmom. Czasami styka em si  z przy-

padkami, e kto  inny wykonywa  dolne 

ród o, kto  inny montowa  pomp , a jeszcze 

inny system grzewczy. Przewa nie ka dy 

z nich wykonany by  poprawnie, ale cz sto 

jako ca o  dzia a y nienajlepiej, bo ka dy 

z wykonawców skupi  si  na swoim zadaniu 

i nie uwzgl dnia  pewnych drobiazgów, które 

s  wa ne dla dzia ania pompy w uk adzie. 

Przy jednym wykonawcy ten problem znika. 

Aby nie by  go os ownym mam zamiar bardzo 

szczegó owo opomiarowa  instalacje zamon-

towane w moim domu, aby istnia a mo liwo

pokazania skali wydatków bie cych oraz 

oszcz dno ci. Wa n  cz ci  mojego projektu 

b dzie równie  strona internetowa, na której 

b d  szczegó owo opisane parametry domu, 

ale b dzie tam równie  znacznie wa niejsza 

rzecz. Osoba zainteresowana b dzie mog a

na bie co on-line prze ledzi , jak zacho-

wuje si  instalacja w domu. Jakie warto ci 

wykazuje przy okre lonych warunkach 

zewn trznych. Nie b dzie zatem problemu 

z przeliczeniem kosztów utrzymania domu 

i b dzie to móg  zrobi  praktycznie ka dy. 

Maj c do dyspozycji takie dane jak d ugo

pracy urz dze  grzewczych, ilo  zu ytego 

pr du, rednie temperatury dobowe, tempe-

ratury w poszczególnych pomieszczeniach, 

ilo  zu ytej ciep ej wody, mo na wyci gn

naprawd  bardzo wa ne wnioski. Dom b dzie 

zaopatrzony zarówno w ogrzewanie pod ogo-

we (parter) jak i odpowiednio zwymiarowane 

grzejniki p ytowe (poddasze). Ka dy b dzie 

móg  wi c stwierdzi , czy w obu wypadkach 

zapewniona jest odpowiednia temperatura. 

Opomiarowane b dzie równie  dolne ród o. 

Klient zobaczy po prostu jak funkcjonuje 

dom, w którym yje normalna, statystyczna 

rodzina: ona, dwie nastolatki, ja oraz kot. 

Chc  pokaza  potencjalnemu klientowi praw-

d  o uk adach, w których funkcjonuje pompa 

ciep a. Chc  mu da  rzeteln  informacj , bez 

propagandy. Jestem bowiem pewny, e pompy 

s  tak dobrymi urz dzeniami, i  obroni  si

same, ale ich instalowanie wymaga odpo-

wiedniej wiedzy teoretycznej i praktycznej. 

 W chwili, gdy czytacie Pa stwo te s owa

budowa domu pokazowego odbywa si  pe n

par . Inwestor ma nadziej  sp dzi  w nim 

ju  najbli sze wi ta Bo ego Narodzenia. 

A wi c ju  nied ugo b dzie mo na wej  na 

stron  internetow  i niczym Wielki Brat le-

dzi , jak zachowuje si  instalacja grzewcza 

w domu pokazowym.

W jednej z podpozna skich miejscowo ci 

powstanie budynek niepodpiwniczony 

o prostej konstrukcji (180 m2), murowany, 

ocieplony styropianem. Dach z dachówki 

ceramicznej izolowany b dzie we n  mine-

raln . Na parterze znajd  si : salon, kuchnia, 

azienka, pokój go cinny, gabinet i kot ownia 

z wyeksponowanymi urz dzeniami uk adu

grzewczego. Na poddasze sk ada  si  b d :

trzy pokoje, azienka i cz  gospodarcza. 

 – Dom planuj  ogrza  pomp  ciep a 8 kW 

z wbudowanym zasobnikiem wody u ytkowej 

o pojemno ci 160 litrów – mówi Artur Panas. 

– O odpowiedni klimat i brak wilgoci (w kon-

sekwencji ple ni na cianach) zadba wenty-

lacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, 

alternatywne rozwi zanie dla popularnego 

GWC, po czona z pomp  ciep a – odzyskuje 

ciep o z powietrza wentylacyjnego i przeka-

zuje je do uk adu dolnego ród a, podnosz c

jego temperatur  i  sprawno .  Dolne ród o

wykonane b dzie w postaci kolektora pozio-

mego, wype nionego glikolem propylenowym. 

Nad nim planuj  u o y  jeszcze rur  drenar-

sk  do rozprowadzenia wód opadowych sp y-

waj cych z dachu. Takie rozwi zanie sprzyja 

regeneracji dolnego ród a. Poniewa  ka da

p tla kolektora poziomego zostanie osobno 

opomiarowana (wej cie i wyj cie glikolu), to 

na bie co b dzie mo na ledzi , jaki jest 

wp yw zastosowanego rozwi zania na prac

dolnego ród a. Chc  te  rozmie ci  czujniki 

na kolektorze mniej wi cej co 40 metrów, 

aby ledzi , jaki jest przyrost temperatury. 

Planuj  te  w przysz o ci (ograniczeniem s

dzisiaj finanse na zakup drugiego urz dze-

nia) zainstalowa  drug  pomp  ciep a. B dzie 

to pompa na powietrze zewn trzne. Zale y

mi na wpi ciu jej w uk ad i przeprowadzeniu 

bada  odpowiadaj cych na pytanie, czy 

mo na klientom z czystym sercem poleca

takie rozwi zanie w naszych warunkach kli-

matycznych, jako podstawowe ród o ciep a. 

Producent twierdzi, e tak – technicznie jest 

to mo liwe, czy ekonomicznie – zobaczymy. 

Ja wol  sprawdzi  i wy czy  na jeden sezon 

pomp  z kolektorem ziemnym, a w to miejsce 

ogrzewa  dom pomp  powietrzn . Tylko 

wtedy, gdy rachunki za pr d mnie przekona-

j … b d  poleca  j  klientom. Pompy ciep a, 

dla których dolnym ród em jest powietrze 

zewn trzne, s  doskona ym rozwi zaniem 

w uk adach biwalentnych (np. w moderni-

zowanych instalacjach z istniej cym kot em

olejowym, który przejmuje funkcj ród a

szczytowego) lub w ogrzewaniu basenów 

– dzia aj  bez wzgl du na kaprysy pogody. 

My l , e rzetelne zapoznanie si  z indywidu-

alnymi potrzebami klienta to dobra zasada, 

któr  wielu instalatorów powinno wzi  sobie 

do serca.

JE ELI UWA ASZ, E TWOJA HISTORIA RÓWNIE NADAJE SI NA REPORTA , OPISZ J KRÓTKO NA FORUM: www.budujemydom.pl/forum 
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Wspó czesne domy maj  w wi kszo ci bardzo 

du  pojemno  ciepln  i je eli nawet zdarzy 

si  nieszcz cie, e pompa ciep a ulegnie 

awarii, to i tak nagrzane ciany i posadzki b d

w stanie utrzymywa  ciep o przez dzie  lub 

dwa – do wizyty serwisanta. 


