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  Dom, instalacja i jego mieszkańcy…

Rozpatrywany budynek jest zaliczany do no-
wego budownictwa. Według świadectwa 

charakterystyki cieplnej zapotrzebowanie 
energii końcowej wynosi Ek = 40 kWh/m2 rok. 
Budynek jest w całości wyposażony 
w ogrzewanie podłogowe (powierzchnia 

użytkowa wynosi 300 m2) i utrzymywana jest 
w nim temperatura powietrza na poziomie 
22°C przez całą dobę. Zainstalowano sys-
tem wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła Vitovent, a do wspomagania ogrze-
wania wody użytkowej dodatkowo pracują 
dwa kolektory płaskie Vitosol 200-F SV2A  
o łącznej powierzchni czynnej 4,6 m2. Przy-
gotowanie wody użytkowej odbywa się 
przede wszystkim przez pompę ciepła,  
a w okresie pracy instalacji solarnej dogrzew 
z pompy ciepła jest ograniczany do tzw. mi-
nimalnej wartości komfortowej. Ideą takiego 
rozwiązania jest chęć zapewnienia komfor-
tu korzystania z ciepłej wody bez względu 

na warunki pogodowe i jednocześnie za-
pewnienie „miejsca” dla darmowej ener-
gii słonecznej. Zbiornik ciepłej wody użytko-
wej o pojemności 390 litrów bez problemu 
pokrywa zapotrzebowanie 4-osobowej ro-
dziny. Niekiedy argumentem przemawiają-
cym za zastosowaniem pompy ciepła jest 
możliwość wykorzystania jej do chłodze-
nia budynku dzięki tzw. funkcji naturalne-
go chłodzenia. Jednak funkcja ta nie jest 
tutaj realizowana. Instalacja jest hydraulicz-
nie przygotowana do rozbudowy o wymien-
nik chłodu, jednak wg inwestora temperatu-
ra wewnątrz budynku w okresie lata nie jest 
nieznośnie wysoka.

W domu we Wrocławiu… 

Wyniki pracy instalacji  
z pompą ciepła typu solanka/woda  
w układzie bezpośrednim, monowalentnym

  Dawid Pantera

Dzięki uprzejmości jednego z użytkowników instalacji z pompą ciepła możemy przedstawić analizę układu 
opartego na pompie ciepła typu solanka/woda z dolnym źródłem w postaci odwiertów pionowych  
i bezpośrednim układem dystrybucji ciepła. Pompa ciepła Vitocal 300-G BWC firmy Viessmann pochodzi  
z serii wprowadzonej w 2008 roku i charakteryzuje się mocą grzewczą 10,2 kW oraz współczynnikiem 
efektywności o wartości 4,6 dla B0/W35 wg normy EN 14511. Urządzenie to zostało dobrane do pracy  
w trybie monowalentnym, a zintegrowana grzałka służy jako źródło awaryjne, a także załączana jest na potrzeby 
wygrzewania antybakteryjnego zbiornika ciepłej wody użytkowej np. po powrocie mieszkańców z urlopu.

http://www.instalreporter.pl
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trzebowania energii na c.o. i c.w.u. wyraźnie 
kształtują się punkty zakończenia i rozpoczę-
cia sezonu grzewczego, a także okres,  
w którym instalacja solarna niemal całkowi-
cie pokrywała zapotrzebowanie energii na 
przygotowanie ciepłej wody użytkowej. 
Na podstawie całkowitego czasu pracy 
pompy ciepła oraz licz-
by uruchomień obliczyć 
można średnie czasy pra-
cy sprężarki, które wyno-
szą około 33 min. 
Temperatura medium 
niezamarzającego z dol-
nego źródła ciepła oscy-
lowała w ciągu całe- 
go roku między 3°C  
a 8°C, co pozwoliło na 
osiągnięcie bardzo wyso-
kich współczynników efektywności pracy całej 
instalacji. Do energii zużytej przez instalację, za-
licza się sprężarkę, regulator, pompy obiegowe 
dolnego i górnego źródła ciepła, pompę ła-
dowania ciepłej wody użytkowej, pompę cyr-
kulacyjną wody użytkowej, pompę obiegu so-
larnego oraz stacje uzdatniania wody. 
Warto zaznaczyć, że pomimo układu bezpo-
średniego, a więc bez zbiornika buforowego 
wody grzewczej, użytkownik korzysta z liczni-

ka 2-taryfowego. Zapotrzebowanie budynku 
w energię na c.o. i c.w.u na poziomie 20 000 
kWh/rok oznacza, że przy zastosowaniu licz-
nika 1-taryfowego, koszty ogrzewania były-
by wyższe o około 600 zł. Ogrzewanie kotłem 
gazowym kondensacyjnym oznaczałoby dla 
użytkownika nawet dwukrotnie wyższe koszty 

niż pompą ciepła.
Na zakończenie warto jesz-
cze wskazać dodatkowe 
różnice pomiędzy pom-
pą ciepła a tradycyjnym 
źródłem ogrzewania. Po-
mieszczenie z pompą cie-
pła powinno spełniać je-
dynie warunek minimalnej 
kubatury zgodnie z normą 
PN-EN 378. Kotłownie tra-
dycyjne poza warunkiem 

minimalnej kubatury muszą poza tym posiadać 
minimalną wysokość, a także być wentylowa-
ne naturalnie lub mechanicznie pod rygorem 
zastosowania wentylacji zrównoważonej.

Solanka-woda czy powietrzne typu 
split – tendencje rynkowe

Udział pomp ciepła w rynku urządzeń 
grzewczych rośnie z roku na rok. Pokazał to 

Pompa ciepła w „realu” – roczne 
koszty ogrzewania i c.w.u.

Inwestor, pomimo że znamy się dobrze,  
należy do tej grupy osób, u których lepiej, 
żeby wszystko pracowało prawidłowo ☺.
Skrupulatnie dokonuje odczytów liczników 
energii elektrycznej zasilającej instalację  
z pompą ciepła, a także notuje liczbę uru-
chomień sprężarki i czasy jej pracy. W ze-
stawieniu zbiorczym odszukać można także 
wartości temperaturowe dolnego i górnego 

źródła ciepła. Wszystkie te dane zebrane ra-
zem pozwoliły na opracowanie wykresu za-
potrzebowania energii na cele grzewcze oraz 
przygotowania wody użytkowej, a także na 
oszacowanie rzeczywistego współczynnika 
efektywności pracy układu na c.o. Analizowa-
ny okres obejmuje cały rok 2013, a jak pamię-
tamy zima nie odpuszczała do maja włącznie 
– sam dobrze pamiętam te anomalia pogo-
dowe, ponieważ wpłynęło to na przesunięcie 
rozpoczęcia sezonu ekstraligi żużlowej.
Na wykresie przedstawiającym zmianę zapo-
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obliczona efektywność 
w okresie grzewczym 
w roku 2013 wyniosła 
4,19 a rzeczywiste, 
całoroczne koszty 
ogrzewania centralnego 
oraz przygotowania wody 
użytkowej wyniosły 2345 zł. 

http://www.instalreporter.pl
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nawet ciężki dla branży grzewczej rok 2013. 
Według raportu PORT PC (www.portpc.pl) 
za wzrost udziałów w rynku odpowiada-
ją urządzenia wykorzystujące powietrze ze-
wnętrzne jako źródło ciepła, w szczególno-
ści pompy ciepła do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej oraz pompy ciepła typu 
split. Wyniki dają się dość łatwo wytłuma-
czyć. Pompy ciepła typu powietrze/woda 
tylko do przygotowania ciepłej wody użyt-
kowej w idealny sposób nadają się do mo-
dernizacji kotłowni opalanej paliwem sta-
łym, których jest w Polsce cała masa.  
W tym roku można się spodziewać jeszcze 
większego przyrostu sprzedaży tych urzą-
dzeń z uwagi na zakończenie dotacji do in-
stalacji kolektorów słonecznych. Dobry wy-
nik pomp ciepła typu split to moim zdaniem 
przede wszystkim wynik pracy osób związa-
nych z branżą pomp ciepła dla popularyza-
cji tych rozwiązań.  
Zastosowanie tych urządzeń do nowego bu-
downictwa z ogrzewaniem płaszczyzno-
wym, niskotemperaturowym daje wysokie 
współczynniki efektywności, przez co mogą 
one śmiało konkurować nawet ze względnie 
tanim paliwem, jakim jest gaz ziemny. 

Znormalizowane współczynniki efektyw- 
ności przekraczają wartość 5,0, co stawia 
te urządzenia na szczycie najtańszych źró-
deł ciepła w instalacjach niskotemperatu-
rowych.  

Pompy typu solanka/woda w roku 
2013 nie zanotowały wyraźnego 
przyrostu, ale ich stabilna sprzedaż 
przy stagnacji rynku branży grzew-
czej można uznać za dobry wynik. 

http://www.instalreporter.pl
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