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Oferta gruntowych pomp ciepła GT  

New MiniLand GT oraz New MiniLand 
Compact GT to asortyment urządzeń o wy-
sokiej mocy grzewczej, odpowiednio od 6 do 
20 kW oraz od 6 do 11 kW. Dzięki wspomnia-
nej mocy grzewczej inwestorzy w łatwy spo-
sób mogą zaspokoić swoje wymagania w 
różnych obiektach (zarówno większych, jak 
i mniejszych). Gruntowe pompy ciepła GT 
mają współczynnik COP sięgający nawet 
wartości 4,4 , czyli z 1 kWh energii elektrycz-
nej urządzenie wytwarza aż 4,4 kWh ener-
gii cieplnej, a co za tym idzie – efektywność 
działania wynosi około 440%. Maksymalna 
temperatura ciepłej wody użytkowej w try-
bie pracy pompy ciepła wynosi 55°C. New 
ML GT oraz New ML Compact GT mają nie-
zbędne zabezpieczenie i dwie niezależnie 
załączane grzałki elektryczne każda o mocy 
4 kW. Pompa przystosowana jest do pra-
cy w systemach ogrzewania podłogowe-
go, grzejnikowego oraz ciepłej wody użyt-
kowej. Nowa konstrukcja umożliwia również 
oddzielenie układu chłodniczego od ukła-
du zasobnika, co pozwala na zoptymalizo-
wanie i ułatwienie transportu pompy ciepła 
do miejsca docelowego 
montażu. Zasobnik grzany 
jest w układzie bezpośred-
nim poprzez wbudowaną 
wewnątrz wężownicę, co 
znacznie skraca czas pod-
grzewania i zwiększa kom-
fort użytkowania. Sterownik 
COMPIT R 420 pozwalana 
na kompletną kontrolę pra-
cy pompy ciepła, umożli-
wia skonfigurowanie z in-
nymi źrodłami ciepła (np. 
solar, kocioł c.o.).

W wyposażeniu standardowym modelu 
New ML GT znajduje się: pompa obiegowa do 
dolnego oraz górnego źródła, sterownik COM-
PIT R 420, termostat pogodowy sterujący obie-
giem grzewczym i dwie niezależnie załączane 
grzałki elektryczne, termostat pokojowy.

New ML Compact GT ma podobne wypo-
sażenie, lecz ponadto występują w nim takie 
elementy, jak anoda tytanowa czy zintegro-
wany z pompą  
w jednej obudo-
wie zbiornik o po-
jemności 180 l.  

Galmet – gruntowe 
pompy ciepła  
w systemie solanka-woda

  Jarosław Lichwa

  Na jakiej zasadzie działa  
gruntowa pompa ciepła

Gruntowe pompy ciepła pobierają energię  
z gruntu za pomocą wymiennika gruntowe-
go, tzw. dolnego źródła, przez który przepły-
wa niezamarzająca ciecz. 
Najczęściej wykorzystywanym źródłem cie-
pła w instalacjach z pompami ciepła jest 
grunt, skała, woda gruntowa czy powierzch-
niowa. Kolektory gruntowe można podzie-
lić na: poziome (płaskie), które w zależno-
ści od sposobu ułożenia dzielimy jeszcze na 
równoległe lub spiralne oraz pionowe (son-
dy pionowe). Posiadacze systemu gruntowe-
go źródła ciepła mają zapewnioną energię 
cieplną na wiele lat, ze względu na bardzo 
dobre parametry eksploatacyjne i nieza-

leżność od zmian temperatury zewnętrznej. 
O ile tylko wydajność źródła ciepła (grun-
tu) i pompa są właściwie dobrane do po-
trzeb ogrzewanego budynku, to nawet przy 
temperaturze zewnętrznej -20°C system bę-
dzie pracować prawidłowo. Właściwy dobór 
i zwymiarowanie kolektora dolnego źródła 
jest więc jednym z podstawowych i najważ-
niejszych warunków poprawnej pracy pom-
py ciepła. 
Galmet oferuje różne urządzenia grzewcze 
z bogatym wyposażeniem, dzięki temu nie 
wymagają one wielu zbyt prac montażo-
wych i diagnostycznych. Łatwa instalacja 
produktów pozwala na oszczędność czasu, 
a co za tym idzie nakładów finansowych. 
Dotyczy to również gruntowych pomp ciepła 
w systemie solanka-woda.

Dlaczego warto zdecydować się na zakup gruntowych pomp ciepła firmy 
Galmet? Bezpieczeństwo poprzez jakość i wieloletnie doświadczenie, 
oszczędność energii, kompetentny serwis, oraz szeroki asortyment 
produktów to tylko niektóre z argumentów przemawiających za naszą 
firmą. Zyskujące coraz większe zainteresowanie i popularność pompy 
ciepła GT to efekt wieloletniej pracy inżynierów firmy.

New ML Compact GT New MiniLand GT 
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