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Pompy ciep a s  najta szymi 
w eksploatacji urz dzeniami 
grzewczymi. Decyduj c si  na nie, 

nale y zwróci  uwag  na wspó czynnik 
efektywno ci COP (ang. Coefficient Of 
Performance). Warto  COP okre la 
stosunek ciep a u ytkowego wytworzonego 
przez pomp  ciep a do ilo ci energii 
zu ytej przez spr ark  wraz ze 
wszystkimi urz dzeniami pomocniczymi 
(pompy górnego, dolnego ród a). 
Najbardziej efektywne s  pompy ciep a
wykorzystuj ce wod  jako dolne ród o.
Minusy tego rozwi zania: wymagane 
odpowiednie pozwolenia, badania wody, 
po redni wymiennik ciep a wymagaj cy 
okresowego czyszczenia. Nast pne to 
gruntowe pompy ciep a – ciep o odbieraj
poprzez kolektor gruntowy w postaci rur 
u o onych poziomo pod powierzchni
gruntu na g boko ci ok. 1,8 m lub sond 
pionowych (wymagane s  odwierty 
o g boko ci 100–300 m). Najmniejsz
warto  COP maj  powietrzne pompy, 

poniewa  jako ród o ciep a wykorzystuj
powietrze zewn trzne. Nie wymagaj
dolnego ród a, dzi ki czemu s  ta sze 
w inwestycji, dlatego te  ich popularno
z roku na rok wzrasta. W przypadku pomp 
powietrze/woda nale y zwróci  uwag
na temperatur  powietrza, przy której 
podawana jest warto  wspó czynnika 
COP. Ró nica efektywno ci dla ró nych 
warto ci temperatur powietrza si ga nawet 
kilkudziesi ciu procent. Przy niskich 
temperaturach efektywno  powietrznych 
pomp ciep a jest ma a, dlatego ich koszt 
eksploatacji wzrasta. 

Szwajcarskie pompy ciep a CTA s
produkowane od ponad 30 lat. O ich 
jako ci wiadczy fakt, e wci  pracuj
modele wyprodukowane na pocz tku. Jest 

to mo liwe dzi ki stosowaniu najwy szej 
klasy podzespo ów od kompresora po 
automatyk . Obecnie wysok  jako
zapewniaj  normy ISO 9001, ISO 14001 
oraz certyfikat EHPA. Ponadto wszystkie 
pompy ciep a opuszczaj ce fabryk
s  testowane w centrum testowym 
w warunkach odpowiadaj cych 
naturalnym, co wyklucza dostaw
wadliwego urz dzenia. Chcia bym tu 
zwróci  uwag  na dwa modele gruntowych 
pomp ciep a typu Optiheat: All-in-
One i Inverta. Maj  one wbudowane 
elektroniczne pompy obiegowe oraz 
naczynia przeponowe górnego i dolnego 
ród a. Zintegrowany licznik ciep a pozwala 

na okre lenie sezonowego wspó czynnika 
COP. Standardowa automatyka umo liwia 
wspó prac  z wieloma rozbudowanymi 
uk adami: ch odzenie pasywne, 
wspomaganie solarne, praca w kaskadzie, 
obs uga dwóch pompowych obiegów 
grzewczych. Kilka typowych schematów 
jest wst pnie zaprogramowanych – 
daje to instalatorowi wygod  i pewno
poprawnego wykonania. 
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Pompy ciep a – najta sze w eksploatacji urz dzenia grzewcze

Ogrzewanie domu wraz z przygotowaniem ciep ej wody u ytkowej stanowi  ok. 70% rocznych, 
sta ych wydatków ponoszonych na jego utrzymanie. Koszty ogrzewania zale  od wielu czynników: 
izolacji cieplnej, rodzaju paliwa i sprawno ci systemu grzewczego. Wybór sposobu ogrzewania to jedna 
z najwa niejszych decyzji, jak  musi podj  inwestor – od zastosowanego rozwi zania zale e  b dzie 
wi ksza cz  kosztów zwi zanych z utrzymaniem domu.
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