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Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest wspól-
na praca w systemie on-grid. W okresie letnim, użyt-
kownik oddaje nadwyżki energii elektrycznej wypro-
dukowanej przez panele fotowoltaiczne do sieci, 
natomiast zimą odbiera wcześniej oddaną energię 
elektryczną na warunkach zgodnych z ustawą OZE.
Szczególnie duże oszczędności można uzyskać w więk-
szych obiektach, np. w budownictwie wielorodzinnym. 
Przykładem tego typu inwestycji, łączącej technologię 
produkcji ciepła przez pompy ciepła i produkcji ener-
gii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych, jest instala-
cja hybrydowa wykonana przez firmę ADDUR z Olsz-
tyna, w budynku wielorodzinnym w Szczytnie.

Najwięcej korzyści z instalacji fotowoltaicznej, uzyskuje się przy dużym zapotrzebowaniu 
na energię elektryczną, maksymalnie wykorzystując „prąd słoneczny” na własne potrzeby. 
Zastosowanie do ogrzewania budynku systemu grzewczego na bazie pompy ciepła zasilanej 
energią elektryczną pozwala zwiększyć stopień wykorzystania na własne potrzeby energii 
wytwarzanej przez instalację PV. Współpraca pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną jest 
opłacalna zwłaszcza wtedy, gdy pompa ciepła również latem pobiera prąd do produkcji c.w.u. 
oraz do układów chłodzenia, ponieważ na bieżąco wykorzystuje się energię elektryczną.

Idealna para – pompa ciepła i system PV 
Małgorzata SMuczyńSka
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kotłowni gazowej na potrzeby bloku w Szczytnie, wy-
nosił średnio 97 000 zł. Wyprodukowana ilość energii 
z PV od momentu podłączenia licznika dwukierun-
kowego (grudzień 2014 r.) do grudnia 2015r., wynio-
sła 38,4 MWh. Z otrzymanych faktur w tym okresie 
wynika, że za ten okres wspólnota zapłaciła zakłado-
wi energetycznemu za pobraną energię elektryczną  
24 087,54 zł, przy czym na koniec okresu rozliczenio-
wego, zakład energetyczny zapłacił wspólnocie 6100 zł  
za nadwyżkę energii elektrycznej wyprodukowanej 
przez instalację fotowoltaiczną, odsprzedanej do sie-
ci. Po dokonanej termomodernizacji, to właśnie ener-
gia elektryczna jest wykorzystywana w głównej mierze 
przez pompy ciepła na potrzeby ogrzewania budyn-
ku, a niewielka jej część wykorzystywana jest na po-
trzeby oświetlenia korytarzy, piwnic i klatek schodo-
wych. Można więc śmiało stwierdzić, że roczny koszt 
ogrzewania budynku o powierzchni 2000 m2, należą-
cego do wspólnoty mieszkaniowej w Szczytnie zo-
stał zredukowany w 2015 r. z kwoty 97 000 zł do kwoty 
mniejszej niż 17 988 zł, co stanowi 81% oszczędności.

Pompy ciepła + fotowoltaika = 87% 
oszczędności

W 11.2016 r. dystrybutor energii elektrycznej prze-
szedł na odczyt automatyczny liczników energii. 

W lutym 2017 r. wspólnota otrzymała rozliczenie dot. 
energii elektrycznej zgodnie z aktualnym stanem 
prawnym, w ramach którego wpłynęły faktury ko-
rygujące za okres 2 lat tj. 01.01.2015 do 31.12.2016 r.  
Podsumowanie faktur wykazało, że w tym okresie 
zapłacili 25 673,28 zł za energię elektryczną pobraną 
na potrzeby pracy pomp ciepła i oświetlenia części 
wspólnych bloku, co daje średnioroczny koszt ogrze-
wania bloku po termomodernizacji na poziomie:  
25 673,28 zł/2 lata = 12 836,69 zł/rok! i oszczędności 
powyżej 87%. Aktualnie więc koszt ogrzewania 1 m2 
wynosi zaledwie 0,56 zł/m-c! W drugiej połowie 2017 r.  
planowana jest instalacja kolejnych dwóch, tym ra-
zem powietrznych pomp ciepła, współpracujących 
z kolektorami słonecznymi, w celu produkcji ciepłej 
wody użytkowej.

Z pompą ciepła i PV – tanio, 
bezpiecznie i ekologicznie

Podsumowując zastosowanie instalacji fotowoltaicz-
nej w budynku wyposażonym w pompę ciepła po-
zwala zwiększyć stopień wykorzystania na własne 
potrzeby energii wytwarzanej przez instalację PV, co 
z kolei pozwala na osiągnięcie ponad 87% oszczęd-
ności kosztów energii. Nierównomierność poboru 
oraz produkcji energii elektrycznej wymusza koniecz-

Wspólnota mieszkaniowa w Szczytnie 
postawiła na OZE

W 2014 roku Wspólnota Mieszkaniowa w Szczytnie, 
zdecydowała się na wykonanie termomodernizacji 
obiektu, w celu obniżenia kosztów energii. Instala-
cja polegała na montażu dwóch pomp ciepła NIBE 
F1345-60kW o łącznej mocy 120 kW, które ogrzewają 
budynek o powierzchni 2000 m2 oraz instalacji pane-
li fotowoltaicznych o mocy 39,7 kW, wytwarzających 
energię elektryczną potrzebną do ich zasilania. Koszt 
całej inwestycji wynosił 625 tys. zł. Wspólnota otrzy-
mała 500 tys. zł pożyczki (w tym 10% kwoty zosta-
ło umorzone) z WFOŚiGW ze środków Regionalnego 
Programu Warmia i Mazury, działanie 6.2.1., a pozo-
stała kwota 125 tys. zł pochodziła ze środków wła-
snych. System został włączony do eksploatacji w li-
stopadzie 2014 roku. Prace rozpoczęto od wykonania 
odwiertów geotermicznych dla pomp ciepła o łącz-
nej długości 2376 m.b. (24 odwierty po 99 m.b.), które 
zostały zaprojektowane pod terenem placu zabaw. 
W trakcie prowadzonych robót wiertniczych równo-
cześnie wykonano stosowne przeróbki hydrauliczne 

obiegu centralnego ogrzewania i przystąpiono do in-
stalacji wysokowydajnych, dwusprężarkowych pomp 
ciepła NIBE F1345-60 kW. Następnie rozpoczęto in-
stalację mikroelektrowni słonecznej, wykorzystując do 
tego zadania nowoczesne monokrystaliczne panele 
słoneczne PV o mocy 260 W każdy, które wytwarzają 
darmową energię elektryczną dla potrzeb pracy ma-
szynowni z pompami ciepła. Panele fotowoltaiczne 
w liczbie 153 sztuk zostały umiejscowione na dachu 
sześciokondygnacyjnego budynku. System sterowany 
jest automatycznie i kontrolowany zdalnie przez cen-
trum zarządzania energią. Podgląd pracującej instala-
cji można obejrzeć on-line w systemie NIBE UPLINK.

Osiągnięte oszczędności

Budynek wielorodzinny w Szczytnie to jeden z pierw-
szych obiektów w Polsce należący do wspólnoty 
mieszkaniowej, która jako prekursor działań proeko-
logicznych i oszczędnościowych pokazuje, jak korzy-
stając z nowoczesnych technologii można osiągnąć 
mniejsze rachunki za energię. Roczny koszt energii 
cieplnej w latach 2010-2013, wytwarzanej w lokalnej 

Okres rozliczeniowy Ilość zużytej energii elektrycznej 
(taryfa G12) Koszt energii elektrycznej

8.12.2014-26.02.2015 27 331 kWh 14 655,40 zł brutto
26.02.2015-16.04.2015 10 379 kWh 5274,97 zł brutto
16.04.2015-24.09.2015 3 046 kWh 1420,29 zł brutto
24.09.2015-30.12.2015 5 195 kWh 2736,88 zł brutto

8.12.2015-30.12.2015 nadwyżka energii elektrycznej z PV 
odsprzedana do sieci -6100 zł brutto

Łączny koszt energii elektrycznej  
w okresie 12.2014-12.2015 r.  17 987,54 zł brutto

Koszt energii elektrycznej wykorzystanej głównie do ogrzewania i oświetlenia części wspólnych 
bloku o pow. całkowitej 2000 m2 po zainstalowaniu instalacji hybrydowej z pompami ciepła  
o mocy 120 kW i instalacją fotowoltaiczną o mocy 40 kW (licznik zwrotny) – dane z faktur z 2015 r.
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ność stosowania instalacji fotowoltaicznych typu 
on-grid (współpracującej z siecią elektroenerge-
tyczną). Niektóre pompy ciepła są już wyposażo-
ne w specjalną funkcję regulatora PV READY słu-
żącą do współpracy z instalacją fotowoltaiczną, 
dzięki której mogą pracować z większą wydajno-
ścią w momencie występowania produkcji darmo-
wej energii elektrycznej z energii słonecznej. Za-
stosowanie tego typu instalacji hybrydowych jest 
w Polsce niezwykle korzystne nie tylko ze wzglę-
du na możliwe wysokie oszczędności, ale także  
z ekologicznego punktu widzenia. 
Zastąpienie kotłów na paliwa stałe pompą ciepła, 
w ogromnym stopniu przyczynia się do redukcji 
emisji CO2 i innych groźnych dla życia człowieka za-
nieczyszczeń, przedostających się do powietrza, 
głównie w wyniku tzw. niskiej emisji. Nie wszyscy 
bowiem zdają sobie sprawę, że niska emisja jest po-
wodem występowania w powietrzu takich szkodli-
wych związków, jak pyły zawieszone, dwutlenek 
siarki, tlenki azotu, metale ciężkie, wielopierście-
niowe węglowodory aromatyczne, które są rako-
twórcze i powodują silne zatrucia, a także trujących 
związków chemicznych jak dioksyny. Stężenie za-
nieczyszczeń występujących w powietrzu jest  
w Polsce przekraczane często, nawet kilkudziesię-
ciokrotnie i to najczęściej w okresie od październi-
ka do kwietnia, co ma niekwestionowany związek 
z sezonem grzewczym i nieefektywnym spalaniem 
paliw stałych o złej jakości, a nawet śmieci. W Pol-
sce na instalację pomp ciepła i systemów fotowol-
taicznych można pozyskać dofinansowanie z Unii 
Europejskiej oraz niektórych WFOŚiGW. Nietrudno 
przewidzieć efekty zastosowania pomp ciepła  
w nieco większej skali. Gdyby w Polsce udało się 
wdrożyć większe wsparcie technologii pomp ciepła, 
szczególnie dla osób fizycznych na budowę nowych 
odnawialnych źródeł energii cieplnej i wymianę nie-
ekologicznych i nieefektywnych kotłów stałopalnych, 
wszyscy wkrótce oddychalibyśmy czystym, zdrowym 
powietrzem.
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W Krakowie powstają ekskluzywne apartamenty  
„Klimaty”. Największym atutem inwestycji jest ekolo-
gia i wysoka energooszczędność. Trzy budynki speł-
niają standard NF-40, ich roczne zapotrzebowanie na 
nieodnawialną energię wynosi tylko 27,5 kWh/m². Cał-
kowity koszt ogrzewania jednego apartamentu sza-
cuje się na poziomie 450 zł rocznie. Osiedle „Klimaty” 
wykorzystuje pompy ciepła do ogrzewania i chłodze-
nia wszystkich pomieszczeń oraz podgrzewania c.w.u.  
W budynkach zastosowano także system wentylacji 
mechanicznej powietrza z odzyskiem ciepła. Zamiast 
klasycznych grzejników wykorzystuje się tutaj sufito-
we maty kapilarne, tworzące system promiennikowe-
go ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń. 
Przestrzeń jest całkowicie oddzielona od ruchu drogo-
wego, wszystkie samochody parkowane będą wyłącz-
nie w dużym podziemnym garażu, w którym przewi-
dziano stanowisko do ładowania baterii samochodów 
elektrycznych i hybrydowych. Głównym atutem inwe-
stycji jest wszechobecna zieleń. W celu nawadniania 
roślin zbudowany został system zbierania wody opa-
dowej, przewidziano też pokrycie części tarasów mata-
mi zasobnikowymi zatrzymującymi wodę deszczową.
Więcej http://apartamenty-klimaty.pl/

Energooszczędna 
inwestycja w Krakowie

http://www.nibe.pl/
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