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Pompy ciepïa – najtañsze wbeksploatacji urzÈdzenia grzewcze
Ogrzewanie domu wraz zb przygotowaniem ciepïej wody uĝytkowej stanowiÈ ok. 70% rocznych,
staïych wydatków ponoszonych na jego utrzymanie. Koszty ogrzewania zaleĝÈ od wielu czynników:
izolacji cieplnej, rodzaju paliwa ibsprawnoĂci systemu grzewczego. Wybór sposobu ogrzewania to jedna
zbnajwaĝniejszych decyzji, jakÈ musi podjÈÊ inwestor – od zastosowanego rozwiÈzania zaleĝeÊ bÚdzie
wiÚksza czÚĂÊ kosztów zwiÈzanych zbutrzymaniem domu.
poniewaĝ jako ěródïo ciepïa wykorzystujÈ
powietrze zewnÚtrzne. Nie wymagajÈ
dolnego ěródïa, dziÚki czemu sÈ tañsze
wbinwestycji, dlatego teĝ ich popularnoĂÊ
zbroku na rok wzrasta. Wbprzypadku pomp
powietrze/woda naleĝy zwróciÊ uwagÚ
na temperaturÚ powietrza, przy której
podawana jest wartoĂÊ wspóïczynnika
COP. Róĝnica efektywnoĂci dla róĝnych
wartoĂci temperatur powietrza siÚga nawet
kilkudziesiÚciu procent. Przy niskich
temperaturach efektywnoĂÊ powietrznych
pomp ciepïa jest maïa, dlatego ich koszt
eksploatacji wzrasta.
Szwajcarskie pompy ciepïa CTA sÈ
produkowane od ponad 30 lat. Obich
jakoĂci Ăwiadczy fakt, ĝe wciÈĝ pracujÈ
modele wyprodukowane na poczÈtku. Jest
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ompy ciepïa sÈ najtañszymi
wbeksploatacji urzÈdzeniami
grzewczymi. DecydujÈc siÚ na nie,
naleĝy zwróciÊ uwagÚ na wspóïczynnik
efektywnoĂci COP (ang. Coefficient Of
Performance). WartoĂÊ COP okreĂla
stosunek ciepïa uĝytkowego wytworzonego
przez pompÚ ciepïa do iloĂci energii
zuĝytej przez sprÚĝarkÚ wraz ze
wszystkimi urzÈdzeniami pomocniczymi
(pompy górnego, dolnego ěródïa).
Najbardziej efektywne sÈ pompy ciepïa
wykorzystujÈce wodÚ jako dolne ěródïo.
Minusy tego rozwiÈzania: wymagane
odpowiednie pozwolenia, badania wody,
poĂredni wymiennik ciepïa wymagajÈcy
okresowego czyszczenia. NastÚpne to
gruntowe pompy ciepïa – ciepïo odbierajÈ
poprzez kolektor gruntowy wbpostaci rur
uïoĝonych poziomo pod powierzchniÈ
gruntu na gïÚbokoĂci ok. 1,8 m lub sond
pionowych (wymagane sÈ odwierty
obgïÚbokoĂci 100–300 m). NajmniejszÈ
wartoĂÊ COP majÈ powietrzne pompy,
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to moĝliwe dziÚki stosowaniu najwyĝszej
klasy podzespoïów od kompresora po
automatykÚ. Obecnie wysokÈ jakoĂÊ
zapewniajÈ normy ISO 9001, ISO 14001
oraz certyfikat EHPA. Ponadto wszystkie
pompy ciepïa opuszczajÈce fabrykÚ
sÈ testowane wbcentrum testowym
wbwarunkach odpowiadajÈcych
naturalnym, co wyklucza dostawÚ
wadliwego urzÈdzenia. Chciaïbym tu
zwróciÊ uwagÚ na dwa modele gruntowych
pomp ciepïa typu Optiheat: All-inOne ibInverta. MajÈ one wbudowane
elektroniczne pompy obiegowe oraz
naczynia przeponowe górnego ibdolnego
ěródïa. Zintegrowany licznik ciepïa pozwala
na okreĂlenie sezonowego wspóïczynnika
COP. Standardowa automatyka umoĝliwia
wspóïpracÚ zbwieloma rozbudowanymi
ukïadami: chïodzenie pasywne,
wspomaganie solarne, praca wbkaskadzie,
obsïuga dwóch pompowych obiegów
grzewczych. Kilka typowych schematów
jest wstÚpnie zaprogramowanych –
daje to instalatorowi wygodÚ ibpewnoĂÊ
poprawnego wykonania. }
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