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Przewodność gruntu… w Internecie…
Instalacje do pozyskiwania ciepła z dolne-
go źródła są najważniejszym i jednocześnie 
najbardziej problematycznym elementem 
systemu ogrzewania i chłodzenia budynków 
za pomocą pompy ciepła. Spośród dolnych 
źródeł (powietrze, woda lub grunt) najbar-
dziej złożonym jest proces projektowania  
i wykonania instalacji do pozyskiwania cie-
pła z gruntu. Bez wątpienia ułatwienie dla 
fachowców stanowić będzie przygoto-
wywana polska wersja internetowego na-
rzędzia, przedstawiającego przewodność 
cieplną warstw gruntu do głębokości 10 m 
w całej Polsce. W chwili obecnej trwają rów-
nież wstępne rozmowy w sprawie kolejnego 
projektu stworzenia mapy z przewodnością 
cieplną dla gruntów do 100 m głębokości, 
co będzie sporym ułatwieniem przy pra-
cach koncepcyjno-projektowych  
z wykorzystaniem pionowych gruntowych 
wymienników ciepła.  

Certyfikacja wiertników…
Dużym zainteresowaniem, a zarazem sporym 

sukcesem cieszy się wprowadzony w Polsce 
system szkoleń i certyfikacji EUCERT. Po za-
kończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu insta-
lator uzyskuje tytuł europejskiego instalatora 
pomp ciepła. 
W odniesieniu do standardów jakości wykony-
wanych wierceń PORT PC wraz z Polskim  
Stowarzyszeniem Geotermalnym oraz zagra-
nicznymi partnerami planuje wprowadzenie  
w 2015 roku systemu szkoleń i certyfikacji wiert-
ników według standardów DVGW W 120.

W planach także…
Kolejne przewidziane na rok 2015 działania 
to wydanie fachowych poradników dla in-
nych typów dolnych źródeł dla pomp ciepła 
m.in. na temat ograniczenia głośności jedno-
stek zewnętrznych pomp ciepła typu powie-
trze/woda. 
Od początku przyszłego roku przewidziane 
jest również przeprowadzenie przez PORT PC 
specjalnych seminariów szkoleniowych dla 
projektantów, instalatorów i wiertników, które 
przybliżą stosowanie narzędzi PORT PC w za-
kresie dolnych źródeł pomp ciepła.  

Co planuje PORT PC? 
Kongres, wytyczne, poradnik…

  Wytyczne…
W trakcie tegorocznej konferencji swoją  
premierę będą miały kolejne części publiko-
wanych przez PORT PC „Wytycznych Projek-
towania, Wykonania i Odbioru Instalacji  
z Pompami Ciepła”. 
Opracowania obejmą między innymi szaco-
wanie współczynnika SCOP (SPER) dla elek-
trycznych i gazowych pomp ciepła, standardy 
dotyczące twardości wody grzewczej czy rów-
noważenia hydraulicznego instalacji. W przy-
gotowaniu są już kolejne wytyczne w zakresie 
dolnych źródeł pomp ciepła z tzw. bezpośred-
nim odparowaniem czynnika roboczego.

Baza obiektów referencyjnych…
Wkrótce na stronie internetowej PORT PC 
pojawi się baza referencyjna największych 
gruntowych dolnych źródeł wykonanych  
w Polsce. Stanowią one najlepszy przykład na 
to, że można i warto inwestować w ich realiza-
cję. Poglądowe dane o lokalizacji oraz krótkie 
opisy instalacji z pompami ciepła przedstawia 
interaktywna mapa Repowermap (www.re-
powermap.org). Dzięki akcji promocyjnej PORT 
PC na mapie Polski aktualizowane są kolejne 
instalacje z pompami ciepła. Obecnie jest ich 
już kilkaset i stanowią największą grupę z po-
kazywanych urządzeń OZE w Polsce.

III Kongres PORT PC odbędzie się 23 września 2014 w Warszawie. 
Poznamy tam kompleksowy program działań stowarzyszenia w zakresie 
dolnych źródeł pomp ciepła w Polsce.

Poradnik dla inwestorów…

Prace stowarzyszenia nie ograniczają się jedynie do narzędzi w po-
staci wytycznych. Już w czasie Kongresu organizacja przekaże po-
radnik skierowany do inwestorów, w którym zawarte będą pod-
stawowe informacje i porady dla wszystkich zainteresowanych 
instalacją pomp ciepła korzystających z energii geotermalnej  
w swoim domu. Czytelnicy znajdą w nim wiele praktycznych informa-
cji m.in. na temat analizy ponoszonych kosztów oraz wyboru opty-
malnych rozwiązań. Ważnym zagadnieniem poruszanym w porad-
niku będą również ramy prawne czy kwestie jakości wykonywanych 
instalacji. Potencjalny inwestor po zapoznaniu się z tym materiałem 
będzie w stanie określić wiarygodność firmy wykonującej zlecenie. 

Przykład obiektu referencyjnego 
z bazy obiektów referencyjnych 
PORT PC (kliknij i obejrzyj  
więcej obiektów)

Mapa projektu 
Repowermap 

Pobierz Strona tytułowa 
„Wytycznych 
projektowania...”

Pobierz

Strona tytułowa 
„Poradnika inwestora”
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