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P O R A D Y

Pompa ciepła jest urządzeniem, które ma najwyż-
szą efektywność w momencie, gdy różnica tempe-
ratury pomiędzy miejscem skąd pobieramy ciepło, a 
miejscem, gdzie oddajemy ciepło, jest możliwie naj-
mniejsza (zielna pionowa linia zakończona strzałka-
mi musi być jak najkrótsza).    
Jeśli budynek ogrzewalibyśmy za pomocą grzał-

ki elektrycznej, cały czas moglibyśmy pracować na 
stałym parametrze temperaturowym 50°C, ponie-
waż koszt wytworzenia 1 kWh energii cieplnej dla 
temperatury 25°C i 50°C jest podobny. Gdy źródłem 
ciepła jest pompa ciepła, koszt wytworzenia 1 kWh 
energii jest zależny od różnicy temperatury ciepła 
pobieranego z glikolu płynącego z ziemi oraz tem-

Krzywe grzewcze 
czy stała nastawa 
zasilania instalacji  
z pompą ciepła?

peratury zasilania instalacji grzewczej – więc powin-
niśmy możliwie obniżyć temperaturę zasilania insta-
lacji grzewczej. Wykres po lewej stronie przedstawia, 
jak teoretycznie zmienia się współczynnik efektyw-
ności pompy ciepła w zależności od różnicy  pomię-
dzy dolnym a górnym źródłem ciepła.
Najogólniej rzecz przyjmując – chcemy, żeby urzą-
dzenie pracowało z możliwie niską temperaturą 
zasilania instalacji.

Obawy instalatorów przed krzywą grzewczą
Czasami spotykam się z obawami instalatorów zwią-
zanych z krzywą grzewczą. Praca na krzywej w spo-
sób efektywny możliwa jest wyłącznie w momencie, 
kiedy dobrze poznamy, jak zachowuje się budynek 
pod względem zysków i strat ciepła. Najlepiej krzy-

wą nastawiać przy niskiej temperaturze powietrza na 
zewnątrz – w okolicach -15/-20°C. Dlatego też war-
to udostępnić tę wiedzę użytkownikom budynku, 
bo to oni powinni dostosować krzywą grzania do 
swoich oczekiwań w trakcie eksploatacji budynku. 
Częstym problemem związanym z krzywą grzew-
czą jest przegrzewanie lub niedogrzewanie budyn-
ku. Może być to związane ze złym wyborem krzywej 
grzania, chwilowymi stratami ciepła lub zyskami cie-
pła np. z promieniowania słonecznego w domach  
z dużymi przeszkleniami. Bardziej rozbudowane ste-
rowniki obsługujące instalację grzewczą, będą miały 
czujnik pokojowy wprowadzający korektę ogrzewa-
nia lub zupełne jego wyłączenie w momencie, gdy 
temperatura w pomieszczeniu jest spełniona. Na-
leży jednak w takich przypadkach pamiętać o bez-

Odpowiedzi udzielił: Szymon Piwowarczyk
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Stała temp. zasilania 50°C

Krzywa grzewcza średniotemperaturowa

Stała temp. zasilania niskotemperaturowa

Krzywa grzewcza niskotemperaturowa

Temperatura glikolu z wymiennika gruntowego w pierwszej części sezonu grzewczego              

Temperatura glikolu  w drugiej części sezonu grzewczego              

Krótszy  odcinek =

pompa ma lepsze COP

Niepotrzebny naddatek 

obniżający COP

Naddatek obniżający 

COP przy grzejnikach

Oznaczenia na wykresie: Zielone linie oznaczają temperaturę glikolu pobieraną z dolnego 
źródła do pompy ciepła – jego temperatura w czasie sezonu grzewczego spada. Pod koniec zimy 
temperatura glikolu jest najniższa. Żółte linie oznaczają temperaturę zasilania instalacji grzewczej, 
tzw. niskotemperaturowej o parametrze zasilania 35°C przy temperaturze otoczenia  -20°C. Ciągłą linią 
oznaczona została krzywa grzania dla tego budynku, przerywaną natomiast stały nastawiony parametr. 
Czerwone linie są dla budynku ogrzewanego przy -20°C grzejnikami o parametrze zasilania 50°C.
Źródło wykresu: materiały własneŹródło zdjęcia: wiż.pl/pompy-ciepla-dzialanie-i-praktycznie-zastosowanie/

http://www.instalreporter.pl


władności ogrzewania podłogowego. Pompa obie-
gowa ogrzewania podłogowego powinna pracować 
w taki sposób, żeby nie doprowadzić do wychłodze-
nia podłogi, a jednocześnie temperatura w instala-
cji grzewczej musi być na tyle niska, żeby dodatko-
wo nie przegrzewać pomieszczenia. 

Wnioski:
1. Krzywa grzewcza zawsze jest opłacalna w zasto-

sowaniu z pompami ciepła – koszty ogrzewania  
w ciągu całego sezonu będą niższe niż w trakcie pra-
cy na stałym parametrze grzewczym.
2. Krzywe grzewcze mają większe znaczenie w przy-
padku instalacji grzejnikowych. Tutaj zyski będą bar-
dzo widoczne. 
3. Najlepsze z punktu widzenia instalacji oraz kom-
fortu będzie zastosowanie automatyki urządzenia 
z korekcją czujnika pokojowego. W tym momencie 

uwzględnimy np. zyski 
słoneczne docierające 
do domu lub zwiększo-
ne zyski wewnętrzne. 
Warto również zwrócić 
uwagę na program nie-
dopuszczający do wy-
chłodzenia posadzki 
ogrzewania podłogo-
wego w trakcie sezonu 
grzewczego (taniej jest 
utrzymywać tempera-
turę minimalną podło-
gi niż wygrzewać ją od 
nowa).

Czerwone pole – energia dostarczona do budynku w wyższej temperaturze.

Pompa ciepła pracuje na stałej temperaturze zasilania instalacji

w całym sezonie grzewczym, zdecydowanie w danym momencie

przekraczając zapotrzebowanie ciepła budynku. Budynek nie

potrzebuje tyle ciepła, więc pompa instalacji pracuje pulsacyjnie.

Zielone pole - energia cieplna dostarczona do budynku w niższej temperaturze. Czas dostarczenia energii jest dłuższy, ale ilość ta sama.

Pompa ciepła pracuje temperaturze wynikającej z krzywej grzewczej.

Ciepło dostarczone do budynku przez instalację grzewczą jest  dostarczane w sposób ciągły, a sama  sprężarka  w pompach ciepła 

ON/OFF będzie pracowała  również pulsacyjnie ze względu na  przekroczoną moc grzewczą w stosunku do zapotrzebowania budynku.

Najlepiej jeśli sprężarka będzie typu inwerterowego – w tym przypadku efektywność  instalacji wzrośnie.

COP << COP

Energia cieplna do budynku = Energia cieplna do budynku

Źródło: materiały własne

Praca ze stałą temperaturą zasilania instalacji grzewczej 

w czasie całego sezonu grzewczego

Praca z prawidłowo nastawioną krzywą grzania

Praca z prawidłowo nastawioną krzywą grzania oraz 

czujnikiem pokojowym uwzględniającym dodatkowe 

zyski cieplne i programem dla ogrzewania podłogowego 

niedopuszczającym do zbytniego wychłodzenia podłogi
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1. Wybierz Konkurs w którym weźmiesz udział 
(pamiętaj, możesz wziąć udział w wielu   
Gebokonkursach przez cały rok 2015).

2. Wypełnij poprawnie formularz   
i wykonaj zadanie konkursowe.

3. Gwarantowana nagroda trafi do Ciebie  
w ciągu 30 dni od zgłoszenia.

PAMIĘTAJ:
CO MIESIĄC NOWY KONKURS   
Z ATRAKCYJNYMI NAGRODAMI

MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ: 22 511 20 89

E-MAIL: marketing@gebo.com.pl

ŚWIĘTUJ z NAMI JUbILEUSZ 20-lecia GEbO W POLSCE!

WEJDŹ na: www.20lat.gebo.com.pl 
i WYGRYWAJ atrakcyjne NAGRODY!

GEBO TECHNIKA INTERNATIONAL SP. Z O.O.
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