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Tabela 9 

Warunki znamionowe znormalizowane dla ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych 
ogrzewaczy z pompą ciepła 

Źródło ciepła 

Zewnętrzny wymiennik ciepła Wewnętrzny wymiennik ciepła 

Warunki 
klimatyczne 

Temperatura 
termometru 

suchego (mokrego) 
na wlocie 

Ogrzewacze pomieszczeń z pompą 
ciepła i wielofunkcyjne ogrzewacze 

z pompą ciepła, z wyjątkiem 
niskotemperaturowych pomp ciepła 

Niskotemperaturowe pompy ciepła 

Temperatura na 
wlocie 

Temperatura na 
wylocie 

Temperatura na 
wlocie 

Temperatura na 
wylocie 

Powietrze 
zewnętrzne 

umiarkowane + 7 °C 
(+ 6 °C) 

+ 47 °C + 55 °C + 30 °C + 35 °C 

chłodniejsze + 2 °C 
(+ 1 °C) 

cieplejsze + 14 °C 
(+ 13 °C) 

Powietrze 
wylotowe 
z systemu 
wentylacji 

wszystkie + 20 °C 
(+ 12 °C) 

temperatura na 
wlocie/ na 

wylocie 

Woda wszystkie + 10 °C / 
+ 7 °C 

Solanka wszystkie 0 °C/- 3 °C 

Tabela 10 

Warunki obliczeniowe odniesienia dla ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych 
ogrzewaczy z pompą ciepła, dla temperatur określonych jako temperatura termometru suchego powietrza 

(temperatura termometru mokrego powietrza jest podana w nawiasach) 

Warunki klimatyczne 

Temperatura obliczeniowa 
odniesienia Temperatura dwuwartościowa Graniczna temperatura robocza 

Tdesignh T biv TOL 

umiarkowane – 10 (– 11) °C maksymalnie + 2 °C maksymalnie – 7 °C 

chłodniejsze – 22 (– 23) °C maksymalnie – 7 °C maksymalnie – 15 °C 

cieplejsze + 2 (+ 1) °C maksymalnie + 7 °C maksymalnie + 2 °C 

Tabela 11 

Maksymalna dostępna ilość powietrza wylotowego z systemu wentylacji [m3/h], przy wilgotności 5,5 g/m 3 

Deklarowany profil 
obciążeń XXS XS S M L XL XXL 

Maksymalna dostępna 
ilość powietrza wylo
towego z systemu 
wentylacji 

109 128 128 159 190 870 1 021 

Tabela 12 

Europejski referencyjny sezon ogrzewczy w warunkach klimatu umiarkowanego, chłodnego i ciepłego dla 
ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła 

bin j T j [°C] 

Warunki klimatu 
umiarkowanego Warunki klimatu chłodnego Warunki klimatu ciepłego 

H j [h/rok] H j [h/rok] H j [h/rok] 

1 do 8 – 30 do – 23 0 0 0 

9 – 22 0 1 0
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Hałas – od czego zależy i gdzie szukać 
informacji

Hałas jest najczęściej opisywany dwoma parametra-
mi: moc akustyczna i ciśnienie akustyczne. Wartość 
ciśnienia akustycznego zależy od wartości mocy aku-
stycznej oraz warunków otoczenia i odległości po-
między źródłem dźwięku a miejscem pomiaru. Ciśnie-
nie akustyczne jest mierzalne np. decybelomierzem. 
Z kolei moc akustyczna jest wartością określaną tyl-
ko podczas testów i informuje nas o hałasie w źró-
dle dźwięku, a więc nie jest zależna od warunków ze-
wnętrznych i stanowi zawsze podstawę do obliczeń 
ciśnienia akustycznego. Wartość mocy akustycznej 
pomp ciepła można obecnie bardzo łatwo odczytać 
z etykiety energetycznej.
Warto dodać, że podana na etykiecie wartość mocy 
akustycznej zazwyczaj nie jest równa wartości mak-

symalnej i jest określana dla tzw. 
warunków znamionowych. Roz-
porządzenie 811/2013 informuje, 
że do pomiarów hałasu pompa 
ciepła powinna pracować z po-
wietrzem na zasilaniu o tempe-
raturze 7°C, natomiast po stro-
nie wody grzewczej 55°C (47°C 
na powrocie). Nic natomiast nie 
mówi o poziomie modulacji, tak 
więc nie wiemy, czy sprężarka  
i wentylator pracują z maksymal-
nymi obrotami.
Zawsze należy doczytać w doku-
mentacji technicznej pompy cie-
pła, jakie są maksymalne warto-
ści hałasu, a jakie np. w trybie obniżenia hałasu w nocy. 
Wartość „w trybie nocnym” jest o tyle istotna, że zgodnie  

Moc pompy ciepła

Pompy ciepła powietrze/woda typu split zazwyczaj 
wyposażone są w sprężarki sterowane falownikiem. 
Ich moc grzewcza jest modulowana i rzecz jasna za-
leżna od temperatury dolnego i górnego źródła cie-
pła. Norma EN 14511, wg której każdy z producentów 
ma obowiązek podawać parametry pompy ciepła, 
jak: moc grzewcza, elektryczna, efektywność pracy 
itd. nie zakłada, że urządzenie ma możliwość regu-
lacji mocy. Dlatego też możemy się niekiedy spotkać  
z „magicznymi” technologiami zastosowanymi  
w pompach ciepła, gwarantującymi stałą moc grzew-

czą niezależnie od temperatury zewnętrznej. Taki 
efekt osiąga się dla różnych obciążeń sprężarki – im 
niższe temperatury powietrza, tym większa moc elek-
tryczna. Decydując się na pompę ciepła, powinniśmy 
sprawdzić jej moc grzewczą dla granicznej tempera-
tury zewnętrznej i porównać z mocą obliczeniową 
budynku. Jeżeli pompa ciepła pracuje do -15°C, to 
musimy dysponować dodatkowym źródłem ciepła 
np. grzałką elektryczną, która zapewni moc równą 
moc obliczeniowej budynku. Układy niskotempera-
turowe zwykle nie mają problemów z poprawną pra-
cą do niskiej temperatury zewnętrznej, jednak insta-
lacje mieszane lub grzejnikowe już niekoniecznie. 

W ostatnim sezonie grzewczym temperatury może nie były jakoś specjalnie niskie, ale liczba 
zimnych dni była wyjątkowo duża. To dobry poligon dla pomp ciepła typu powietrze/
woda. Modele typu split cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Montaż kilku tysięcy 
pomp ciepła rocznie oznacza niestety częstsze niż dotąd problemy eksploatacyjne.

Praca pomp ciepła 
powietrze/woda  
typu split w praktyce

O doborze, hałasie, obiegu czynnika, przeglądach…

DawiD Pantera

Każda pompa ciepła ma charakterystyczną dla zastosowanej sprężarki kopertę pra-
cy i może okazać się, że o ile wg danych technicznych jest w stanie pracować np. do 
temperatury powietrza -20°C, zapewniając temperaturę zasilania instalacji grzewczej 
np. na poziomie 40°C, to… uważam za trochę naciągane hasła reklamowe typu „efek-
tywna praca pompy ciepła do -28°C”. Zawsze w takich przypadkach należy sobie od-
powiedzieć: z jakim alternatywnym źródłem ciepła można ją porównać i jakiej wyma-
gam temperatury na zasilaniu instalacji grzewczej?
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Wartość ciśnienia akustycznego obliczyć można ze 
wzoru zawierającego liczbę Q:

𝐿𝐿 = 𝐿𝐿𝑤𝑤 + 10 ∙ log ( 𝑄𝑄
4 ∙ 𝜋𝜋 ∙ 𝑟𝑟2) [𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴)] 

Ciśnienie akustyczne L w odległości r od źródła dźwię-
ku o mocy akustycznej Lw i wartości współczynni-
ka kierunkowego Q.
Z powyższej zależności wynikają dwie reguły. Pierwsza 
wskazuje, że każde podwojenie odległości powoduje 
spadek ciśnienia akustycznego o 6 dB(A) – wzrost od-
ległości z 1 do 2 m, z 2 do 4 m, z 4 do 8 m itd… spadek 
jest logarytmiczny. Druga reguła natomiast wskazu-
je, że różnica w ciśnieniu akustycznym pomiędzy są-
siadującymi wskaźnikami Q zawsze wynosi 3 dB(A) – 
pomiędzy Q=2 a Q=4, czy pomiędzy Q=4 a Q=8. Warto 
przypomnieć, że ucho ludzkie odbiera dźwięk wyższy 
o 6 dB(A) jako dwukrotnie głośniejszy.

z wymogami rozporządzenia ministra środowiska wła-
ściciel posesji zobowiązany jest do zachowania na gra-
nicy działki w okresie od 22:00 do 6:00 (a więc w nocy) 
hałasu nie większego niż 40 dB(A). Dotyczy to zabudo-
wy jednorodzinnej. Lokalizując jednostkę zewnętrzną, 
musi zatem wziąć pod uwagę warunki estetyczne, ale 
jak widać także uwarunkowania legislacyjne.
Hałas odbierany przez użytkownika pompy ciepła 
nie jest zależny tylko od samej mocy akustycznej 
jednostki zewnętrznej. Bardzo wiele zależy od mon-
tażu jednostki oraz od samego procesu pierwszego 
uruchomienia. Niewłaściwy wybór miejsca monta-
żu jednostki zewnętrznej lub niewłaściwe połącze-
nie jednostek przewodami chłodniczymi może pro-
wadzić do wzmożenia hałasu o kilka dB(A).
W materiałach projektowych firm producenckich, 
a także na stronach stowarzyszeń branżowych, jak 

PORT PC (http://www.portpc.pl) czy BWP (http://
www.waermepumpe.de/) można odszukać wiele 
informacji na temat hałasu w instalacjach z pompą 
ciepła, wskazując na jego duże znaczenie. PORT PC 
wydał wręcz specjalny zeszyt fachowy poświęcony 
tylko tej problematyce. Znajdziemy w nim m.in. in-
formację o tzw. współczynniku kierunkowym Q, ma-
jącym 3 podstawowe wartości Q=2, Q=4 oraz Q=8. 
Określa on część przestrzeni (1/Q część sfery), w któ-
rej rozchodzi się hałas i pozwala na określenie war-
tości poziomu ciśnienia akustycznego w dowolnej 
odległości od źródła dźwięku.

3  Rozporządzenie ministra środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

Współczynnik kierunkowy Q

Najczęstszy sposób montażu jednostki 
zewnętrznej pompy ciepła powietrze/
woda typu split to Q=4, a więc jednost-
ka zewnętrzna skierowana plecami do 
ściany budynku. W instrukcjach mon-
tażowych producentów podana jest 
zwykle minimalna odległość eksplo-
atacyjna jednostki od budynku  
i wynosi od 20 do 40 cm. Ze względu  
na konieczność prowadzenia prac ser-
wisowych zaleca się jednak zwiększyć  
tę odległość do ponad 0,5 m.

Częsty przypadek montażu pompy ciepła typu split

 

 

 

> 50 cm 
> 50 cm 

~ 20 cm 

 

 

~ 20 cm 

Większa odległość od ściany ułatwia późniejszą konserwację parownika
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Pętla obiegu czynnika

Konieczność wykonania pętli powoduje, że na ze-
wnątrz budynku znajduje się zwykle nie mniej niż  
1 m rury z czynnikiem chłodniczym. Oryginalna izola-
cja termiczna znajdująca się na rurach chłodniczych 
nie jest specjalnie skuteczna i duża ilość ciepła ucie-
ka do otoczenia. To oznacza, że temperatura uzyski-
wana w skraplaczu może nie osiągać wartości zada-
nej i automatyka pompy ciepła może zdecydować 
o dołączeniu dodatkowego źródła ciepła np. grzał-
ki elektrycznej, a to rzecz jasna generuje dodatkowe 
koszty. Przynajmniej rura gazowa (większej średni-
cy) powinna zostać zawsze dodatkowo zaizolowa-
na termicznie izolacją odporną na promieniowa-
nie UV o grubości równiej co najmniej grubości rury 
chłodniczej (min. 16 mm). Wszystkie miejsca poten-
cjalnych strat ciepła należy eliminować dodatkową 
izolacją termiczną jak np. zawory serwisowe, miej-
sca połączenia rur itd.
Wspomniana pętla na przewodach chłodniczych jest 
istotnym elementem ograniczającym hałas przeno-
szony do budynku. Zarówno drgania, jak i zmiany 
długości rur wynikające z różnicy temperatury będą 
skutecznie kompensowane. Należy także unikać pro-
wadzenia rur wzdłuż budynku np. w warstwie izolacji 
termicznej. Każde przejście przewodów przez ścianę 
powinno być wykonane prostopadle, a prowadzenie 
wzdłuż budynku należy wykonać tylko wewnątrz bu-
dynku z mocowaniem rur uchwytami z wkładką gu-

mową. Istotne jest także, aby konstrukcja, na której 
zamontowana jest jednostka zewnętrzna nie styka-
ła się ze ścianą budynku, ponieważ będzie to powo-
dować emisję niskich tonów do wnętrza budynku.
Połączenie sztywne może być też powodem szybsze-
go ubywania czynnika z instalacji. Drgania jednostki 
podczas pracy oraz różnica temperatury może pro-
wadzić do rozszczelnienia połączenia kielichowego 
przy jednostce zewnętrznej. Jest to szczególnie zło-
śliwe zjawisko, ponieważ pojawia się zimą, w okresie 
występowania największych różnic ciśnienia i tempe-
ratury, a więc wtedy, kiedy użytkownik szczególnie li-
czy na poprawną pracę instalacji. Spadek ilości czyn-
nika w układzie prowadzi do wzrostu obrotów wirnika 
wentylatora, który próbuje zwiększyć dostawę ener-
gii do parownika. Efekt jaki jest widoczny to pracu-
jąca pompa ciepła, nierzadko bez wskazania uster-
ki, niższa efektywność, a więc większy pobór energii 
elektrycznej i ten uciążliwy hałas towarzyszący pracy 
pompy ciepła z wentylatorem kręcącym się z mak-
symalnymi obrotami. Ubytek, nawet powolny czyn-
nika chłodniczego z instalacji nie musi więc mieć tyl-
ko wpływu na osiągi pompy ciepła, ale też na hałas.

Jednostka zewnętrzna pracując, odbiera ciepło z za-
sysanego powietrza, którego strumień może wynosić 
nawet ponad 4000 m3/h. Należy zapewnić drożność 
parownika poprzez utrzymanie go w dobrym staniem 

Wykonanie pętli w formie syfonu lub 
tzw. świńskiego ogona, poprawne  
i pozytywne przeprowadzenie próby 
szczelności ciśnieniem próby równym 
maksymalnemu ciśnieniu roboczemu, 
daje największe szanse, by układ bę-
dzie pracował poprawnie przez lata 
(procedura oraz warunki przeprowa-
dzenia próby szczelności dokładnie 
opisuje norma PN-EN 378).

Zredukuj zużycie energii w Twoim domu

Oferujemy pompy ciepła dla do wol nych warun ków zamie sz kania i  potrzeb 
związanych z komfortem ogrzewania. Nasz asortyment jest tak różno rodny, jak 
różnorodne są życzenia użyt kow ników. Naj   czy st sze, najpewniejsze i naj bardziej 
nieza wodne źródła ciepła znaj dują się w bez pośrednim otoczeniu domu. 
Korzystaj z gruntu i powie trza oraz zalet technologii pomp ciepła marki 
Junkers-Bosch. bit.ly/JunkersPompy

Powietrzne i gruntowe  
pompy ciepła
niezawodność i duże oszczędności
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technicznym, ale również dbając, aby nic nie przesła-
niało parownika. Mniejsza ilość przepływającego po-
wietrza niż jest wymagana oznaczać będzie częstsze 
występowanie procesu zamarzania i odmrażania pa-
rownika. Proces odmrażania najczęściej realizowany 
jest przez odwrócenie układu chłodniczego na zawo-
rze 4-drogowym i oznacza wyciąganie ciepła z instala-
cji c.o. i kierowanie go na wymiennik w jednostce ze-
wnętrznej. Częstsze odmrażania to wyrzucanie ciepła 
poza budynek i zwiększone zużycie energii elektrycznej.

Przegląd instalacji

Efektywność instalacji z pompą ciepła zapewni, 
oprócz tradycyjnego serwisowania całej instalacji 
grzewczej, także stosunkowo prosta kontrola pracy  
z poziomu regulatora. Podczas przeglądania zgroma-
dzonych przez automatykę pompy ciepła informacji 
można znaleźć cenne wskazówki do zastosowania  
w naszej instalacji grzewczej w celu optymalizacji pracy.

Po zakończeniu okresu grzewczego, autoryzowana 
firma serwisowa powinna przeprowadzić przegląd 
eksploatacyjny instalacji oraz, w miarę możliwości, 
także jej optymalizację. W nowo powstałych budyn-
kach regulacja ta jest wręcz niezbędna, ponieważ  
w pierwszym roku użytkowania występuje zwiększo-
ne zapotrzebowanie na energię, z uwagi na wysoki 
współczynnik wilgotności w budynku. Na czas osu-
szania budynku pompa ciepła powinna korzystać tyl-
ko z alternatywnych źródeł ciepła (grzałka lub kocioł).  
W przypadku pomp typu powietrze/woda sprawa nie 
jest taka oczywista, jak się wydaje, bo o ile nie ma 
oczywiście możliwości zamrożenia dolnego źródła 
ciepła, to jednak proces osuszania budynku pompą 
ciepła typu powietrze/woda oznacza długie cykle pra-
cy na niskiej temperaturze po stronie skraplacza. Bez 
kontroli pracy zachodzi spore prawdopodobieństwo 
usterki pompy ciepła, ponieważ niska temperatura 
instalacji grzewczej może nie zapewnić wystarczają-
cej ilości energii do bezpiecznego przeprowadzenia 
procesu odmrażania parownika.

Zablokowanie dopływu powietrza do 
parownika 

Zalecenia odnośnie kontroli i serwi-
sowania pomp ciepła można zasadni-
czo porównać z wymogami konserwa-
cji tradycyjnych urządzeń grzewczych, 
o ile ilość czynnika chłodniczego w ca-
łym układzie nie przekracza 5 ton ekwi-
walentu CO2 dla pomp ciepła typu split 
oraz 10 ton ekwiwalentu CO2 dla pomp 
ciepła z układem chłodniczym herme-
tycznym (pompy typu monoblok).

Parametry/warunki 
obliczeniowe pomp ciepła

Dopuszczalne poziomy 
hałasu w środowisku

maksimum energii i niższe koszty

ecoTEC pure 

Ponieważ  wybiega w przyszłość.Ogrzewanie Chłodzenie Energia odnawialna

ecoTEC pure VC / VCW – gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny,  
jedno- i dwufunkcyjny

  Niemiecka jakość i trwałość
  Szeroki wybór zasobników do ciepłej wody
  Pompa o wysokiej efektywności
  Bezpośredni dostęp do głównych komponentów  
podczas prac serwisowych

  Małe wymiary urządzenia
  Łatwe podłączenie do istniejących instalacji

Więcej informacji na www.vaillant.pl
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