
a k t u a l n o ś c i
15s t r.0 2 / 2 0 1 6

  Badania rynku przeprowadzone w połowie stycz-
nia 2016 r. przez Polską Organizację Rozwoju Tech-
nologii Pomp Ciepła (PORT PC) pokazały, że w ciągu 
ostatnich sześciu lat rynek sprężarkowych, elektrycz-
nych pomp ciepła wzrósł niemal trzykrotnie. 

W Polsce wciąż jeszcze mamy do czynienia z począt-
kową fazą rozwoju rynku pomp ciepła, na uwagę za-
sługuje fakt, że mimo braku wsparcia dla tej techno-
logii stopniowo zdobywa ona zaufanie coraz większej 
liczby konsumentów. Wiele wskazuje na to, że tenden-
cja wzrostowa utrzyma się również w kolejnych latach. 
Rośnie efektywność i niezawodność powietrznych 
pomp ciepła, co przy stosunkowo niskich kosztach in-
westycyjnych skutkuje znacznym wzrostem sprzeda-
ży. Z pewnością znaczenie odegrały również ostatnie 
łagodne zimy, podczas których konieczność korzysta-
nia z dodatkowego źródła ciepła (grzałki elektrycz-
nej) ograniczała się do minimum. Rozwiązaniem stan-
dardowym wśród powietrznych pomp ciepła stały 
się pompy rewersyjne, które z powodzeniem pod-
noszą komfort cieplny w obiekcie również latem - 

Spektakularny wzrost rynku powietrznych 
pomp ciepła w 2015 r.

W ubiegłym roku w Polsce sprzedaż pomp 
ciepła do ogrzewania pomieszczeń wzro-
sła ok. 20%. Pierwszy raz w historii badań, 
mieliśmy do czynienia z tak spektakular-
nym wzrostem segmentu rynku powietrz-
nych pomp ciepła, który wyniósł 70%. Trend 
wzrostu utrzymał się również w stosunku do 
gruntowych pomp ciepła, których sprzedaż 
w 2015 roku wzrosła o 5%.  Rynek wszyst-
kich pomp ciepła łącznie wzrósł o 14%. 

Warto pamiętać, że mimo wysokiego wzrostu procentowego wciąż mamy do czynienia 
ze stosunkowo niewielką liczbą sprzedanych powietrznych pomp ciepła – w roku 2015 
było to ok. 3916 sztuk. Dla porównania tylko w roku 2014 w Niemczech sprzedano  
39 350 takich urządzeń [European Heat Pump Market and Statistics Report 2015]. Istot-
nie wzrósł również rynek pomp ciepła powietrze/powietrze typu VRF, w ubiegłym roku 
mieliśmy do czynienia z blisko 30% wzrostem sprzedaży tych urządzeń. W 2015 roku 
odnotowano nieznaczny wzrost sprzedaży powietrznych pomp ciepła do c.w.u. (na po-
ziomie 3,4%). Urządzenia te stanowią blisko 40% całego ubiegłorocznego rynku pomp 
ciepła w Polsce. Już od kilku lat w naszym kraju sukcesywnie rośnie sprzedaż grunto-
wych pomp ciepła (typu solanka/woda). W roku 2015 sprzedano prawie 5000 sztuk ta-
kich urządzeń, w stosunku do roku 2014 jest to wzrost sprzedaży na poziomie 5,1%. 
Spadek odnotowano na rynku pomp ciepła typu woda/woda, nastąpiła tu konwersja  
w kierunku pomp ciepła solanka/woda z tzw. pośrednim wymiennikiem ciepła. 
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zapewniając chłodzenie. Z badań PORT PC wynika, 
że w ubiegłym roku sprzedano łącznie o 70% więcej 
pomp ciepła typu powietrze/woda w stosunku do 
roku 2014. Tak wysoki przyrost sprzedaży tych urzą-
dzeń może wskazywać na wyjście z niszy rynkowej 
tego segmentu w kierunku szybkiego wzrostu rynku. 
Badaniem PORT PC nie zostały objęte gazowe pompy 
ciepła. Zdaniem producentów i dystrybutorów tych 
urządzeń mamy do czynienia z corocznym wzrostem 
ich sprzedaży. Warto zauważyć, że pompy ciepła po-
wietrze-powietrze lub powietrze-woda zasilane pali-
wem gazowym coraz częściej znajdują zastosowanie  
w segmencie średnich i dużych obiektów, w szcze-
gólności położonych w centrach miast i bez możliwo-
ści podłączenia do sieci ciepłowniczej. Wiąże się to 
z brakiem możliwości przydzielenia inwestorom do-

datkowych mocy elektrycznych na 
potrzeby nowych lub termomoder-
nizowanych budynków. Gazowe pom-
py ciepła znajdują też coraz szersze 
zastosowanie w budynkach o prze-
znaczeniu produkcyjno-magazyno-
wym położonych na obrzeżach miast, 
bez dobrze rozwiniętej infrastruktury  
(w przypadku gdy inwestorowi zale-
ży na optymalizacji kosztów mediów  
w dłuższym okresie użytkowania). Nie-
wątpliwie szereg zrealizowanych inwe-
stycji w różnych sektorach przyczynia 
się do zwiększającego się zaufania do 
technologii gazowych pomp ciepła.
Źródło: PORT PC  

W perspektywie kilku najbliższych 
lat branżę grzewczą i budowla-
ną czekają dalsze istotne  zmiany. 
PORT PC zachęca instalatorów, pro-
jektantów i architektów do wcze-
śniejszego przygotowania się do no-
wej rzeczywistości po 2017 roku. 
Już 26 kwietnia br. podczas Targów 
INSTALACJE 2016 odbędzie się kon-
ferencja PORT PC „Bądźmy gotowi 
na zmiany” dedykowana dla wszyst-
kich, którzy chcą odpowiednio wcze-
śniej przygotować się na wejście  
w życie nowych przepisów.

Typu pomp ciepła 2010 2011 2012 2013 2014 2015 wzrost względny rynku w 2015
solanka/woda 3500 4300 4634 4640 4693 4930 5%
woda/woda 450 250 145 136 152 86 -44%
powietrze/woda 1500 1300 1680 2119 2307 3916 70%
powietrze/woda tylko do c.w.u. 2060 4500 5600 7800 8497 8788 3%
bezpośrednie odparowanie  
w gruncie/woda 620 220 342 446 430 551 28%

VRF (Variable Refrigerant Flow) 2710 2984 3824 28%
SUMA bez VRF 8130 10570 12401 15141 16079 18271

14,10% cały rynek

0 2 / 2 0 1 6

r
e

k
l

a
m

a

http://www.purmo.pl
http://www.instalreporter.pl

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

	Przycisk 118: 
	Strona 1: Off

	Przycisk 123: 
	Strona 1: Off

	Przycisk 131: 


