REPORTA¿ Z BUDOWY

UrzÈdzenie
Nawet ludzie przekonani
onani o zaletach pomp ciepïa ulegajÈ czÚsto obiegowym opiniom, których korzenie siÚgajÈ przewaĝnie odlegïych czasów. Czasów,
kiedy urzÈdzenia te byïy traktowane jak ciekawostka techniczna, a parametry ich dziaïania zdecydowanie odbiegaïy od
tych, z jakimi mamy do czynienia obecnie. CzÚsto powtarzana
i nieprawdziwa opinia gïosi, iĝ
sprÚĝarki pracujÈ bardzo gïoĂno
i zakïócajÈ spokój domowników.
Okazuje siÚ jednak, ĝe znacznie
wiÚcej haïasu od pompy ciepïa
wytwarza nawet bardzo nowoczesna lodówka.

na miarÚ
nowego

wieku

W miejscowoĂci Grzebienisko, leĝÈcej w odlegïoĂci 30 km od centrum
Poznania, stanÈï kilka lat temu niewielki dom Jadwigi i Mariana. Budynek
liczÈcy okoïo 120 m2 usytuowany jest na skraju wsi, z dala od innych zabudowañ. Wzniesiono go z bloczków silikatowych ocieplonych styropianem.
Dach wykonany zostaï z dachówki cementowej i zaizolowany termicznie
weïnÈ mineralnÈ.
– Teren wokóï jest pïaski, a jednÈ z cech tego miejsca jest czÚste wystÚpowanie silnych zachodnich wiatrów – mówi Marian. – Wydawaïo mi
siÚ, ĝe dom bÚdzie bardzo trudno dogrzaÊ. Tymczasem okazaïo siÚ, ĝe po
zamontowaniu pompy ciepïa w domu panuje idealna temperatura 21°C. Do
dzisiaj trudno mi w to uwierzyÊ, ale mamy ciepïo w domu za 120–130 zïotych miesiÚcznie w sezonie grzewczym! Natomiast po sezonie, kiedy grzana
jest tylko ciepïa woda, koszty sÈ naprawdÚ minimalne. Nieprawdopodobne!
Nie znajdujÚ innego sïowa, aby okreĂliÊ jak wspaniaïym urzÈdzeniem jest
pompa ciepïa. Zapewnia ona komfort, a jej waĝnÈ zaletÈ jest równieĝ to, ĝe
dziaïa automatycznie i prawie nie wymaga nadzoru. Moĝna o niej naprawdÚ zapomnieÊ. Gdyby nie to, ĝe w pomieszczeniu, w którym stoi znajduje siÚ
jednoczeĂnie spiĝarnia, to przez dïugie tygodnie po prostu nie oglÈdaïbym

BUDUJEMY DOM

BD5_Reportaz_urzadzanie.indd 233

9/2008

233

2008-08-20 08:59:23

Pompa ciepïa o mocy 6 kW to urzÈdzenie
kompaktowe, w którym mieĂci siÚ 160 litrowy
zasobnik ciepïej wody uĝytkowej. Wspóïpracuje
z kolektorem poziomym dïugoĂci 400 metrów
(dwie pÚtle po 200 metrów)

WyĂwietlacz, na którym moĝna przeĂledziÊ nie
tylko bieĝÈce parametry pracy pompy ciepïa, ale
równieĝ caïÈ historiÚ jej dziaïania od momentu
uruchomienia

Zbiorniczek wyrównawczy glikolu krÈĝÈcego
w kolektorze pompy ciepïa

W domu Jadwigi i Mariana nie zamontowano
ogrzewania podïogowego. WïaĂciciele
zdecydowali siÚ na duĝe grzejniki, które bardzo
skutecznie zapewniajÈ odpowiedniÈ temperaturÚ
w poszczególnych pomieszczeniach

Rozdzielacz, dziÚki któremu poszczególne
grzejniki otrzymujÈ wymaganÈ iloĂÊ ciepïej wody

Waĝnym elementem instalacji grzewczej jest
armatura zabezpieczajÈca

instalacji. Zaskoczeniem byïa teĝ dla mnie
niezwykle cicha praca urzÈdzenia. DoĂÊ powiedzieÊ, ĝe wïÈczona lodówka w kuchni jest
znacznie gïoĂniejsza, niĝ nasz „Fighter”.
Pompa ciepïa „Fighter 1240” o mocy
6 kW jest urzÈdzeniem kompaktowym,
w którym mieĂci siÚ 160 litrowy zasobnik
ciepïej wody uĝytkowej. Wspóïpracuje z kolektorem poziomym dïugoĂci 400 metrów
(dwie pÚtle po 200 metrów). Nad kolektorem
uïoĝona jest rura drenarska rozsÈczajÈca
wodÚ deszczowÈ „wyïapanÈ” przez rynny.
– PlanujÈc wybudowanie domu dïugo
zastanawialiĂmy siÚ z ĝonÈ, jaki rodzaj
ogrzewania wybraÊ – wspomina Marian.
– Oprócz pompy ciepïa w grÚ wchodziïo
równieĝ zainstalowanie pieca gazowego.
Poniewaĝ nasz dom stoi na uboczu, uïoĝenie
gazociÈgu tylko dla nas, byïoby bardzo
kosztowne. I wówczas znaleěliĂmy w jednym
z czasopism artykuï o pompach ciepïa.
PostanowiliĂmy dowiedzieÊ siÚ czegoĂ wiÚcej.
W ten sposób trafiliĂmy do firmy instalacyjnej. A tam okazaïo siÚ, ĝe dokïadajÈc tylko
niewielkÈ sumÚ do tej, którÈ musielibyĂmy

przeznaczyÊ na sieÊ gazowÈ, bÚdziemy mogli
kupiÊ nowoczesne urzÈdzenie na miarÚ
XXI wieku.
Do wyboru byï równieĝ inny model pomy
ciepïa, a mianowicie „Fighter 2020”. Jest
to pompa powietrzna, a wiÚc nie zachodzi
potrzeba ukïadania kolektora glikolowego.
ZaletÈ takiego rozwiÈzania byïoby ograniczenie prac montaĝowych i caïkowite
wyeliminowanie robót ziemnych. Pompa
powietrzna ma wprawdzie zdecydowanie
mniejszÈ sprawnoĂÊ, ale zdaniem specjalistów byïaby w stanie zapewniÊ komfort
cieplny mieszkañcom domu, szczególnie
ĝe zimy w Wielkopolsce sÈ znacznie ïagodniejsze, niĝ w innych czÚĂciach kraju.
Ostateczna decyzja naleĝaïa do wïaĂcicieli
domu. Po zastanowieniu doszli do wniosku,
ĝe zdecydujÈ siÚ na uïoĝenie kolektora
poziomego. WaĝnÈ przesïankÈ tej decyzji byï
fakt, iĝ przydomowy ogród nie byï jeszcze
zagospodarowany.
– Zaskoczeniem byïo dla mnie bïyskawiczne wykonanie prac ziemnych – stwierdza
Marian. – Pracownicy ukïadajÈcy kolektor

poradzili sobie z zadaniem w ciÈgu trzech
dni.
W domu zamontowane sÈ duĝe grzejniki,
które bez problemu zapewniajÈ domownikom temperaturÚ na poziomie 21°C. Na
wypadek powaĝnej awarii pompy, albo
teĝ dïuĝszej przerwy w dostawie prÈdu,
w salonie na parterze zainstalowany jest
kominek.
– To bardzo prosty model – zapewnia wïaĂciciel domu. – Zgodnie z radÈ specjalistów
zdecydowaliĂmy, ĝe montowanie kominka,
chociaĝby z pïaszczem wodnym, nie ma po
prostu sensu. Dom ma taki ukïad pomieszczeñ, ĝe ciepïo rozprzestrzenia siÚ bez wiÚkszych kïopotów. Ponadto konstrukcja budynku
powoduje, ĝe przy niewielkich mrozach proces
jego wyziÚbiania nastÚpowaïby dosyÊ powoli.
Pompa ciepïa w domu Jadwigi i Mariana
przepracowaïa dotychczas 1999 godzin
i 34 minuty i zuĝyïa 3148 kWh energii
elektrycznej. W tym czasie pompa ciepïa
o mocy 6 kW dostarczyïa 6 kW x 2000 h
= 12 000 kWh enegii cieplnej, czyli 4 razy
wiÚcej niĝ pobraïa. (m.ĝ.)
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