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  Współpraca pompy ciepła  
powietrze/woda z kotłem gazowym, 
olejowym lub na gaz płynny

W polskich warunkach klimatycznych pompa 
ciepła typu powietrze/woda musi współpra-
cować z dodatkowym źródłem ciepła.  
W budynkach nowych, o niewielkiej mocy 
obliczeniowej sprawdzi się układ monoener-
getyczny, a więc układ pompy ciepła we 
współpracy z grzałką elektryczną. Budyn-
ki modernizowane wymagały będą jednak 
nieco innego układu, tzw. biwalentnego.  
Taki układ to wzajemna współpraca pompy 

ciepła i kotła, zwykle tego który do pory ogrze-
wał budynek, jednak robił to nieekonomicznie. 
Współpraca z kotłem może przebiegać  
w dwóch wariantach – jako układ alterna-
tywny oraz jako układ równoległy. W obu 
przypadkach pompa ciepła powietrze/woda 
pracuje i pokrywa zapotrzebowanie do pew-
nej wartości temperatury zewnętrznej tzw. 
punktu biwalentnego, z taką zależnością, że 
im większa moc grzewcza dobranej pompy 
ciepła, tym niższa będzie wartość punktu bi-
walentnego, poniżej którego pompa wyma-
ga dołączenia dodatkowego źródła ciepła. 
Różnica pomiędzy pracą alternatywną,  

Viessmann – rzetelna wiedza i doświadczenie  
w układach współpracy pomp ciepła i kotłów 

Układy hybrydowe  
z automatyczną adaptacją  
punktu biwalentnego

  Dawid Pantera

Pod ciekawą nazwą „układ 
hybrydowy” można ukryć każdą 
instalację, która integruje  
w sobie co najmniej dwa źródła 
ciepła. Opisywany poniżej układ 
hybrydowy, to skojarzenie pod 
jedną obudową pompy ciepła 
powietrze/woda typu Split oraz 
kotła gazowego kondensacyjnego. 
Oczywiście połączenie dwóch 
urządzeń pod jedną obudową nie 
jest czymś szczególnie wyjątkowym. 
Na uwagę zasługuje tutaj przede 
wszystkim automatyka i jej funkcje, 
które zostały tak skonfigurowane, 
aby urządzenia z jednej strony 
maksymalnie chroniły środowisko 
naturalne przed emisją gazów 
cieplarnianych, a z drugiej 
zapewniały użytkownikowi możliwie 
duże oszczędności w rachunkach.
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Temperatura zewnętrzna °C 

Wysoki wskaźnik energii pierwotnej 

Olej opałowy lekki  0,26 kg CO2 / kWh 

Energia elektryczna  0,56 kg CO2 / kWh 

 

0,56 / 0,26 = 2,1 

Praca monowalentna 

Praca równoległa 

Praca alternatywna 

1  Opis diagramu: Emisja CO2 z kotła gazowego na gaz ziemny to około 
200 g/kWh. Na wyprodukowanie około 1 kWh energii elektrycznej do 
zasilania pompy ciepła, elektrownia emituje to atmosfery 560 g/kWhel. 
Efektywność pompy ciepła poniżej wartości 2,8 (560g/200g=2,8) – 
wg diagramu występuje dla temperatury powietrza zewnętrznego na 
poziomie -4°C i mniej – powoduje pracę pompy ciepła z wyższą emisją 
CO2 do atmosfery niż kotła gazowego na gaz ziemny. Automatyka 
spowoduje przełączenie pracy w kierunki pracy alternatywnej – tak więc 
pompa ciepła zostanie wyłączona, a zapotrzebowanie na ciepło będzie 
w całości pokrywał kocioł gazowy

2  Opis diagramu: Gdy mamy do czynienia z dodatkowym źródłem 
ciepła w postaci kotła olejowego to okazuje się, że na każdą 
wyprodukowaną 1 kWh ciepła taki kocioł emituje do atmosfery 260 
g CO2. Zatem efektywność, dla której pompa ciepła mniej obciąża 
środowisko przesuwa się na 2,1, co odpowiada wartości temperatury 
zewnętrznej -8°C. Tak więc od 0°C, kiedy to pompa wymaga 
wspomagania swojej pracy kotłem (chwilowa moc pompy ciepła jest 
mniejsza niż chwilowa moc grzewcza budynku) rozpoczyna się praca 
równoległa, natomiast od -8°C automatyka podejmie decyzje do 
przełączeniu pracy w układ alternatywny
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a równoległą pojawia się właśnie w momen-
cie dołączania dodatkowego źródła ciepła. 
Praca alternatywna powoduje wyłączenie 
pompy ciepła z pracy, a całość zapotrzebowa-
nia przejmuje kocioł – dodatkowe źródło ciepła. 
Praca równoległa powoduje natomiast dołą-
czenie do pracującej pompy ciepła kotła jako 
drugiego źródła ciepła i następnie oba urzą-
dzenia pokrywają zapotrzebowanie na ener-
gię budynku. W tym wariancie podstawowym 
źródłem ciepła jest pompa ciepła, a kocioł 
podnosi wstępnie zagrzaną wodę w instalacji 
c.o. do wartości wymaganej. Wybór sposobu 
współpracy pompy ciepła i kotła jako dodat-
kowego źródła ciepła zależy przede wszystkim 
od kosztów produkcji ciepła z kotła.

Automatyczna adaptacja punktu  
biwalentnego

Regulator urządzenia hybrydowego po 
wprowadzeniu danych dotyczących cen 
energii elektrycznej i paliwa współpracują-
cego z pompą ciepła kotła sam ocenia, jaki 
rodzaj pracy biwalentnej wybrać. 
Co więcej, do wyboru użytkownik ma dwa 
kryteria współpracy – minimalna emisja CO2 
do atmosfery oraz minimalne koszty eksplo-
atacyjne.

Kryterium minimalnej emisji CO2 do at-
mosfery (rys. 1  i 2 ) podyktowane jest dba-
łością o środowisko i uzależnia wzajemną 
współpracę pompy ciepła i kotła jako do-
datkowego źródła ciepła od wielkości emisji.

Kryterium minimalnych kosztów eksplo-
atacyjnych (rys. 3  i 4 ) polega na ocenie 
chwilowej efektywności pompy ciepła i oce-
nie czy dodatkowe źródło ciepła (kocioł) nie 
będzie tańsze w eksploatacji.

Z oferty firmy Viessmann… 
…pompa ciepła powietrze/woda Vitocal 200-S we współpracy z kotłem gazowym lub olejowym

Vitocal 200-S w skrócie…

• Atrakcyjna cenowo pompa ciepła po-
wietrze/woda o mocy grzewczej od 3,0 
do 10,6 kW (powietrze 2°C/woda 35°C  
w znamionowym punkcie pracy).
• Regulacja mocy i inwerter DC, zapew-
niający wysoką efektywność przy obcią-
żeniach częściowych.
• Niskie koszty eksploatacji, dzięki wy-
sokiemu współczynnikowi efektywności 
COP (Coefficient of Performance) wg EN 
14511: do 4,6 (powietrze 7°C / woda 35°C) 
wzgl. do 3,5 (powietrze 2°C / woda 35°C).
• Maksymalna temperatura zasilania: do 
55°C przy temperaturze zewnętrznej -15°C.

• Odporna na wpływy atmosferycz-
ne jednostka zewnętrzna z parownikiem, 
sprężarką, zaworem rozprężającym i wen-
tylatorem.
• Jednostka wewnętrzna z energoosz-
czędną pompą obiegu grzewczego, wy-
miennikiem ciepła, trójdrożnym zaworem 
przełączającym, grupą bezpieczeństwa  
i regulatorem,a w wersji ogrzewanie/
chłodzenie – ze zintegrowanym elek-
trycznym podgrzewaczem przepływo-
wym wody grzewczej.
• Łatwy w obsłudze regulator pomp cie-
pła Vitotronic 200 z wyświetlaczem tek-
stowo-graficznym.
• Komfortowa wersja z odwracalnym 

obiegiem, umożliwiająca ogrzewanie  
i chłodzenie.

Zalety instalacji biwalentnych: 
– wykorzystanie mocnych stron różnych 
źródeł ciepła;
– obniżenie kosztów zużycia i eksploatacji; 
– wykorzystanie w dużym stopniu darmo-
wej energii ze środowiska; 
– zmniejszenie szkodliwej dla środowiska 
emisji CO2; 
– wysokie bezpieczeństwo zaopatrzenia; 
– większa niezależność od paliw kopal-
nych; 
– zmniejszenie czasu eksploatacji istnieją-
cych instalacji.

Vitocal 200-S posiada 

certyfikat jakości 

Europejskiego 

Stowarzyszenia Pomp 

Ciepła (EHPA)

VITOCAL 200-S

Pompa ciepła Vitocal �00-S ekonomicznie wykorzystuje ciepło z otaczającego 
nas powietrza. Nadaje się zarówno do obiektów nowych, jak i modernizowanych. 
Można ją bez problemu łączyć z istniejącymi urządzeniami i systemami grzewczymi.

Vitocal 200-S 

jednostka zewnętrzna 

i wewnętrzna

Pojemnościowy 

podgrzewacz 

c.w.u.

Zasobnik 

buforowy 

wody 

grzewczej

Pojemn. 

podgrz. 

c.w.u.

Kocioł 

grzewczy

Vitocal 200-S, jako system grzewczy  
w nowym budynku

Vitocal 200-S i olejowy/gazowy kocioł grzewczy, 
jako zmodernizowany system biwalentny  
(przykład instalacji: AWB 104/107)
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Vitocal 200-S 

jednostka 

zewnętrzna 

i wewnętrzna

System ogrzewania i chłodzenia 
z jednostką wewnętrzną i zewnętrzną
Pompa ciepła Vitocal 200-S dostępna jest jako 

czysty, alternatywny system grzewczy lub 

też jako instalacja do ogrzewania i chłodzenia. 

Vitocal 200-S wykorzystuje ciepło zawarte 

w powietrzu atmosferycznym. 

Odporna na wpływy atmosferyczne jednost-

ka zewnętrzna jest elastyczna w wyborze 

miejsca zainstalowania, a kompaktowe wy-

miary pozwalają montować ją łatwo także na 

ścianach zewnętrznych. Możliwe jest również 

ustawienie wolnostojące, obok domu lub na 

dachu płaskim.

Przykładowe schematy działania instalacji grzewczej 

z pompą ciepła Vitocal 200-S

Jednostkę wewnętrzną instaluje się, jak każ-

de inne urządzenie grzewcze, w kotłowni lub 

pomieszczeniu gospodarczym domu. Zawiera 

ona niezbędną hydraulikę, wymiennik ciepła, 

energooszczędną pompę obiegu grzewczego 

i trójdrożny zawór przełączający, dla komforto-

wego zaopatrzenia w wodę grzewczą i c.w.u. 

Dodatkowym źródłem ciepła jest trzystopnio-

wy elektryczny podgrzewacz przepływowy 

(w pompie ciepła typ AWB AC).

Latem system Vitocal 200-S, typ AWB AC 

można używać także do chłodzenia pomiesz-

czeń. Może on w tym celu współpracować 

z konwektorami wentylatorowymi lub ogrze-

waniem podłogowym.
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Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław
tel. 71 36 07 100, faks 71 36 07 101
www.viessmann.pl
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32 222 03 70
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Zadanie wyboru kryterium pracy, minimum 
emisji CO2 do atmosfery lub minimalne koszty 
eksploatacyjne należy do użytkownika instala-
cji. Pozostałe zadania, a więc określenie punk-
tów temperatury zewnętrznej przełączania pra-
cy instalacji pomiędzy trybem równoległym,  
a alternatywnym jest realizowane dynamicznie 
przez automatykę pompy ciepła.

Warto na koniec dodać, że urządzenia tego 
typu staną się wkrótce bardzo powszech-
ne, a to głównie za sprawą Dyrektywy Par-
lamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE 
z 23.04.2009 w sprawie promowania stoso-
wania energii ze źródeł odnawialnych, któ-
rej przepisy powinny wejść w życie najpóźniej 
do 2015 roku.  
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3  Opis diagramu: Stosunkowo tani 
gaz ziemny oznacza koszt produkcji 
energii cieplnej na poziomie  
23-24 gr/kWh. Gdy znany jest także 
koszt zakupu energii elektrycznej, 
to można bardzo prosto określić 
wartość efektywności pompy 
ciepła powietrze/woda, poniżej 
której eksploatacja pompy ciepła 
jest mniej opłacalna od kotła 
gazowego. Wg diagramu wartość 
temperatury zewnętrznej -2°C, to 
punkt poniżej którego automatyka 
pompy ciepła aktywuje pracę 
alternatywną – po prostu bardziej 
opłacalnym jest ogrzewanie kotłem 
gazowym na gaz ziemny niż praca 
pompy ciepła

4  Opis diagramu: 
Dla droższego 
paliwa jakim jest 
gaz płynny okazuje 
się, że pompa ciepła 
powietrze/woda 
powinna pracować 
do granic swoich 
możliwości, a więc 
do -15°C, gdyż to 
dla takiej wartości 
temperatury 
zewnętrznej dopiero 
koszty pracy pompy 
ciepła zaczynają być 
wyższe od pracy 
kotła gazowego na 
gaz płynny
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