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Wizualizacja pozwala przyjrzeć się z bliska pra-
cy gruntowej pompy ciepła w czasie rzeczywistym  
i na bieżąco śledzić funkcjonowanie całej instalacji. 

Możemy dowiedzieć się z niej między innymi:
•	jaki	jest	aktualny	koszt	ogrzewania	pompą	ciepła	
w danym momencie sezonu grzewczego oraz jak 

kształtowały się koszty w minionych okresach,
•	jaki	jest	udział	odnawialnego	źródła	energii	w	ogrze-
waniu budynku i wody użytkowej,
•	jak	radzi	sobie	instalacja	np.	w	czasie	dużych	mro-
zów	lub	latem,	pracując	na	potrzeby	ogrzewania	
wody użytkowej – wystarczy podejrzeć pracę pom-
py ciepła w interesujących nas okresach.

Dom i instalacja z pompą ciepła 
w domu pana Artura

Dane obiektu i instalacji:
– wizualizacja przedstawia pracę pompy ciepła  
Vitocal 300 firmy Viessmann o mocy 10 kW i rzeczywi-
stym	współczynniku	efektywności	sezonowej	COP	3,89,

Nasi potencjalni klienci/inwestorzy żywo zainteresowani tematem z reguły nie mają okazji przekonać się przed zakupem  
pompy ciepła, jak urządzenie pracuje w realnych warunkach. Taką możliwość daje wizualizacja pracy pompy ciepła Viessmann, 
która od 2006 r. ogrzewa dom pana Artura pod Opolem. Pozwala ona nakreślić rzeczywisty obraz pompy ciepła i może okazać 
się przydatna w podjęciu ostatecznej decyzji o wyborze urządzenia grzewczego. Warto więc poświęcić trochę czasu i przekonać 
naszych klientów, aby naocznie przekonali się do tego rozwiązania.

Wizualizacja pompy ciepła Viessmann 
pracującej pod Opolem 

12 lat pracy pompy ciepła. Jak działa i jakie są rzeczywiste koszty ogrzewania?

Po najechaniu kursorem na wybrany element 
lub urządzenie na wizualizacji wyświetla się jego 
szczegółowy opis. Wizualizacja pracy pompy cie-
pła pokazuje nam również aktualne parame-
try instalacji, a także które urządzenia w danym 
momencie są uruchomione, a które wyłączone. 
Ważną kwestią, która ma spory wpływ na niskie 
koszty ogrzewania pompą ciepła, jest to, że korzy-
sta ona z dwóch taryf energii elektrycznej – dzien-
nej i nocnej. Z droższej dziennej pochodzi jedynie 
kilka procent energii wykorzystywanej na potrze-
by grzewcze domu. W tańszej nocnej taryfie woda 
w zbiorniku buforowym jest nagrzewana nawet do 
temperatury powyżej 50°C. W ciągu dnia instalacja 
korzysta z tego ciepła, pobierając go tyle, ile w da-
nym momencie potrzebuje do ogrzania domu.

Wizualizacja pracy pompy ciepła  
– pełna wersja

http://www.instalreporter.pl
http://www.viessmann.com.pl/wizualizacja/pompa.html
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Ile kosztuje ogrzewanie pompą ciepła?

Na wizualizacji dokładnie widać, jak kształtuje się 
koszt ogrzewania pompą ciepła od rozpoczęcia se-
zonu	do	chwili	obecnej,	a	także	jaki	jest	wskaźnik	zu-
życia	energii	w	taryfie	dziennej	i	nocnej.	Ponieważ	
pompa ciepła pracuje praktycznie przez cały rok, 
warto sprawdzić, jak przestawiał się koszt ogrzewania 
pompą ciepła w poprzednim okresie – od 1.10.2016 
do	30.09.2017:
– w ciągu tych 12 miesięcy udział energii elektrycz-
nej	wyniósł	30%,	podczas	gdy	70%	energii	dostar-
czyła pompa ciepła z gruntu,
– zużycie energii w taryfie dziennej wyniosło jedynie 
481	kWh,	w	taryfie	nocnej	4768	kWh,
– w omawianym roku pan Artur uruchamiał też ko-

minek, jednak dodatkowy koszt wynikający ze zuży-
tego	w	tym	celu	drewna	wyniósł	jedynie	36	zł.	Moż-
na więc sądzić, że kominek był uruchamiany bardziej 
dla stworzenia przyjemnej atmosfery w domu, niż  
z konieczności.
W sumie rachunek wyniósł 1780 zł – to koszt ogrze-
wania pompą ciepła wnętrza domu i wody użyt-
kowej przez okrągły rok!
Jak podkreśla właściciel domu, tak niskie koszty są wy-
nikiem nie tylko odpowiedniego doboru urządzenia 
grzewczego pod kątem zapotrzebowania na ciepło bu-
dynku,	ale	również	przemyślanego	zaprojektowania	
całej	instalacji	grzewczej.	Nie	bez	znaczenia	było	rów-
nież	zastosowanie	wentylacji	z	odzyskiem	ciepła,	któ-
ra nie przyczynia się do strat energii grzewczej, pod-
czas regularnej wymiany powietrza w domu.

–	pobór	energii	z	gruntu	odbywa	się	za	pomocą	
dwóch	sond	pionowych	o	długości	91	m	każda,
–	oprócz	pompy	ciepła,	w	instalacji	znajduje	się	rów-
nież kominek z płaszczem wodnym, jako alternatywa 
dla	głównego	urządzenia	grzewczego.	Rzadko	kiedy	
jest	on	jednak	używany,	ponieważ,	jak	mówi	właści-
ciel domu, po przeliczeniu kosztu drewna potrzeb-
nego do wyprodukowania danej jednostki energii  
i	porównaniu	go	z	kosztem	wyprodukowania	ener-
gii przez pompę ciepła, uruchamianie kominka oka-
zało się nieopłacalne,
– pompa ciepła ogrzewa wodę użytkową w zasob-
niku o pojemności 300 l,

–	oprócz	niego,	zainstalowano	również	drugi	zbior-
nik	(buforowy)	o	pojemności	600	l,	który	ma	za	za-
danie akumulować ciepło,
– pompa ciepła ogrzewa powierzchnię 200 m²,
– kubatura domu to 500 m³,
– zapotrzebowanie budynku na ciepło według pro-
jektu wynosi 11,3 kW,
– dom jest dobrze zaizolowany i wyposażony w szczel-
ną stolarkę,
– ciepło oddawane jest do pomieszczeń poprzez 
ogrzewanie podłogowe,
–	w	domu	wykonano	również	wentylację	z	rekupe-
racją i zainstalowano gruntowy wymiennik ciepła.

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław
tel.	71	36	07	100,	faks	71	36	07	101
www.viessmann.pl 
infolinia serwisowa: 801 0 801 24
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Namów	klienta	na	skorzystanie	z	promocji	 
PROGRAM:	CIEPŁO	Z	ZIMNA

W	promocji	mogą	wziąć	udział	klienci	końcowi,	którzy	zdecydują	się	na	zakup	zestawów	pomp	cie-
pła, w tym: Vitocal 200-S i Vitocal 100-S i realizację montażu w wybranych przez Viessmann Sp. z o.o. 
autoryzowanych	Firmach	Partnerskich.	W	ramach	zakupu	zestawu,	montaż	i	uruchomienie	klient	
otrzymuje	GRATIS!	Oferta	ważna	od	1	lutego	2018	do	30	czerwca	2018	r.	
Więcej na stronie internetowej: www.cieplozzimna.pl
Warunkiem uzyskania promocyjnych cen jest wypełnienie formularza: kliknij

Jesteś	Instalatorem	i	montujesz	pompy	ciepła	 
–	otrzymujesz	nagrody!

„Rok	2018	to	rok	pomp	ciepła”	w	firmie	Viessmann,	co	ma	swoje	odzwierciedlenie	w	całej	polityce	
koncernu	i	przełożenie	także	w	Programie	Instalator.	W	tabeli	premii	za	urządzenia	w	Programie	In-
stalator	nastąpił	wyraźny	wzrost	stawek	za	rejestrację	zamontowanej	pompy	ciepła.	Wartość	nagro-
dy w wysokości 300-350 zł za te urządzenia, przewyższająca kilkukrotnie wartość premii za rejestra-
cję kotła kondensacyjnego jeszcze raz dobitnie pokazuje wagę, jaką firma Viessmann przywiązuje 
do	roli	odnawialnych	źródeł	ciepła	w	ogrzewnictwie,	w	tym	właśnie	pomp	ciepła.
Pompy	ciepła	objęte	premią	w	Programie	Instalator	to:	Vitocal 060-A/161-A, Vitocal 100-S/111-S/250-S,  
Vitocal 200-S/222-S, Vitocal 200-G/300-G, Vitocal 222-G/242-G, Vitocal 333-G/333-G NC/343-G, 
Vitocal 300-A/350-A Vitocal 200-A.

http://www.instalreporter.pl
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/cieplo-z-zimna.html?kl=FB&utm_source=FB&utm_medium=post&utm_campaign=CZZ
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