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łu ciepłej wody użytkowej w bilansie rocznej pracy.
Wygodne jest odczytywanie współczynników efek-
tywności COP przedstawianych przez producentów 
pomp ciepła. Należy jednak zwrócić uwagę na nor-
mę, wg której określono wartość COP. Aktualną obec-
nie normą jest PN-EN 14511, a starszą PN-EN 255, 
według której wartości COP były o kilka procent ko-
rzystniejsze. Należy porównywać wartości odczyty-
wane dla jednakowego punktu pracy, standardowo 
przyjmuje się punkt B0/W35.

Jak ocenić wartość współczynnika COP pompy 
ciepła – czy jest to wartość dobra, czy też prze-
ciętna lub niska? 
Z pomocą przychodzi tutaj zestawienie niemieckiej 
instytucji rządowej BAFA (Das Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle) zajmującej się m.in. 

Jak ocenić efektywność gruntowych pomp ciepła?

Pompy ciepła typu solanka/woda przeznaczone do 
ogrzewania budynków i podgrzewania wody użyt-
kowej stanowią na rozwiniętych rynkach Europy 
Zachodniej około 30% pomp ciepła instalowanych  
w nowych budynkach. Wśród tego rodzaju urządzeń 
występuje znaczna różnorodność pod względem bu-
dowy, zakresu temperatur pracy, funkcji regulatorów, 
a także parametrów sprawnościowych. 
Wybór pompy ciepła powinien uwzględniać szereg 
kryteriów nie tylko technicznych, ale także tak istot-

nych jak np. dostęp do opieki serwisowej producen-
ta, czy też warunki gwarancji. Porównanie efektyw-
ności pomp ciepła nie jest prostą czynnością, gdyż 
pod uwagę powinna być brana wartość sezonowe-
go współczynnika efektywności SCOP, która będzie 
się przekładać na koszty eksploatacyjne. Wartość 
SCOP jest określana na drodze obliczeń jako szacun-
kowa i zależy nie tylko od samej pompy ciepła, ale 
m.in. od strefy klimatycznej dla budynku, tempera-
tur roboczych systemu grzewczego, czy też udzia-

określaniem warunków dofinansowania urządzeń 
OZE. Publikuje ona wykaz pomp ciepła, które prze-
szły badania w niezależnych laboratoriach i uzyska-
ły potwierdzoną w ten sposób wartość COP. 
Na liście znajduje się m.in. ponad 760 gruntowych 
pomp ciepła. Wszystkie z nich spełniają minimal-
ne wymagania dla wartości COP równe 4,30.
Minimalna wartość współczynnika COP dla grun-
towej pompy ciepła została określona na poziomie 
4,30, co wynika z decyzji 2007/742/WE Komisji Euro-
pejskiej w sprawie wymagań ecoprojektu. Jest ona 
także przyjmowana przez większość krajów, także 
w Polsce w ramach Programu Priorytetowego NFO-
ŚiGW: „Poprawa efektywności energetycznej. Część 
3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energo-
oszczędnych”.
Pompy ciepła typu solanka/woda zamieszczone  
w wykazie BAFA cechują się wysokimi współczynni-
kami COP. Średnia wartość COP dla tych pomp cie-
pła wynosi 4,54. Niższe wartości współczynnika COP 
(poniżej 4,54) uzyskuje ponad 50% pomp ciepła z li-
sty BAFA. Łącznie 21% pomp ciepła osiąga wysoką 
wartość współczynnika COP – ponad 4,71, a w tym 
6% osiąga współczynnik COP ponad 4,91. Na pod-
stawie takiej statystyki można określić, do jakiego 
rynkowego przedziału urządzeń należy dana pompa 
ciepła pod względem efektywności jej pracy.

Porada pochodzi z portalu EKO-BLOG firmy Vaillant 
www.eko-blog.pl

Zestawienie współczynników COP dla 761  
gruntowych pomp ciepła (lista BAFA z 12.2014) 
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COP = 4,30÷4,50 
51% pomp ciepła 

COP = 4,51÷4,70 
28% pomp ciepła 

COP = 4,71÷4,90 
15% pomp ciepła 

min. COP = 4,30 

śr. COP = 4,54 

COP = 4,91÷5,10 
6% pomp ciepła 

761 pomp ciepła 
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Zymetric nowym dystrybutorem generalnym Midea

Na rynku klimatyzacyjnym w Polsce znaczące przetaso-
wania. Zymetric, firma doświadczona jako generalny dys-
trybutor znanej japońskiej marki, rozpoczęła współpracę 
z inną dużą korporacją. Na początku 2015 roku, firma roz-
poczęła współpracę z chińskim gigantem – firmą Midea. 
Celem firmy jest szeroka obecność firmy na rynku pol-
skim – nie tylko w zakresie produktów o najmniejszych 
wydajnościach (Midea Home Comfort – grupa urządzeń 

typu split, przeznaczonych do mieszkań i domów, o wy-
dajności do 7,0 kW), ale z całą ofertą, także tą mniej zna-
ną na naszym rynku. Urządzenia Midei, w tym Midea Mul-
ti Comfort (zestawy multi-split), Midea Business Comfort 
(urządzenia profesjonalne o wydajności do 16,0 kW) czy 
Midea VRF z rozbudowanym nowoczesnym sterowaniem, 
objęte są pięcioletnią gwarancją, a ich dostępność za-
pewnia warszawski magazyn centralny.

http://www.instalreporter.pl
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