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Autorzy odpowiedzi

Wyższa szkoła  
pomp ciepła P/W  
do instalacji c.o.

Pompy ciepła powietrze/woda to wciąż gorący temat zarówno, że względu na ich dużą 
dynamikę wzrostu sprzedaży na polskim rynku, jak też ze względu na postęp technologiczny. 
Pompy ciepła P/W to także trudny temat pod względem aspektów eksploatacyjnych i pracy 
tych urządzeń na potrzeby centralnego ogrzewania w okresie zimowym. 
O wyjaśnienie niektórych zagadnień poprosiliśmy producentów pomp ciepła P/W.  
Zadaliśmy 19 pytań, każdy z przedstawicieli producentów odpowiadał, na ile mógł, 
najczęściej było to 5 pytań. Tym samym powstał rodzaj ciekawego poradnika: praktyczny, 
techniczny, czasami trochę intrygujący…

ATLANTIC 
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Product Manager
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Grzegorz Łukasik

Product Manager Bosch 
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DAIKIN
Erwin Szczurek 
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Szymon Piwowarczyk

dział techniczny  
– pompy ciepła

GALMET
Andrzej Oczoś

dyrektor handlowy

GLEN DIMPLEX 
Adam Koniszewski  

Key Account Manager

NIBE BIAWAR 
Małgorzata Smuczyńska

kierownik działu 
odnawialnych źródeł energii

PANASONIC 
Tomasz Lenarczyk 

Sales Manager
Heating & Cooling Systems

ROTEX
Jerzy Grabek 

konsultant ds. techniczno-
handlowych

ULRICH
Tomasz Kołodziejczyk 

kierownik serwisu

VAILLANT
Stefan Żuchowski 

dział techniczny, doradca 
techniczny 

VIESSMANN 
Krzysztof Gnyra  

konsultant Viessmann
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miennika pośredniego, a przez to znaczy 
spadek kosztów eksploatacji). Nie bez zna-
czenia jest łączenie dwóch funkcji przez 
jedno urządzenie – pompa ciepła oprócz 
ogrzewania może również chłodzić. Dla 
osób poszukujących komfortu takie rozwią-
zanie staje się bardzo atrakcyjne zarówno 
pod względem inwestycyjnym, jak i eksplo-
atacyjnym.
Prognozując nadal stabilny wzrost w sprze-
daży powietrznych pomp ciepła do ogrze-
wania budynków, w ciągu najbliższych 5-7 
lat powinny wyprzedzić w liczbie sprzeda-
wanych jednostek gruntowe pompy ciepła. 
Czas ten może być zdecydowanie krótszy, je-
śli pojawią się dotacje do zakupu tych urzą-
dzeń, specjalne taryfy energetyczne ob-
niżające koszty eksploatacji lub sytuacja 
polityczna wpłynie na wzrost cen gazu zim-
nego, który jest głównym konkurentem dla 
pomp ciepła na rynku grzewczym. 

Galmet: Pompy ciepła powietrze/woda pod 
względem technologicznym rozwijają się 
znacznie szybciej niż pompy solanka/woda. 
Sprzedaż tych pomp w Polsce rośnie zdecy-
dowanie szybciej niż pomp gruntowych. Ab-
solutnym hitem rynkowym o zdecydowanie 
największym współczynniku wzrostu, są pom-
py typu powietrze/woda do celów podgrza-
nia ciepłej wody. Są one alternatywą dla 
powszechnie stosowanych u nas zestawów 
solarnych. W takim zastosowaniu mogą być 
zdecydowanym liderem na rynku. Czy będą 
również liderem w zastosowaniach do ogrze-
wania i chłodzenia budynków? Obecnie 
trudno jednoznacznie na to pytanie odpo-
wiedzieć. Pompy te mają swoich zwolenni-
ków, ale mają również wiele niedoskonałości 
w technologii i stwarzają wiele problemów 
instalacyjno-eksploatacyjnych.

Panasonic: Pompy ciepła powietrze-woda 
są bardzo perspektywiczną kategorią pro-
duktową. Już teraz stanowią najszybciej roz-
wijającą się grupę spośród wszystkich rodza-
jów pomp ciepła dostępnych na polskim 
rynku. Obecnie ich sprzedaż wzrasta o oko-
ło 30% rocznie. Moim zdaniem ta dynamika 
się utrzyma i pompy ciepła powietrze-woda 
będą dalej zdobywać popularność. Progno-
zuję, że w perspektywie 2-4 lat będą one 
stanowiły wiodący produkt na rynku pomp 
ciepła.

Glen Dimplex: Dolnym źródłem powietrz-
nych pomp ciepła jest powietrze atmosfe-
ryczne, które nie ma stabilnej temperatury  
w czasie doby jak i sezonu grzewczego.  
A przez to jej parametry techniczne jak COP 
oraz moc grzewcza są zmienne. 

Ulrich: Pompy gruntowe ze względu na kosz-
ty, ilość niezbędnego miejsca i rodzaj pod-
łoża nie wszędzie są możliwe do zainstalo-
wania. Pompy ciepła typu powietrze/woda 
muszą mieć zapewnione odpowiednie za-
silanie elektryczne. Wskazane jest, aby za-
silanie elektryczne dla pompy zostało wy-
kone oddzielne i zabezpieczone własnym 
bezpiecznikiem. Obciążenie podczas pra-
cy pompy może przekraczać nawet 3-4 kW 
chwilowego poboru mocy, a co za tym idzie, 
nie każda standardowa instalacja 230 V po-
zwala na nieprzerwaną pracę takiego urzą-
dzenia. Instalacje dla pomp zasilanych na-
pięciem trójfazowym, dużo lepiej znoszą 

Viessmann: Pompy powietrzne są jednym  
z możliwych sposobów na ogrzewanie domu 
– dla jednych będzie to dobre rozwiązanie, 
dla innych niekoniecznie. 
Żeby stały się liderem, potrzebne jest upo-
wszechnienie się technologii budownictwa 
energooszczędnego. Będą cieszyły się tym 
większym zainteresowaniem, im wyższe będą 
ceny tradycyjnych paliw. Z pewnością, do 
wzrostu zainteresowania pompami powietrz-
nymi przyczyniłyby się korzystne ceny prą-
du dla ekologicznego ogrzewania, jakimi są 
pompy ciepła. 

Ulrich: Pompy ciepła powietrze-woda z po-
wodu niewielkich nakładów finansowych, 
prostej instalacji i większej efektywności cie-
szą się coraz większą popularnością. Prze-
widuje się, że już za kilka lat w 50% nowo 
powstających gospodarstwach domo-
wych alternatywnym źródłem pozyskiwa-
nia energii będą pompy ciepła. Kompak-
towe rozmiary tych urządzeń, zwiększająca 
się sprawność, coraz niższe koszty instala-
cji i zużycia energii w porównaniu z trady-
cyjnymi podgrzewaczami przyczynią się do 
wzrostu ich popularności. Pompy ciepła po-
wietrze-woda są przystosowane do monta-
żu na zewnętrz budynku. Zaletą pompy cie-
pła jest prostota montażu i bezproblemowa 
eksploatacja. Nie ma potrzeby wykonywa-
nia rozległych otworów nawiewnych w ścia-
nach budynku jak w przypadku wewnętrz-
nych pomp monoblokowych. W przypadku 

pompy ciepła P/W instalator musi wykonać 
tylko jedno, stosunkowo niewielkich rozmia-
rów przejście przez ścianę budynku, którym 
zostaną przepuszczone przewody wod-
ne i elektryczne. Jednostka główna pompy 
może być zainstalowana w dowolnym miej-
scu, może być postawiona bezpośrednio 
na gruncie, dodatkowym stelażu lub zawie-
szona na ścianie. Dzięki takiemu rozwiąza-
niu odgłosy jej pracy, maksimum ~50 dB, nie 
docierają do pomieszczeń wewnątrz budyn-
ku. Dodatkowe wygłuszenia, kształt łopat, 
modulowana praca wentylatora i inne no-
winki techniczne zwiększają komfort użytko-
wania pompy ciepła.

Glen Dimplex: W Polsce dominują gruntowe 
pompy ciepła, natomiast powietrzne pompy 
ciepła z roku na rok zwiększają swój udział. 
Nowe konstrukcje powietrznych pomp ciepła 
osiągają już współczynniki COP = 4 przy  
A2/W35 wg PN EN 14511, dzięki czemu sta-
ją się konkurencyjne do tradycyjnych pomp 
gruntowych i coraz częściej są wybierane 
przez Inwestorów.

Hewalex: Rynek pomp ciepła w Polsce jest 
w fazie stabilnego wzrostu – w szczególno-
ści dotyczy to powietrznych pomp ciepła do 
ogrzewania budynków. W ostatnich latach 
można zaobserwować przyrosty sprzedaży 
tego typu urządzeń o 20-30% w porównaniu 
do roku poprzedniego. 
Atrakcyjność zdecydowanie wzrosła, gdy co-
raz bardziej dostępne cenowo stały się urzą-
dzenia pracujące z modulowaną mocą 
grzewczą (zdecydowanie niższe koszty eks-
ploatacji, możliwość pominięcia dużego bu-
fora, dłuższa żywotność, lepsze współczynni-
ki efektywności) oraz jednostkom rozdzielnym 
typu split (brak konieczności stosowania wy-

1. Czy i w jakim czasie  
pompy ciepła powietrza mają 
szansę być leaderem w rynku 
pomp ciepła w Polsce?

2. Co jest największym  
problemem w eksploatacji  
p.c. P/W?
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takie przeciążenia. Zaniki zasilania, te nieza-
mierzone i występujące bardzo rzadko, są 
częstą przyczyną zamarzania elementów 
pomp w jednostkach zewnętrznych w okre-
sie zimowym. W takich przypadkach nale-
ży zapewnić możliwość opróżnienia instalacji 
wodnej z jednostki zewnętrznej.

Hewalex: Powietrzne pompy ciepła mimo 
wielu zalet mają niestety też pewne wady, 
lub inaczej – ograniczenia. 
Jednym z nich jest uznanie powietrznych 
pomp ciepła jako źródeł, które nie mogą być 
samodzielnym źródłem grzewczym w budynku 
dla naszego klimatu. Najlepsze pompy ciepła 
mogą pracować do temperatury ok. -25oC, 
ale ze znacznie wówczas obniżoną mocą 
grzewczą. Ze względu na spadek mocy w ni-
skiej temperaturze zaleca się wprowadzanie 
od wyliczonej wartości temperatury otoczenia 
wspomagania ogrzewania innym urządzeniem 
grzewczym, np. grzałką elektryczną. 
Z punktu widzenia użytkownika powietrznej 
pompy ciepła minusem jest czyszczenie pa-
rowacza co najmniej dwa razy rocznie lub 
częściej, jeśli istnieje taka potrzeba. Ze wzglę-
du na wykraplanie się kondensatu na pa-
rowaczu, często jest on zanieczyszczany ku-
rzem lub innymi nieczystościami (np. liśćmi). 
W tym momencie efektywność urządzenia 
drastycznie spada.
Oczywiście dużym minusem jest powstawa-
nie lodu na parowaczu, gdy pompa ciepła 
pracuje na powietrzu wilgotnym, a jednocze-
śnie o dość niskiej temperaturze. Rozmraża-
nie parowacza jest stratą energii, jednak jest 
to konieczny proces do prawidłowej pracy 
urządzenia.

Panasonic: Jeśli instalacja z pompą ciepła 
sprawdzonego producenta jest poprawnie 

zaprojektowana i wykonana, to nie powin-
na sprawiać żadnych problemów eksplo-
atacyjnych. Warunkiem jest prowadzenie 
regularnych przeglądów i prac konserwacyj-
nych. Szczególną uwagę należy poświęcić 
czyszczeniu filtrów po stronie instalacji wod-
nej, zapewnieniu jakości wody w zakresach 
wskazanych przez danego producenta oraz 
czyszczeniu wymiennika agregatu pompy 
ciepła, jeśli jest on narażony na zabrudzenia. 

Galmet: Jednym z poważnych problemów 
eksploatacyjnych pomp ciepła typu powie-
trze/woda jest skuteczny i niezawodny spo-
sób odszraniania elementów zewnętrznych 
pompy oraz malejąca moc grzewcza pom-
py, uzależniona od temperatury powietrza 
zewnętrznego.

Vaillant: Poziom emitowanego hałasu nie 
powinien przekraczać 45 dB(A) w ciągu dnia  
i 40 dB(A) nocą. Jednak dla dobrych relacji  
z sąsiadami należy zadbać, by poziom hała-
su był jak najniższy. Należy przy tym pamię-
tać, że ustawienie pompy ciepła w pobliżu 
twardej powierzchni, np. beton, asfalt, kostka 
brukowa może powodować wskutek odbicia 
wzrost poziomu hałasu. Podobnie ustawienie 
pompy ciepła w pobliżu ściany, a w szcze-
gólności w wewnętrznym narożniku ścian po-
woduje wzrost poziomu hałasu. 
Na obniżenie hałasu ma wpływ roślinność 
znajdująca się w pobliżu i oczywiście odle-
głość. W przypadku niektórych pomp ciepła 
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OSZCZĘDZAJ Z NIBE

CIEPŁO Z GRUNTU TAŃSZE O 3000 zł – gruntowe pompy ciepła 
NIBE F1126/F1226 w niewiarygodnie niskich cenach!

ODETCHNIJ Z ULGĄ DO 4000 zł – wyjątkowa oferta promocyjna 
na powietrzne pompy NIBE F2030 i F2040

Pompy ciepła NIBE to oszczędności sięgające nawet do 80%!

Kup pompę ciepła w promocji i zachowaj resztę

Więcej informacji o produktach NIBE znajdą Państwo na

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok, Infolinia: 0801 003 066, e-mail: pompyciepla@biawar.com.pl

www.biawar.com.pl

SPRAWDŹ AKTUALNE 

PROMOCJE NA 

WWW.BIAWAR.COM.PL

3. Jakie są wymogi głośności 
w Polsce – jak podejść 
praktycznie do tej sprawy  
przy pompach ciepła P/W?
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Galmet: Problem odszraniania elementów 
zewnętrznych pompy ciepła tego typu (pa-
rowników) jest jednym z poważniejszych,  
który może decydować o jej poprawnym  
i efektywnym energetycznie zastosowaniu. 
Stosowane dotychczas metody polegają-
ce m.in. na zastosowaniu dodatkowej grzał-
ki, obiegu odwróconego pompy ciepła lub 
innego, dodatkowego źródła ciepła powo-
dują zdecydowany spadek współczynnika 
SCOP, mówiącego o efektywności energe-
tycznej pompy.

Vaillant: Największe tempo zmian konstruk-
cji pomp ciepła widać właśnie na przy-
kładzie jednostek typu powietrze/woda. 
Pojawiające się zmiany mają na celu zwięk-
szenie efektywności systemu, wydłużenie 
czasu pracy bez wspomagania grzałki, ob-
niżenie poziomu hałasu i ułatwienie monta-
żu systemu. Przykładowe zmiany to wprowa-
dzenie elektronicznie sterowanych zaworów 
rozprężnych czy układów wtrysku pary 
czynnika. Dzięki temu udało się uzyskać wy-
soką efektywność, pracę pompy ciepła na-
wet do -20oC, czy możliwość uzyskania wy-
sokiej temperatury wody w instalacji nawet 
przy niskiej temperaturze zewnętrznej. Praw-
dopodobnie w najbliższej przyszłości poja-
wią się modele pomp ciepła, które będą 
mogły dostarczać wodę o jeszcze wyższej 
temperaturze niż dzisiejsze 55-62oC. Pozwoli 
to w przyszłości z łatwością stosować pom-
pę ciepła typu powietrze/woda do moder-
nizacji starej instalacji, np. z kotłem olejo-

wym czy zasilanym gazem płynnym.
Inne zmiany, jakie pojawiły się w ostatnich la-
tach to zastosowanie energooszczędnych 
pomp obiegowych, a także zastosowanie 
wentylatorów o kształcie i konstrukcji reduku-
jących znacznie poziom hałasu. Ważną kwe-
stią są też sterowniki pomp ciepła powietrze/
woda, które pozwalają na automatyczne za-
rządzanie kilkoma źródłami ciepła i załącza-
nie ich w zależności od tego, które urządze-
nie w danej chwili będzie w stanie najtaniej 
dostarczyć energię. W tym celu sterownik 
analizuje koszt jednostki energii na podsta-
wie ceny nośnika energii, ale i szacowanej 
efektywności przy aktualnych parametrach 
instalacji.

Panasonic: Rozwój pomp ciepła powie-
trze/woda odbywa się w dwóch kierunkach. 
Pierwszym z nich jest doskonalenie parame-
trów technicznych urządzeń, drugim możli-
wość współpracy z innymi systemami.
Projektanci nowych pomp ciepła P/W wpro-
wadzają usprawnienia przede wszystkim  
z myślą o zwiększaniu współczynników efek-
tywności, zwłaszcza podczas ich pracy w ni-
skiej temperaturze. Celem jest „spłaszczanie” 
charakterystyk wydajności grzewczej, czy-
li ograniczenie spadku wydajności wraz ze 
spadkiem temperatury zewnętrznej. Bardzo 
ważną kwestią jest również zmniejszanie ha-
łasu emitowanego przez jednostki, tak aby 
ich praca nie była uciążliwa dla osób korzy-
stających z danego obiektu. Rozwój pomp 
ciepła powietrze/woda zwiększa także moż-
liwości sterowania, umożliwiając kontrolowa-
nie wielu różnorakich obiegów grzewczych. 
Prace projektantów związane z rozszerza-
niem zdolności współpracy z innymi systema-
mi dotyczą m.in. tworzenia układów z tzw. 
inteligentnymi sieciami energetycznymi. Po-

umieszczenie jednostki zewnętrznej nawet je-
dynie o 5 m od granicy działki może sprawić, 
że poziom hałasu spada z 45 do 30 dB(A). 
Bardzo ważnym jest, więc zachowanie odpo-
wiedniej odległości podczas wyboru miejsca 
zainstalowania jednostki zewnętrznej. 
Jeśli chodzi o same pompy ciepła, to wie-
le modeli jest wyposażonych w specjalne 
funkcje obniżające poziom hałasu. Jest to 
realizowane na przykład poprzez redukcję 
prędkości wentylatora wraz ze wzrostem tem-
peratury zewnętrznej. Dzięki temu hałas jest 
najwyższy tylko zimą, gdy z reguły mamy za-
mknięte okna. Latem zaś prędkość wentyla-
tora jest dużo niższa i nawet przy otwartym 
oknie czy przebywając w ogrodzie, czę-
sto wręcz nie słyszymy hałasu emitowane-
go przez jednostkę. Szczególnie dotyczy to 
pomp ciepła typu split z układem glikolo-
wym, gdzie w jednostce zewnętrznej jedy-
nym elementem ruchomym jest wentylator.

Glen Dimplex: W pompach powietrznych 
pozyskiwanie ciepła z powietrza atmosfe-
rycznego odbywa się w sposób wymuszony 
za pomocą wentylatora (ów). Ruch powie-
trza powoduje hałas. Dlatego dziś konstruk-
cje łopatek oraz powierzchnie chłodnic 
lamelowych są tak konstruowane, aby wy-
eliminować skutki uciążliwego hałasu. W no-
wych konstrukcjach pomp ciepła poziom 
mocy akustycznej urządzenia np. LA 6TU 
marki Dimplex wynosi 52 dB(A), natomiast 
poziom ciśnienia akustycznego w odległości 
10 m wynosi 24 dB(A).

Atlantic: W przypadku pomp ciepła marki 
Atlantic nie ma problemów z odmrażaniem 
parowników. Proces odbywa się automatycz-
nie (o rozpoczęciu i zakończeniu cyklu od-
mrażania decyduje kilkanaście różnych czyn-
ników). Następuje chwilowe „odwrócenie” 
obiegu termodynamicznego i wykorzystanie 
ciepła zgromadzonego w buforze znajdu-
jącego się w jednostce wewnętrznej. Dzięki 
temu do procesu odmrażania pompa ciepła 
nie potrzebuje dodatkowych grzałek elek-
trycznych. Ważne jest, aby podczas monta-
żu jednostki zewnętrznej stosować się do wy-
tycznych producenta.

Rotex: Rozmrażanie parownika odbywa się 
w większości za pomocą gorącego gazu. Je-
śli na parowniku powstanie oblodzenie, za-
wór 4-drogowy w module chłodniczym kie-
ruje gorący gaz bezpośrednio ze sprężarki 
do parownika. Proces rozmrażania przebie-
ga bardzo szybko i jest energooszczędny. 
Odmrażanie parownika realizowane jest po-
przez odwrócenie obiegu termodynamicz-
nego. Jeżeli urządzenie jest zamontowane 
zgodnie z wytycznymi producenta – z odmra-
żaniem nie powinno być żadnych proble-
mów nawet w naszych warunkach klimatycz-
nych. Jeżeli moduł zewnętrzy np. zostanie 
zamontowany tak, że nie będzie swobodne-
go odpływu wody z parownika po pewnym 
czasie może nastąpić zablokowanie wentyla-
tora przez warstwę lodu. 

Glen Dimplex: W powietrznych pompach 
ciepła odszranianie najczęściej odbywa się 
poprzez odwrócenie obiegu chłodniczego. 
Proces ten następuje w zależności od tempe-
ratur i wilgotności powietrza atmosferyczne-
go. Ta technologia nie sprawia żadnych pro-
blemów. 

4. Czy występują problemy 
z odmrażaniem parowników 
pomp ciepła?

5. Jakie widać zmiany  
w budowie pomp ciepła  
P/W?

http://www.instalreporter.pl
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Galmet: Stosowane obecnie konstrukcje 
oraz czynniki chłodnicze zapewniają skutecz-
ną pracę pomp ciepła typu P/W do tempe-
ratury zewnętrznej ok. -20oC. Być może już 
niedługo rozwój technologiczny tych urzą-
dzeń pozwoli na rozszerzenie tego zakresu 
temperatury.  

Nibe Biawar: Tak, mamy w ofercie pompy 
ciepła na powietrze zewnętrzne do ustawie-
nia na zewnątrz budynku, które zostały zapro-
jektowane specjalnie do klimatu Skandynawii 
i mają możliwość pracy do temperatury ze-
wnętrznej -25°C. Są to modele F2030 (7kW,  
9kW) oraz F2300 (14kW, 20kW). W połączeniu  
z centralą wewnętrzną VVM 310/320/500  
(w zależności od mocy pompy ciepła) pom-
py te tworzą kompletny system grzewczy za-
pewniający komfort cieplny i ciepłą wodę 
użytkową w domach jednorodzinnych. 

łączenie pompy ciepła, ogniw fotowoltaicz-
nych oraz inteligentnych liczników zużycia 
prądu pozwala nie tylko na zmniejszenie kon-
sumpcji energii i związanych z tym kosztów, 
ale także na pobór jej z sieci w momentach 
mniejszego obciążenia. W celu ograniczenia 
kosztów ogrzewania rozszerza się też kompa-
tybilność pomp ciepła powietrze-woda z in-
nymi źródłami ciepła: kolektorami słoneczny-
mi, kominkami, piecami, etc. 
Nie można także zapominać o trendzie zwią-
zanym ze sterowaniem układami z użyciem 
pompy ciepła, czyli rozwijanej możliwości 
kontrolowania ich za pomocą aplikacji mo-
bilnych – praktycznie z dowolnego miejsca 
na świecie, gdzie dostępne jest podłączenie 
do internetu. 

Glen Dimplex: W powietrznych pompach 
ciepła widać optymalizację kształtu wenty-
latora i chłodnicy lamelowej w celu redukcji 
hałasu oraz ulepszenie układu chłodnicze-
go pompy ciepła w celu zwiększenia współ-
czynnika wydajności COP.

Buderus: Konstruktorzy pomp ciepła dążą 
do tego, aby sprawność działania pomp cie-
pła P/W dorównywała pompom ciepła czer-
piącym ciepło z gruntu, dlatego stosowane 
są różne zabiegi konstrukcyjne pozwalają-
ce na poprawę efektywności działania urzą-
dzeń. Jednym z nich jest zastosowanie elektro-
nicznych zaworów rozprężnych, dzięki którym 
wzrasta wykorzystanie parownika pompy cie-
pła, co pozwala na uzyskanie większej ilo-
ści energii z powietrza w jednym cyklu pra-
cy. Kolejnym zabiegiem jest coraz częstsze 
stosowanie sprężarek inwerterowych (zmien-
na prędkość obrotowa), co pozwala na zmia-
nę wydajności cieplnej pompy ciepła i do-
stosowywanie się zapotrzebowania na ciepło 

budynku. Oprócz uzyskiwania wysokiej efek-
tywności coraz częściej poszukiwaną funk-
cją wśród pomp ciepła P/W jest chłodzenie, 
dlatego konstruuje się urządzenia rewersyjne. 
Pompy ciepła P/W mogą również służyć do 
ogrzewania budynków modernizowanych. W 
tym wypadku często potrzebna jest pompa 
ciepła o wyższej temperaturze zasilania, co 
wymaga specjalnej konstrukcji sprężarki. 

Viessmann: Technologia powietrznych 
pomp ciepła jest stale rozwijana. Efektem 
tego jest skutecz-
ne wykorzysta-
nie niskiej tempe-
ratury powietrza 
do oszczędne-
go ogrzewania, 
np. przy tempe-
raturze powietrza 
-20oC, pompy cie-
pła Vitocal pracu-
ją z efektywnością 
ponad 2 (COP>2), 
przy stosunkowo 
niewielkim spad-
ku mocy grzew-
czej. Przykładowo, 
pompa typu Split 
Vitocal 200-S, 222-
S, 242-S, o nominal-
nej mocy grzew-
czej 7,57 kW, COP 
3,79 (dla A2/W35, 
wg PN-EN 14511); 
moc grzewcza 
przy temperaturze 
powietrza -20oC: 
7,04 kW, COP 2,28 
(A-20/W35, wg PN-
-EN 14511).

r
ek

la
m

a

ODDZIAŁ POZNAŃ
ul. Samotna 4, 61-441 Poznań

tel.: 61 830 03 52, faks: 61 830 21 21
e-mail: poznan@hydro-tech.pl

SIEDZIBA GŁÓWNA
ul. Zakładowa 4D, 62-510 Konin

tel.: 63 245 34 79, faks: 63 242 37 28
e-mail: hydro@hydro-tech.pl

ODDZIAŁ TRÓJMIASTO
Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
tel.: 58 698 20 00, faks: 58 698 20 01

e-mail: gdynia@hydro-tech.pl

www.hydro-tech.pl | www.alpha-innotec.pl | www.SpecjalisciOdPompCiepla.pl

Sprawdź szczegóły na www.PromocjePompy.pl

6. Czy pompy ciepła P/W mogą 
pracować do -25 (-30)oC?
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Atlantic: Nie ma problemów z eksploata-
cją pomp ciepła w warunkach o szczególnie 
chłodnym klimacie. W takich przypadkach 
stosujemy urządzenia do tego dostosowa-
ne czyli np. pompy ciepła Alfea Excelia. Jak 
zawsze szczególną uwagę należy zwrócić 
na odpowiedni dobór pompy, biorąc pod 
uwagę niskie temperatury zewnętrzne zimą. 
Oczywiście na etapie oferty dla inwestora 
musimy sprawdzić, czy obiekt nadaje się do 
współpracy z pompą ciepła. W takich wa-
runkach nieuniknione jest też wsparcie pom-
py grzałką elektryczną lub innym źródłem 
ciepła, które w skrajnie niskich tempera-
turach zapewni odpowiedni zapas mocy 
grzewczej. Oczywiście należy się liczyć z fak-
tem, że koszty ogrzewania będą wyższe niż 
np. w Polsce Centralnej, jednak zastosowanie 
pompy ciepła nadal pozostaje opłacalne. 

Buderus: Na początku należy zawsze spraw-
dzić czy podane współczynniki COP dla 
pomp ciepła są mierzone wg tej samej nor-
my. Jest to szczególnie istotne, ponieważ spo-
sób pomiaru efektywności działania pomp 
ciepła może wpływać na wynik tego po-
miaru. Aktualnie obowiązująca norma dot. 
pomp ciepła to EN 14511. Drugą istotną kwe-

stią jest sprawdzenie, jakie warunki były  
w czasie pomiaru COP. Jest to zakodowane 
w oznaczeniu A2W35 lub A7W35. A2 ozna-
cza, że powietrze w czasie pomiaru mia-
ło temperaturę 2oC, w przypadku A7 wiemy, 
że temperatura powietrza wynosiła 7oC. Dru-
ga część oznaczenia W35 wskazuje na to, że 
temperatura zasilania (wody wypływającej 
z pompy ciepła) wynosi 35oC. Efektywność 
działania pompy ciepła rośnie wraz ze wzro-
stem temperatury powietrza, a zatem ich 
porównywanie przy różnych parametrach 
temperaturowych 2oC i 7oC jest błędne, po-
nieważ COP dla temperatury powietrza 7oC 
jest wyższe.

Viessmann: Porównanie parametrów pom- 
py ciepła, przy temperaturze powietrza 2oC  
i 7oC, będzie mało obiektywne i nie powie 
zbyt wiele o efektywności urządzenia. Tylko 
porównanie pomp ciepła dla takich samych 
warunków pracy będzie właściwe i rzetelne. 
COP i moc grzewcza pompy ciepła, mogą 
zmieniać się w szerokim zakresie wraz z  ob-
niżaniem temperatury powietrza, jak i przy 
podnoszeniu temperatury wody grzewczej. 
Warto więc sprawdzić, jaka jest efektywność 
pompy dla różnych warunków pracy, np. przy 
temperaturze powietrza 2oC, -5oC, -10oC,  
a nawet -15 czy -20oC, jeśli urządzenie ma pra-
cować przy tak niskiej temperaturze. 

Nibe Biawar: Nie, takie porównanie jest 
błędem. COP w dużej mierze zależy od tem-
peratury zewnętrznej. Przy tej samej tem-
peraturze czynnika w instalacji grzewczej 
(35°C) wartość  współczynnika COP będzie 
wzrastać wraz ze wzrostem temperatury dol-
nego źródła, jakim jest powietrze zewnętrz-
ne. COP przy A7W35 będzie więc wyższe niż 
przy A2W35.

Viessmann: Z pewnością, skoro niektó-
re firmy oferują takie urządzenia. Warto tyl-
ko sprawdzić, czy przy temperaturze: -25oC, 
praca pompy ciepła będzie jeszcze opła-
calna – czy nie będzie zużywać więcej prą-
du od zwykłej grzałki elektrycznej. 

Daikin: Na dzień dzisiejszy w urządzeniach 
dobrej klasy dostosowanych do zimowego 
klimatu zakres pracy do -25oC jest gwaranto-
wany przez producenta. Poniżej tej tempera-
tury praca też ma miejsce choć w wypadku 
zaistnienia warunków mogących spowodo-
wać uszkodzenie sprężarki, praca ta może 
być chwilowo zatrzymana. Zatem odpo-
wiedź jest jak najbardziej pozytywna.

Vaillant: Wiele osób uważa, że pompa cie-
pła P/W pracuje samodzielnie jedynie do 5oC, 
a potem następuje automatyczne załączenie 
grzałki czy kotła. W praktyce dziś w wielu przy-
padkach grzałka dołącza się dopiero przy -10 
czy -12oC. Tegoroczna zima była bardzo ła-
skawa. Skrajnie niskie temperatury występo-
wały tylko przez kilka dni. W wielu instalacjach 
właśnie tylko w ciągu tych kilku dni, a właści-
wie nocy, gdy temperatura na zewnątrz spa-
dała do -15oC, czy -18oC załączała się grzał-
ka. W pozostałej części sezonu grzewczego 
pracowała wyłącznie sprężarka. Wszystko za-
leży oczywiście z jednej strony od charaktery-
styki pracy pompy ciepła, zależności jej mocy 
od temperatury zewnętrznej i z drugiej stro-
ny od strat ciepła budynku. Im mniejszy jest 

spadek mocy pompy ciepła wraz ze spad-
kiem temperatury zewnętrznej, tym dłużej 
może ona samodzielnie zasilać budynek bez 
współpracy z grzałką czy kotłem. Patrząc od 
strony potrzeb energetycznych budynku, im 
niższe są straty ciepła, tym dłużej udaje się 
pokrywać je jedynie pracą pompy ciepła. 
Z tego powodu w budynkach energoosz-
czędnych coraz łatwiej jest zapewnić samo-
dzielną pracę pompy ciepła przez cały rok, 
ewentualnie z wyłączeniem kilku najzimniej-
szych nocy.  Dodatkowo wiele osób decy-
dujących się na zastosowanie pompy ciepła 
powietrze/woda korzysta również z kominka  
z płaszczem wodnym. W takim przypadku 
podczas największych mrozów kominek uzu-
pełnia efekty pracy pompy ciepła, wyklucza-
jąc potrzebę uruchamiania grzałki. 

Galmet: Grzałka jest standardowym wypo-
sażeniem większości pomp ciepła typu po-
wietrze/woda. Stanowi ona źródło ciepła 
zapasowego oraz jest niezbędna w proce-
sie przegrzewania zasobników ciepłej wody 
przeciwko bakterii Legionella. W wielu przy-
padkach jest również elementem umożliwia-
jącym odszronienie parownika pompy. 
Jej zastosowanie i praca jest rzeczą natural-
ną w tego typu pompach. 

Ulrich: NIE, należy pamiętać, że pompa cie-
pła nie jest samowystarczalna.
W okresie zimowym, przy długotrwałych 
okresach ujemnej temperatury poniżej -10°C, 
zaleca się współpracę z innym źródłem cie-
pła, kotłem gazowym, olejowym czy grzał-
ką elektryczną, aby zapewnić oczekiwaną 
temperaturę wody. Dodatkowe źródła grza-
nia pozwalają pompie przetrwać najbardziej 
mroźne dni, statystycznie w Polsce to ~10 dni 
w roku z temperaturą poniżej -10°C.

8. Jakie są doświadczenia  
z pracą urządzeń w chłodnych 
warunkach np. Zakopane, 
Suwałki?

9. Czy można porównywać 
COP p.c. powietrze/woda dla 
parametrów A2W35 i A7W35?

7. Czy pompa ciepła może 
pracować efektywnie 
w polskich warunkach 
klimatycznych bez grzałki?

http://www.instalreporter.pl


Vaillant: Oczywiście zdarzają się takie sytu-
acje, gdzie w sąsiednich budynkach o po-
dobnej konstrukcji i podobnym standardzie 
izolacji pracuje pompa ciepła typu solan-
ka/woda, a w drugim typu powietrze/woda 
i ta ostatnia ma niekiedy wyższą efektyw-
ność. Jest to najczęściej spowodowane kon-
figuracją instalacji i parametrami dolnego  
i górnego źródła ciepła. Taka sytuacja może 
mieć miejsce na przykład, gdy pompa cie-
pła typu solanka/woda będzie współpraco-
wała z grzejnikami, a pompa ciepła powie-
trze/woda z instalacją podłogową. Zdarza 
się również, że zastosowano pompę ciepła 
solanka/woda o mocy znacznie niższej od 
zapotrzebowania budynku. Dodatkowo nie 
dostosowano do tego przypadku wielko-
ści dolnego źródła. W takiej sytuacji docho-
dzi do znacznego obciążania dolnego źró-
dła i spadku jego temperatury, co powoduje 
spadek efektywności instalacji i dalszy spa-
dek mocy. W konsekwencji czas pracy grzał-
ki elektrycznej czy innego, dodatkowego źró-
dła ciepła wydłuża się, a koszty ogrzewania 
budynku rosną. Takie sytuacje najczęściej są 
konsekwencją poszukiwania redukcji kosz-
tów instalacji poprzez zastosowanie mniejszej 
mocy pompy ciepła i redukcji wielkości insta-
lacji dolnego źródła. 

Nibe Biawar: Tak, takie sytuacje mogą mieć 
miejsce. W przypadku gdy pompa ciepła 

powietrze/woda zasilana jest ciepłym po-
wietrzem pochodzącymi np. z pracujących 
maszyn (np. 25°C) możemy otrzymać wyższy 
współczynnik COP dla pomp powietrznych 
niż dla pomp gruntowych. Taka sytuacja 
może mieć również miejsce w budynkach 
wykorzystywanych sezonowo w okresie let-
nim/przejściowym. 
Koszty ogrzewania dla poszczególnych roz-
wiązań ciężko jest oszacować bez konkret-
nych danych, założeń bądź koncepcji roz-
wiązania instalacji. 

Glen Dimplex: Tak, występują takie sytuacje 
kiedy temperatura powietrza jest powyżej 
5oC. Jeżeli chodzi o roczne koszty eksploata-
cyjne, to są one około 30% wyższe w porów-
naniu do pomp gruntowych.

Ulrich: Pompy ciepła typu powietrze-woda 
to źródła niskotemperaturowe. Ich praca jest 
najbardziej efektywna z niskotemperaturo-
wymi instalacjami grzewczymi, np. ogrzewa-
niem podłogowym. Pompy ciepła podgrze-
wają wodę do temperatury około 55°C.  
Do ogrzewania grzejnikowego taka tempe-
ratura może być niewystarczająca. Spraw- 
dzi się i zapewni jednak właściwy komfort  
w ogrzewaniu podłogowym.

Panasonic: Efektywność takich układów za-
leży od rodzaju grzejników, do których pod-
łączone są pompy ciepła powietrze-woda. 
Jeśli standardowa jednostka ma dobrane 
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11. Czy pompy ciepła P/W 
pracują efektywnie  
w instalacjach grzewczych  
z grzejnikami?

10. Czy występujące sytuacje,  
że pompa ciepła P/W jest 
bardziej efektywna niż pompa 
ciepła typu solanka/woda? Jakie 
są różnice w kosztach ogrzewania 
pomp ciepła P/W i S/W?

http://www.ulrich.com.pl
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Glen Dimplex: Dla pomp ciepła „typu split 
glikolowe” używa się nazwy powietrzna pom-
pa ciepła typu monoblok. 
W konstrukcji takiej pompy występuje kom-
pletny układ chłodniczy (parownik oraz skra-
placz w jednej obudowie). 
W pompach ciepła typu split układ chłodni-
czy jest podzielony. Na zewnątrz występuje 
parownik natomiast wewnątrz budynku skra-
placz połączony ze sobą czynnikiem chłod-
niczym.

Hewalex: Sprężarki modulowane, inaczej in-
werterowe były rewolucją w pompach cie-
pła do ogrzewania budynków, a zwłaszcza 
w przypadku urządzeń wykorzystujących po-
wietrze jako źródło ciepła. 
Dzięki zastosowaniu tej technologii:
- można zrezygnować z dużego bufora, który 
miał utrzymywać minimalny czas pracy sprę-
żarki w trakcie jednego cyklu, w sytuacji niż-
szego zapotrzebowania ciepła.
- podczas pracy sprężarki z mniejszą niż pro-
jektowa mocą, pompa ciepła osiąga wyższy 
współczynnik efektywności (parowacz i skra-
placz są przewymiarowane w porównaniu 
do mocy urządzenia, przez co przemiany są 
pełniej wykorzystane),
- urządzenie ma dłuższą żywotność – pompa 
ciepła ma możliwość regulacji mocy, np. do 
10% projektowej mocy. Zamiast się wyłączać 
i po jakimś czasie ponownie uruchamiać, au-
tomatyka dopasowuje moc grzewczą pom-
py ciepła do zapotrzebowania cieplnego 
budynku. Taki model pracy ogranicza nam 

częste włączenia/wyłączenia sprężarki, a 
więc najważniejsze czynniki zmniejszające 
żywotność,
- cichsza praca zwłaszcza w momencie star-
tu i zakończenia cyklu grzewczego,
- mniejszy prąd rozruchowy ze względu na 
stopniowe rozpędzanie się sprężarki do mocy 
projektowej.

Nibe Biawar: Pompa ciepła wyposażona  
w modulowaną sprężarkę dopasowuje się 
automatycznie do zmiennego zapotrzebo-
wania na ciepło w ciągu roku, bez skoków 
poboru energii, co powoduje jeszcze niższe 
rachunki za ogrzewanie i ciepłą wodę, za-
pewniając optymalną produkcję czynnika 
grzewczego w ciągu całego roku.
Pompa F2040 (8 kW, 12 kW, 16 kW) dzięki mo-
dulowanej sprężarce ma funkcję rewersyjną  
z możliwością chłodzenia.

Glen Dimplex: W układzie chłodniczym naj-
ważniejszym elementem jest sprężarka. Wy-
stępują w niej elementy trące. Ze względu na 
to są one smarowane poprzez tworzenie tzw. 
filmu olejowego. Zmiana prędkości obrotowej 
sprężarki może doprowadzić do jego prze-
rwania, a co za tym idzie przytarć elemen-
tów trących sprężarki. 
Odnosząc się teraz do pytania modulowa-
na sprężarka daje dostosowanie się mocy 
grzewczej do aktualnego zapotrzebowania 
na nią przez budynek. 

grzejniki wysokotemperaturowe, trudno bę-
dzie o uzyskanie wysokiej efektywności.  
Z tego powodu coraz więcej producentów 
tworzy specjalne serie urządzeń dostosowa-
nych do poszczególnych rodzajów grzejni-
ków. W rezultacie pojawiają się pompy cie-
pła powietrze/woda produkujące wodę  
o temperaturze 65°C dedykowane tradycyj-
nym grzejnikom żeliwnym, jak i modele o niż-
szej wydajności grzewczej, stworzone z myślą 
o pracy z instalacjami niskotemperaturowymi.

Vaillant: W przypadku klasycznej pompy 
ciepła typu split pomiędzy jednostkami prze-
pływa czynnik ziębniczy, np. R410a, który  
w jednostce zewnętrznej odebrał ciepło od 
powietrza i po sprężeniu osiągnął wysoką 
temperaturę i płynie do jednostki wewnętrz-
nej gdzie oddaje ciepło do instalacji grzew-
czej. Wymaga to wykonania instalacji chłod-
niczej łączącej obie jednostki, opróżnienia jej  
z powietrza i napełnienia czynnikiem. Bardzo 
ważna jest przy tym dokładność, unikanie 
wycieków, jak i odpowiednie zaizolowanie 
rur, ponieważ płynie nimi czynnik o wysokim 
ciśnieniu i temperaturze. 
Innym rozwiązaniem jest pompa ciepła typu 
split z dodatkowym obiegiem wodnego roz-
tworu glikolu. W tym przypadku pomiędzy 
jednostkami krąży tylko płyn niezamarza-
jący, a nie czynnik ziębniczy. Jednostka ze-
wnętrzna jest tylko wymiennikiem ciepła,  
w którym płyn ogrzewa się od powie-
trza. Następnie płynie on do jednostki we-
wnętrznej typu solanka-woda, gdzie obieg 

ziębniczy przekazuje ciepło do instala-
cji grzewczej. To rozwiązanie jest łatwiejsze 
do wykonania. Obie jednostki łączy się ty-
powymi rurami polietylenowymi i napełnia 
płynem. Po wykonaniu tych czynności sys-
tem jest już gotowy do pracy. Nie wymaga 
opróżniania, napełniania czynnikiem zięb-
niczym czy jakiejkolwiek ingerencji w obieg 
ziębniczy. Niższe jest ryzyko popełnienia błę-
du. Dodatkowo instalacja pomiędzy jed-
nostkami wręcz nie wymaga izolacji ter-
micznej, ponieważ płyn osiąga w jednostce 
zewnętrznej temperaturę zbliżoną do tem-
peratury otoczenia. Płynąc dalej rurami uło-
żonymi w ziemi, glikol może się zimą wręcz 
ogrzać, a nie schłodzić. 

Buderus: Pompa ciepła typu split glikolowa 
to konstrukcja, w której cała pompa ciepła 
(układ chłodniczy, który jest sercem pom-
py ciepła) znajduje się wewnątrz budynku, 
natomiast na zewnątrz budynku umieszczo-
ny jest wymiennik ciepła z wentylatorem, po-
dobny do chłodnicy samochodowej. Oba 
elementy połączone są ze sobą rurociągiem. 
Glikol przepływając przez wymiennik ciepła, 
jest podgrzewany przez powietrze zewnętrz-
ne, a następnie trafia ponownie do parowni-
ka pompy ciepła. 
Pompy ciepła typy split na czynniku chłod-
niczym to urządzenia, w których jedna część 
pompy ciepła znajduje się na zewnątrz bu-
dynku, natomiast druga część umieszczona 
jest wewnątrz. Obie części są również połą-
czone rurociągiem. Podobnie jak w przy-
padku pomp z glikolem, czynnik chłodni-
czy podgrzewa się na zewnątrz budynku od 
powietrza. W przypadku tych pomp ciepła 
trzeba zwrócić szczególną uwagę na jakość 
wykonanego rurociągu, ponieważ niedo-
puszczalne są jakiekolwiek nieszczelności. 

13. Co daje wprowadzenie 
sprężarek modulowanych  
w pompach ciepła P/W?

14. Jak jest realna różnica 
kosztów ogrzewania w nowych 
energooszczędnym budynków 
(dla pomp ciepła P/W i solanka/
woda)?

12. Czym się różnią pompy 
ciepła typu split glikolowe od 
split na czynniku roboczym?
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Hewalex: Przyjmując do porównania budynek 
150 m2 o zapotrzebowaniu na ciepło 6,5 kW 
przy -20oC oraz ogrzewaniu niskotemperatu-
rowym podłogowym, można przyjąć, że bę-
dzie on potrzebował ok. 7700 kWh dostarcza-
nego ciepła do ogrzewania w ciągu sezonu 
grzewczego.
Jeśli bardzo dobre powietrzne pompy cie-
pła, odliczając straty związane na rozmra-
żanie parowacza, uzyskują SCOP (sezonowy 
współczynnik efektywności) w granicach 
3,5 oraz zakładając konieczny udział wspo-
magania przez inne źródło (np. grzałkę)  
w niskich temp. na poziomie 10% wydatków 
energetycznych, to koszt ogrzewania budyn-
ku (bez wody użytkowej), przy założeniu ceny 
60 gr za kWh wyniesie 1644 zł/rok. 
Dla porównania pompa ciepła gruntowa 
cechuje się wartością SCOP na poziomie 3,8-
5,0 (w zależności czy zasilana jest wodą grun-
tową, glikolem z wymiennika poziomego lub 
pionowego). Przyjmując wartość SCOP 4,3 
i  jednocześnie założenie, że urządzenie to 
może pracować całorocznie bez dodatko-
wego źródła grzewczego, koszty ogrzewania 
dla tego budynku wyniosą 1074 zł/rok.
Różnica  kosztów eksploatacji widoczna jest 
również przy chłodzeniu. Założony budynek 
ma zapotrzebowanie na chłód 4650 kWh. 
Pompa ciepła gruntowa zasilana z wymien-
nika gruntowego pionowego szacunkowo 
przez 80% czasu może chłodzić pasywnie, 
wyłącznie za pomocą pompy obiegowej 
dolnego źródła. EER (współczynnik efektyw-
ności chłodniczej) w tej sytuacji wynosi na-
wet do 20. Jeśli temperatura otoczenia wzro-
śnie ponad 30°C, chłodzenie pasywne może 
przestać wystarczać. Szacuje się, że przez 
20% czasu pompa, żeby zachować pełen 
komfort będzie potrzebowała włączyć chło-
dzenie aktywne (tj. odwrócony obieg sprę-

żarki – założenie, EER = 4). Całościowe koszty 
chłodzenia wyniosą ok. 250 zł/rok. 
Powietrzna pompa może chłodzić wyłącznie 
w sposób aktywny. 
W przypadku powietrznej pompy ciepła war-
tość EER dla warunków A35/W7 wynosi 2,0-
2,2. Przyjmując jako średnio-sezonowe EER 
na poziomie 2,5 koszty chłodzenia dla pom-
py powietrznej to 1110 zł/rok.
Tak więc, całkowite koszty dla chłodzenia 
i grzania dla tej symulacji wyniosą w przy-
padku pompy powietrznej  2750 zł/rok, a dla 
pompy gruntowej 1324 zł/rok. 
W obliczeniach oparto się na wartościach 
średnich dostępnych na rynku oraz szacun-
kach, które mogą zmieniać się od wielu 
czynników związanych np. z poczuciem kom-
fortu użytkownika.

Panasonic: Współczynnik SCOP jest przy-
datny, ponieważ stanowi wspólny mianow-
nik dla porównania urządzeń różnych pro-
ducentów. Co ważne, bierze pod uwagę 
cały sezon, a nie wyabstrahowany moment 
pracy układu grzewczego badany w wa-
runkach laboratoryjnych. W efekcie stanowi 
dość dobre źródło wiedzy o możliwościach 
danego modelu.
Mimo że prawne wymogi podawania SCOP 
dla pomp ciepła powietrze/woda wejdą  
w życie dopiero na początku 2015 r., wie-
lu producentów już umożliwia skalkulowanie 
tego współczynnika. Udostępniają oni pro-
gramy doborowe do symulacji kosztów  

15. Jak obliczyć SCOP dla 
pompy ciepła powietrze/ 
woda i do czego przyda się  
ta informacja?
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Glen Dimplex: Żywotność sprężarek uzależ-
niona jest czasu ich pracy oraz ilości startów. 
Ich średni czas wynosi około 60 000 godzin, 
natomiast  średni czas pracy pompy ciepła 
dla obiektu wynosi około 2500 godzin. Na-
leży pamiętać, że im więcej startów sprężar-
ki, tym czas ich żywotności się skraca. Liczba 
startów uzależniona jest od zaprojektowane-
go układu hydraulicznego.

Rotex: Same pompy, a szczególnie ich 
sprężarki, psują się niezwykle rzadko, pracu-
jąc nawet przez kilkanaście lat. Żywotność 
dobrej klasy sprężarki może sięgać ponad  
100 000 godzin pracy. Jednak przyczyną 
ok. 90% kłopotów w instalacjach z pom-
pą ciepła jest wadliwe wykonanie instalacji 
grzewczej lub niewłaściwy montaż elemen-
tów zewnętrznych pomp ciepła (niewła-
ściwe miejsce montażu, brak możliwości 
swobodnego odpływu kondensatu, brak 
tłumików drgań…). Oczywiście każde urzą-
dzenie może się zepsuć, a instalacja z pom-
pą ciepła to nie tylko sama sprężarka, ale 
także pompy obiegowe, zawory, czujni-
ki oraz zaawansowana elektroniki. Wszyst-
kie te elementy podlegają normalnemu, 
eksploatacyjnemu zużyciu i konieczne są 
kontrole serwisowe, a niekiedy wymiana. 
Dlatego przed wyborem konkretnej pom-
py ciepła należy sprawdzić, czy w okoli-
cy można liczyć na jej szybki i fachowy ser-
wis. Niewłaściwy dobór pompy ciepła ma 
ogromny wpływ na żywotność sprężarki. 
Częste załączenia i krótkie cykle pracy,  
a także praca w wysokiej temperaturze za-
silania przyczyniają się do skrócenia jej ży-
wotności, obniżenia wydajności i koniecz-
ności wymiany. Jeżeli mamy do czynienia 
z pompami ciepła typu split, gdzie między 
modułem zewnętrznym a wewnętrznym 

niezbędne jest wykonanie instalacji chłod-
niczej – konieczne jest odpowiednie na- 
pełnienie obiegu chłodniczego oraz wyko-
nanie szczelnej instalacji chłodniczej  
z odpowiednią ilością czynnika chłodnicze-
go. Jeżeli instalator zastosuje się do zaleceń 
producenta i wykona instalację zgodnie 
z wiedzą fachową, z urządzeniem nie ma 
prawa nic się dziać.

Buderus: Najczęściej nie jest możliwa pra- 
ca pompy ciepła, jeżeli jednostka zewnętrz-
na miałaby pobierać i usuwać powietrze  
z pomieszczenia, w którym jest postawiona 
np. garażu lub pomieszczenia technicznego. 
Kubatura takich pomieszczeń jest na tyle nie-
wielka, że energia cieplna zakumulowana  
w powietrzu jest zbyt mała. Oznacza to, że 
pomieszczenie w którym znajduje się urzą-
dzenie zostałoby bardzo szybko wychłodzo-
ne. Przykładowo pompa ciepła o mocy ok.  
6 kW potrzebuje około 2000 m3/h powietrza, 
natomiast kubatura garażu na dwa samo-
chody może wynosić około 120 m3. Oczywi-
ście pobór powietrza przez pompę ciepła 
wzrasta wraz z mocą pompy ciepła. Rozwią-
zaniem takiej sytuacji może być zastosowa-
nie pompy ciepła, którą możemy postawić 
wewnątrz pomieszczenia, natomiast po-
bór i wyrzut powietrza odbywa się spoza bu-
dynku za pomocą specjalnych kanałów po-
wietrznych.

i SCOP w danym okresie i dla danych warun-
ków klimatycznych. Można również skorzy-
stać z zewnętrznych kalkulatorów, np. takich 
jak ten przygotowany przez Polską Organiza-
cję Rozwoju Technologii Pomp Ciepła.

Rotex: Współczynnik SCOP jest to parametr, 
który umożliwia użytkownikowi porównywa-
nie sprawności energetycznej różnych pomp 
ciepła (PC), różnych producentów, a do tego 
oszacowanie kosztów zużycia energii niezbęd-
nej dla ogrzewania własnego domu w ciągu 
całego roku. W przypadku pomp ciepła: 
- COP (chwilowa sprawność) określa stosu-
nek uzyskanej ilość energii cieplnej, do wło-
żonej energii elektrycznej w jednym konkret-
nym punkcie pracy układu grzewczego, np. 
A2W35 – oznacza moment gdy powietrze ze-
wnętrzne (A) osiąga 20oC, a temperatura 
wody grzewczej w instalacji (W) osiąga 35oC. 
- SCOP (sezonowa sprawność) natomiast, jest 
to stosunek energii cieplnej, zużytej do ogrzania 
budynku w całym sezonie grzewczym, do ener-
gii elektrycznej pobranej  w tym samym okresie.
Energię potrzebną w sezonie grzewczym jest 
dość łatwo określić, bo wynika ona z pa-
rametrów domu, ale zużytą przez PC ener-
gię elektryczną do jej wyprodukowania – już 
dużo trudniej. Te wspólne warunki określa 
norma EN 14825.
Startujący w tym program dotacji Prosu-
ment, będzie wymagał osiągnięcia chociaż 
minimalnej wartości SCOP (http://www.nfo-
sigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfo-
opisy/1025/2/11/pp_prosument_28.02.14.pdf). 
Współczynnik SCOP podawany w symulato-
rach kosztów ogrzewania PC. W zależności 
od doboru, ta sama PC, będzie miała różny 
SCOP w różnych warunkach pracy. W nie-
długim czasie, pojawią się symulatory SCOP 
(niezależne od producenta…), gdzie przyszły 

użytkownik będzie mógł wprowadzić zapo-
trzebowanie na moc grzewczą oraz parame-
try instalacji grzewczej dla swojego budynku, 
a następnie wybrać z listy producenta i mo-
del konkretnego urządzenia, by zorientować 
się jakie będą szacunkowe koszty eksploata-
cji w jego konkretnym przypadku…

Glen Dimplex: Na podstawie zapotrzebo-
wania na ciepło analizowanego obiektu wg 
stacji meteorologicznej i średniorocznego 
współczynnika SPF.

Daikin: Jedynym narzędziem umożliwiają-
cym takie kalkulacje są programy doboro-
wo-symulacyjne producentów. Natomiast 
warto pamiętać, że z rachunków dla jedne-
go miesiąca zimowego trudno prawidłowo 
wnioskować na temat sezonowych kosztów 
ogrzewania. Ale mając symulację, takie peł-
ne wartości otrzymujemy. Mając zapotrzebo-
wanie cieplne budynku w kWh, np. z audytu 
energetycznego, możemy, znając sezonowe 
wartości współczynnika COP dla danej pom-
py ciepła i lokalizacji, bardzo łatwo określić 
zużycie energii elektrycznej, a co za tym idzie 
sezonowe koszty ogrzewania.

16. Jak rzetelnie można ocenić 
koszt ogrzewania domu pompą 
ciepła P/W? 

17. Czy prawdą jest opinia, że 
najszybciej psują się sprężarki 
pomp ciepła? Jak długo 
obecnie mogą one pracować 
i od czego zależy ich żywotność?

18. Czy jednostka zewnętrza 
może i kiedy może być 
usytuowana np. w garażu, 
pomieszczeniu technicznym? 
Ile wynosi natężenie przepływu 
powietrza dla tej jednostki?
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Daikin: Teoretycznie jest to możliwe aczkol-
wiek niezalecane. Do prawidłowej pracy wy-
magane są duże ilości powietrza zewnętrz-
nego liczone w zależności od mocy urządzeń 
od kilku do kilkunastu tysięcy m3/h. Zapew-
nienie takiego przepływu generuje kosz-
ty urządzeń, które to umożliwią, których uni-
kamy montując agregat na zewnątrz. Ale 
są przypadki, gdzie jest to uzasadnione, np. 
parkingi dużych centrów handlowych, gdyż 
jest tam wyższa niż zewnętrzna temperatura. 
Zatem lepsze warunki pracy, a ilości takiego 
powietrza niemożliwe do wychłodzenia przez 
niewielkie jednostki. 

Atlantic: Należy unikać takiego umiejsca-
wiania jednostek zewnętrznych, zwłaszcza 
w przypadkach, gdy pompa ciepła ma być 
wykorzystywana przez cały rok. W zależno-
ści od mocy grzewczej pompy ciepła, wen-
tylator jednostki zew. może przedmuchiwać 
od 3200 do nawet 6500 m3/h. W wyniku od-
bierania ciepła od tak dużych ilości powie-
trza, przy usytuowaniu jednostki zewnętrznej 
w zamkniętym pomieszczeniu, nawet bardzo 
dobrze wentylowanym, nastąpi szybkie wy-
chłodzenie tego pomieszczenia i tempera-
tura w nim panująca będzie znacznie niższa 
niż temperatura na zewnątrz. Inaczej spra-
wa wygląda, gdy pompa ma pracować tyl-
ko okresowo np. w miesiącach letnich.  Nale-
ży wtedy dokonać odpowiednich obliczeń w 
celu ustalenia minimalnej kubatury pomiesz-
czenia, w którym miałaby znajdować się jed-
nostka zewnętrzna.

Glen Dimplex: Natężenie przepływu pom-
py ciepła o mocy 6 kW wynosi 2400 m3/h. Są 
to bardzo duże przepływy i ze względu na to 
nie montuje się ich w zamkniętych pomiesz-
czeniach. Zbyt szybko je wychłodzą.  

Nibe Biawar: Firma NIBE-BIAWAR wyzna- 
czając kanony na rynku pomp ciepła, posia-
da w ofercie model umożliwiający chłodze-
nie budynku bez potrzeby inwestowania  
w oddzielny układ klimatyzacji. Funkcja ta 
jest standardowym wyposażeniem pompy 
ciepła powietrze/woda F2040.

Hewalex: Zależy, o ile jest to droższy układ  
i jak są zbudowane instalacje w budynku,  
a także czy chcemy utrzymywać w kom-
forcie cały budynek czy tylko wybrane po-
mieszczenia.
W idealnym przypadku jeśli inwestor zde-
cyduje się na pompę ciepła i zainstalowa-
ną ma już wentylację mechaniczną koszty 
rozbudowy instalacji w przypadku najnow-
szych pomp ciepła HEWALEX będą opierały 
się wyłącznie na zakupie chłodnicy wodnej 
(w zależności od mocy to orientacyjny koszt 
3-7 tys. zł), która zostanie włączona w obieg 
wentylacji oraz prostego zaworu trójdrogo-
wego (np. CKF 3325 cena 230 zł kat. netto). 
Całe sterowanie chłodzeniem jest dostarcza-
ne z automatyką powietrznej pompy ciepła 
PCCO i nie ma konieczności dokupywania 
dodatkowych modułów sterowania. Takie 
chłodzenie łączy w sobie odczucie komfor-
tu chłodzenia całego budynku z niskimi kosz-
tami inwestycyjnymi i jest zdecydowanie naj-
lepszym rozwiązaniem. W tym przypadku 
ciężko jest znaleźć centralę wentylacyjną po-

19. Pompa ciepła P/W w opcji  
z chłodzeniem – czy opłaca się 
więcej zainwestować w droższą 
pompę i ile to jest drożej, czy 
lepiej zamontować oddzielny 
prosty układ klimatyzacji?

a r t y k u ł  t e c h n i c z n y
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trafiącą obsłużyć cały budynek za równo-
ważną cenę.
Jeśli budynek nie jest wyposażony w insta-
lację wentylacji mechanicznej, można zbu-
dować instalację chłodniczą z klimakon-
wektorami (układ sprawdzi się, jeśli chcemy 
chłodzić pojedyncze pomieszczenia, orienta-
cyjny koszt jednego klimakonwektora stoso-
wanego w budynkach mieszkalnych w zależ-
ności od mocy to 2-4 tys. zł). 
Oczywiście najtańszym sposobem jest zasila-
nie instalacji podłogowej czynnikiem o niskiej 
temperaturze. W tym przypadku wymagany 
będzie wyłącznie zawór trójdrogowy i czujnik 
temperatury punktu rosy, jednak taki układ  
z punktu widzenia komfortu jest zdecydowanie 
najmniej korzystny (chłodne powietrze utrzy-
muje się przy podłodze oraz istnieje ryzyko wy-
kraplania się pary wodnej na podłodze). 

Glen Dimplex: Dziś dla zapewnienia kom-
fortu cieplnego montuje się osobno systemy 
grzewcze i systemy chłodzące. Są to układy 
drogie w inwestycji. 
Już dziś można ten komfort cieplny zapew-
nić jednym urządzeniem, a chłodząc wyko-
rzystać ciepło odpadowe na cele użyteczne 
(np. na c.w.u. czy basen). A tym samym obni-
żyć koszty inwestycyjne.

Atlantic: Pompy ciepła powietrze/woda to 
opłacalne urządzenia wykorzystywane do 
chłodzenia obiektów. W przypadku pomp 

marki Atlantic odpowiedni moduł chłodze-
nia kosztuje 300 zł netto. W czasie pracy na 
potrzeby chłodzenia pompa ciepła „od-
wraca” obieg termodynamiczny i jest w sta-
nie wytworzyć „wodę lodową” o tempera-
turze 7oC na wyjściu z jednostki wewnętrznej. 
Wodę o takiej temperaturze najlepiej wyko-
rzystać poprzez zastosowanie klimakonwek-
torów, czyli odbiorników chłodu/ciepła, któ-
re są wyposażone w wentylator oraz układ 
odprowadzenia skroplin. Należy pamiętać 
o odpowiedniej izolacji przewodów z wodą. 
Zimą klimakonwektory mogą służyć jako 
górne źródło pompy ciepła czyli alternaty-
wę lub uzupełnienie dla ogrzewania pod-
łogowego bądź grzejników. Jeśli jako górne 
źródło chłodu chcemy wykorzystać jedy-
nie ogrzewanie podłogowe lub grzejnikowe, 
wówczas należy stosować czujniki tempera-
tury punktu rosy, które odpowiednio ogra-
niczą temperaturę  „wody lodowej” w celu 
uniknięcia skroplenia się wilgoci na instalacji  
i uszkodzenia układu. 

Panasonic: Zdecydowanie lepszym roz-
wiązaniem jest inwestycja w pompę ciepła 
powietrze-woda z bardziej rozbudowany-
mi funkcjonalnościami. Dzięki odpowiedniej 
konfiguracji taki system będzie zapewniał 
chłodzenie i ogrzewanie, przez co unikniemy 
sytuacji, w której pompa ciepła grzeje, a do-
mowy klimatyzator chłodzi.
W przypadku czołowych producentów 

pomp ciepła wszystkie nowe 
modele będą już wyposażo-
ne w możliwość przygotowania 
zimnej wody na potrzeby chło-
dzenia, co obrazuje pewien 
trend widoczny na rynku. Z tego 
powodu różnice w kosztach nie 
powinny być drastyczne.

http://www.instalreporter.pl
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