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Warto może zaznaczyć, że według  danych Instytutu 
Ekonomii Środowiska (raport: „Efektywność energe-
tyczna w Polsce. Przegląd 2013), w Polsce aż 70 000 
domów ogrzewanych jest gazem płynnym, a 100 
000 domów olejem opałowym (http://instalrepor-

ter.pl/ogolna/raport-2013-czym-ogrzewamy-i-jak-
-ocieplamy/).
Aspekty ekonomiczne takich układów wyraźnie prze-
mawiają za sprzężeniem tych dwóch źródeł właśnie 
w taki sposób (tabela 1 i wykres 1).

  Hybrydy tak, ale w jakich 
obiektach? 

Stare, ale także nowo budowane obiekty położone 
poza zasięgiem miejskiej sieci gazowej ogrzewane są 
w różnorodny sposób, często kotłami na paliwa sta-
łe. Jednak jeśli inwestorzy chcą niezależności w ob-
słudze układów grzewczych, korzystają z kotłów na 
gaz płynny, rzadziej olejowych lub coraz częściej… 
z pomp ciepła. Tak więc właśnie w takich obiektach 

dobrym rozwiązaniem są układy hybrydowe, w opar-
ciu o powietrzne pompy ciepła współpracujące z ko-
tłami kondensacyjnymi np. na gaz płynny, czy też ko-
tłami/kominkami na paliwa stałe. 

Bardzo ciekawym trendem zarówno pod kątem rozwiązań technologicznych, jak 
również pod względem ekonomicznym, jest rozwijanie układów hybrydowych.  
W układach takich zintegrowane są co najmniej dwa niezależne źródła ciepła (czasami 
nawet trzy), które ze sobą współpracują i się uzupełniają. Jednymi z pierwszymi układów 
hybrydowych stosowanych w instalacjach były systemy łączące kotły i kolektory 
słoneczne. Ze względu jednak na pewne ograniczenia wykorzystania energii słonecznej 
w naszym klimacie zimą nie znalazły one powszechnego zastosowania do ogrzewania. 
Interesującą propozycją zaś są na pewno się układy pompa ciepła i kocioł i właśnie takie 
rozwiązania są już w ofertach większości producentów urządzeń grzewczych.

Źródła ciepła 
pracujące w synergii, 
czyli o hybrydach  
w domach

O układach kocioł + pompa ciepła w ujęciu rynkowym
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Dla zobrazowania korzyści fi nansowych przedstawiono porównanie 4 systemów grzewczych

System grzewczy
Cena energii [zł/kWh]* Koszty energii 

[zł/ rok]

Koszty 
dodatkowe**

[zł/ rok]

Koszty 
eksploatacji

[zł/ rok]Energ. elektr. LPG Olej

pompa ciepła w układzie hybrydo-
wym z kotłem na gaz propan

0,58 0,40 6 393 550 6 943

pompa ciepła w układzie hybrydo-
wym z kotłem na olej opałowy

0,58 0,38 5 923 600 6 523

kocioł na gaz propan 0,40 10 526 600 11 126

kocioł na olej opałowy 0,38 10 197 500 10 697

*  Ceny energii obliczono dla: 1 kWh energii elektrycznej = 0,58 zł (taryfa G11), 1 litr oleju opałowego = 3,2 zł, 1 litr propanu = 2,3 zł. Wszystkie ceny z VAT. 
Stan na kwiecień 2015.

** Koszty dodatkowe – koszty serwisu, przeglądów itp.
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Porównanie szacunkowych kosztów eksploatacji analizowanych systemów grzewczych

zł/rok

aroTHERM w układzie hybrydowym

Pompa ciepła aroTHERM VWL jest doskonałym 

uzupełnieniem istniejącego ogrzewania opartego na kotle 

olejowym lub gazowym. Rozwiązanie hybrydowe znacznie 

obniża koszty ogrzewania, a inwestycja szybko się zwraca.

Rozbudowa istniejącej instalacji ogrzewania domu 

z kotłem olejowym lub gazowym o pompę ciepła 

aroTHERM VWL to:

– do 50-60% niższe rachunki za ogrzewanie w każdym roku

– mniejsza zależność od wzrostu cen paliw kopalnych

–  łatwa rozbudowa istniejącej instalacji o pompę ciepła 

aroTHERM

– szybki i niedrogi montaż na zewnątrz budynku

–  niewielkie wymiary jednostki wewnętrznej MEH 

–  możliwość współpracy pompy ciepła aroTHERM również 

z ogrzewaniem grzejnikowym

Tabela 1   Przy modernizacji istniejącego systemu grzewczego zasilanego gazem płynnym lub olejem 
opałowym rozsądnym rozwiązaniem jest system hybrydowy. Wówczas nakłady inwestycyjne są 
mniejsze, a jednocześnie dzięki pracy systemu hybrydowego koszty ogrzewania domu są znacznie niższe

W układzie takim kocioł pracuje 
jako tzw. szczytowe źródło ciepła, 
a pompa ciepła pełni funkcję pod-
stawowego źródła ciepła o najniż-
szych kosztach pracy

Fo
t. 

Va
ill

an
t

Ta
b.

 V
ai

lla
nt

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/ogolna/raport-2013-czym-ogrzewamy-i-jak-ocieplamy/
http://instalreporter.pl/ogolna/raport-2013-czym-ogrzewamy-i-jak-ocieplamy/
http://instalreporter.pl/ogolna/raport-2013-czym-ogrzewamy-i-jak-ocieplamy/


Bardzo duży potencjał w zakresie stosowania ukła-
dów hybrydowych: pompa ciepła (głównie jako split) 
plus kondensacyjny kocioł (najczęściej gazowy wiszą-
cy), umieszczonych w jednej obudowie lub obok sie-
bie upatrywać należy w istniejących zasobach star-
szych budynków jednorodzinnych. W Niemczech jest 

to około 70%, w Polsce prawie 90% łącznych zaso-
bów budowlanych budynków jednorodzinnych. 
Biorąc pod uwagę koszty inwestycyjne, można przy-
puszczać, że hybrydowe pompy ciepła w nowych 
budynkach w Polsce w najbliższym czasie nie znaj-
dą powszechnego zastosowania. Bardziej opłacal-

ne może być zainstalowa-
nie samej pompy ciepła  
z zabudowaną grzałką 
elektryczną jako szczyto-
wym źródłem ciepła. Jed-
nak niezaprzeczalnie są 
ciekawą propozycją i przy 
masowej produkcji, a więc 
spadku cen na pewno na 
stałe zagoszczą na rynku 
urządzeń grzewczych.

Dlaczego hybryda 
jako pompa 
ciepła + kocioł?

Połączenie nowocze-
sności z tradycją
W wielu krajach Euro-
py pompy ciepła domi-
nują na rynku urządzeń 
grzewczych stosowanych 
w nowych domach jed-
norodzinnych, tak jest 
np. w Szwecji (ponad 
90%), Szwajcarii (80%), 
Austrii (70%), Niemczech 
(33%), natomiast w Pol-
sce wartość ta ciągle 
kształtuje się na pozio-
mie 7-8% (dane PORT 
PC). Być może jest to re-
zultat kilku czynników:  
silnego przywiązania 
polskiego inwestora do 
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1   Porównanie szacunkowych kosztów eksploatacji analizowanych systemów 
grzewczych (w układach wykorzystano pompę ciepła firmy Vaillant aroTHERM VWL, 
która jest doskonałym uzupełnieniem istniejącego ogrzewania opartego na kotle 
olejowym lub gazowym) 
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Rys. 2 Wykres stopniodni dla Polski w ostatnich latach pokazuje, że mamy coraz cieplejsze zimy i w 
tym kontekście zastosowanie np. systemów hybrydowych w modernizowanych obiektach staje się 
jeszcze bardziej zasadna z punktu widzenia ekonomicznego. Jeśli ta tendencja się utrzyma, to hybrydy 
na stale zagoszczą w naszych domach 
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2   Wykres stopniodni dla Polski w ostatnich latach pokazuje, że mamy coraz cieplejsze 
zimy i w tym kontekście zastosowanie np. systemów hybrydowych w modernizowanych 
obiektach staje się jeszcze bardziej zasadne z punktu widzenia ekonomicznego. Jeśli ta 
tendencja się utrzyma, to hybrydy staną się bardziej popularne r
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i skorzystaj z wyjątkowej oferty NIBE.
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techniki kotłowej, wysokiej ceny energii elektrycznej 
zasilającej pompy ciepła czy braku zaufania do wy-
dajnej pracy tych urządzeń np. w niskiej temperatu-
rze zewnętrznej. Z drugiej strony rynek kotłów gazo-
wych w Europie jest obecnie największym rynkiem 
urządzeń grzewczych – sprzedawanych jest prawie  
8 mln takich kotłów. Klienci mają więc duże doświad-
czenie i spore zaufanie do tej technologii.
Według niektórych ekspertów, na rynkach zdomino-
wanych przez kotły gazowe duży wzrost sprzedaży 
hybrydowych pomp ciepła jest bardziej prawdopo-
dobny niż wzrost sprzedaży samych pomp ciepła. Po-
łączenie kotła gazowego i pompy ciepła jest w pełni 
akceptowane – jako połączenie znanej i sprawdzonej 
technologii z tą, którą klienci znają stosunkowo słabo. 

Spełnienie wymogu udziału odnawialnych 
źródeł energii w nowych budynkach w UE 
Zgodnie z Dyrektywą w sprawie promowania stosowa-
nia energii ze źródeł odnawialnych 28/WE/2009 wszyst-
kie kraje członkowskie UE mają obowiązek stosowa-
nia OZE w nowych budynkach, przy czym dyrektywa 
narzuca też tym krajom wprowadzenie w odpowied-
nich ustawach zapisu dotyczącego konkretnych warto-

ści minimalnego udziału OZE w procentach. W Polsce 
niestety, zapis taki nie znalazł się w aktualnym projek-
cie przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki.
W Europie w wielu krajach funkcjonuje już wymóg 
minimalnego udziału OZE w nowych budynkach (np.  
w Danii 51-56%, we Włoszech 50% na c.w.u.). 
W nowych budynkach ciepło potrzebne do central-
nego ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej 
stanowi ponad 70% całości energii zużywanej. Tak 
więc, aby  spełnić wymóg minimalnego udziału ener-
gii OZE najprościej zastosować pompę ciepła. Rów-
nież zastosowanie rozwiązania hybrydowego – kocioł 
gazowy z pompą ciepła – pozwoli osiągnąć 30-60% 
udziału ciepła z OZE dla celów c.o. i c.w.u. 

Analiza pracy systemu hybrydowego

O pracy hybrydy
Analizę pracy hybrydy pompa ciepła + kocioł gazo-
wy prześledźmy na przykładzie układu powietrznej 
pompy ciepła i kotła kondensacyjnego na gaz płyn-
ny pracujących w przykładowym budynku 200 m2  
o zapotrzebowaniu na ciepło 12 kW. Dobrana pom-
pa ciepła uzyskuje nominalną moc grzewczą 9,6 kW 
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Pompa ciepła aroTHERM, kocioł jednofunkcyjny ecoTEC plus VC 206/5-5, zasobnik VIH R 150/6M, jeden obieg grzewczy grzejnikowy

Urządzenia podstawowe
Klasa ErP Cena netto 

PLN
Nr katalogowy 

z cennika Vaillant 
c.o.

1
aroTHERM VWL 85/2A 230 V – pompa ciepła powietrze/woda 
typ aroTHERM VWL 85/2A 230 V* 
moc grzewcza 8,1 kW, współczynnik efektywności COP 4,8

A+

23 630 0010016409

2

ecoTEC plus VC 206/5-5 – kocioł gazowy, kondensacyjny, jednofunkcyjny 
o mocy 4,3/21,5 kW, z zasobnkiem VIH R 150/6M, regulatorem pogodowym 
calorMATIC 470/4 i zestawem podstawowym systemu powietrzno-spalinowego, 
szachtowego**

13 100 0010018820

3
VWZ AI – moduł sterowania pompą ciepła aroTHERM VWL
do współpracy pompy z kotłem i regulatorem calorMATIC 470/4

1 070 0020139944

4
VR 32/3 – moduł kaskadowy do współpracy pompy ciepła aroTHERM 
i kotłów ze złączem e-BUS

381 0020139895

5 VWZ MPS 40 – moduł hydrauliczny 3 170 0020145020

 Cena regularna z cennika Vaillant 41 351

Cena w pakiecie promocyjnym 39 700 0010019442

Możliwość rozbudowy do systemu Safety Pack:

6
VWZ MWT 150 – moduł wymiennika płytowego glikol/woda, zawiera: pompę obiegu 
grzewczego, zespół zaworów napełniających, zawór bezpieczeństwa

4 160 0020180704

Uwaga: Warunki podane w powyższym zestawieniu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze ceny służą jedynie za podstawę do 
obliczeń i mogą odbiegać od cen podanych w aktualnie obowiązującym cenniku Vaillant. Podane ceny nie zawierają ustawowego podatku VAT.

Rozwiązanie z kotłem kondensacyjnym

typu ecoTEC plus VC

 * Dla A7W35 wg EN 14511.
**  Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego (DN80 w szachcie + DN60/100 podłączenie do szachtu).

3   Przykładowy układ pracy hybrydy: powietrznej pompy ciepła i kotła gazowego
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Ogrzewanie Chłodzenie Energia odnawialna

aroTHERM VWL w układzie hybrydowym

System hybrydowy aroTHERM to innowacyjne rozwiązanie, 
które łączy w sobie dwa źródła ciepła: tradycyjny kocioł 
(gaz/olej) o wysokiej sprawności wraz z pompą ciepła 
powietrze-woda aroTHERM VWL.
Dla użytkownika niewątpliwą zaletą jest niezależność w wyborze 
źródła ciepła oraz możliwość decydowania, które urządzenie ma 
pracować w danej chwili.

  Oszczędności wynikające z systemu zarządzania źródłami ciepła
  Wydajny i ekonomiczny sposób ogrzewania domu
  Większa niezależność od wahań cen paliw kopalnych!
  Współpraca z wszystkimi kotłami marki Vaillant

 www.vaillant.pl

Wspaniałe uczucie robić właściwe rzeczy.

System hybrydowy aroTHERM 

większe bezpieczeństwo, mniejsze koszty ogrzewania

http://www.instalreporter.pl
http://www.vaillant.pl


7 

Przykład doboru pompy ciepła o mocy 
nominalnej 9,6 kW (A2/W35) 

 Wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej rośnie zapotrzebowanie ciepła 
budynku i obniża się moc grzewcza powietrznej pompy ciepła. Praca pompy 
ciepła może być realizowana samodzielnie do -7 oC (punkt biwalencyjny „B1”),  
a równolegle z kotłem do np. -15 oC (punkt biwalencyjny „B2”). 
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Sprężarka inwerterowa pozwala na 
płynną regulację mocy grzewczej 
pompy ciepła dla dostosowania  
jej do zmiennych potrzeb ciepła 

B2 

Pompa 
ciepła 

8 

Czas pracy pompy ciepła w sezonie 
grzewczym – samodzielnie i z kotłem 

Temperatura zewnętrzna (oC) 
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Średnia temperatura zewnętrzna 
pomiędzy -7 oC, a -15 oC występuje 
np. w Warszawie przez około 2% 
czasu trwania sezonu grzewczego 
(ok. 115 godzin) 

Średnia temperatura zewnętrzna 
pomiędzy -15 oC, a -20 oC 
występuje np. w Warszawie 
sporadycznie w ciągu roku 

~0,5% sezonu grzewczego ~2% sezonu grzewczego 

Średnia temperatura zewnętrzna 
wyższa niż -7 oC występuje np.  
w Warszawie przez około 97,5% 
czasu trwania sezonu grzewczego 
(ok. 6670 godzin) 

~97,5% sezonu grzewczego 

Sezon grzewczy dla Warszawy  
i temperatury granicznej zewnętrznej 
+15 oC trwa ok. 6670 godzin 

przy temperaturze zewnętrznej 2oC i przy zasilaniu 
35oC (A2/W35) oraz 9,1 kW dla punktu A2/W45. Wraz 
ze spadkiem temperatury zewnętrznej (wykres 4)  
rośnie zapotrzebowanie ciepła budynku i obniża się 
moc grzewcza powietrznej pompy ciepła. Praca pom-

py ciepła może być realizowana samodzielnie do -7oC 
(punkt biwalencyjny „B1”), a równolegle z kotłem do 
np. -15oC (punkt biwalencyjny „B2”). 
Czas pracy pompy ciepła w sezonie grzewczym – sa-
modzielnie i z kotłem (wykres 5):
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• pompa ciepła o mocy grzewczej 9,1 kW (A2/W45) 
powinna w budynku o maksymalnym zapotrzebo-
waniu ciepła 12 kW pokrywać zapotrzebowanie cie-
pła, pracując samodzielnie przez ok. 97,5% sezonu 
grzewczego, do temperatury -7oC,
• praca równoległa pompy ciepła i kotła grzewcze-
go na gaz płynny będzie wymagana poniżej tem-
peratury zewnętrznej -7oC przez około 1,5% sezo-
nu grzewczego,
• samodzielna praca kotła grzewczego może nastę-
pować dopiero poniżej -15oC – sporadycznie, przez 
około 0,5% sezonu grzewczego.

Czas pracy pompy ciepła zależeć będzie od wyma-
ganej temperatury roboczej systemu grzewczego 
oraz kosztów wytworzenia ciepła w porównaniu do 
np. kotła grzewczego. 

Sterowanie 
W zależności od temperatury na zewnątrz, cen ener-
gii i wewnętrznych obciążeń cieplnych, system hy-
brydowy dokonuje inteligentnego wyboru między 
pompą ciepła i/lub kotłem gazowym, ewentual-
nie decydując się na jednoczesną ich pracę, ale 
zawsze dokonany wybór jest możliwie najbardziej 
ekonomiczny.
Wielu producentów oferuje zaawansowane syste-
my sterowania pracą hybrydy, w których sterownik 
na podstawie analizy kosztów wytwarzania jednost-
ki ciepła uwzględniającej m.in. taryfy energetyczne 

wybiera źródło energii (gaz/olej/energie elektryczna), 
które jest w danej chwili najbardziej opłacalne pod 
względem kosztów ogrzewania domu. W zależności 
od temperatury zewnętrznej uruchamia źródło cie-
pła o najniższym koszcie eksploatacji. Funkcja ta po-
zwala zaoszczędzić na rachunkach i pomaga chro-
nić przed nagłymi wahaniami cen energii. Wszystkie 
elementy są połączone tak, aby bezpiecznie i efek-
tywnie pracowały w jednym systemie.
Artykuł opracowany przez redakcję InstalReportera 
na podstawie materiałów: Vaillant, Daikin, Eko-Blog. 
Konsultacja: Paweł Lachman, Ireneusz Jeleń.  

Studium przypadku…typowy dom w Belgii z hybrydową pompą ciepła Daikin Altherma

Hybrydowe pompy ciepła Altherma oferowane 
przez firmę Daikin pracują już efektywnie w wielu 
domach Europy. Te zoptymalizowane pod kątem 

technologicznym i ekonomicznym urządzenia słu-
żą do podgrzewu wody na cele c.o. i c.w.u.
Aby jednak przekonać się o rzeczywistych walorach 

hybryd, przeanalizujmy pracę takiego urządzenia  
w praktyce, czyli w typowym domu zamieszkałym 
przez 4-osobową rodzinę. W domu tym w ramach 
modernizacji wymieniono stary kocioł gazowy na 
hybrydową pompę ciepła Daikin Altherma.  

Założenia: 
- obciążenie cieplne 16 kW; 
- temperatura projektowa -8°C; 
- temperatura wyłączenia ogrzewania 16°C; 
- maksymalna temperatura wody 60°C; minimal-
na temperatura wody 38°C;
- cena gazu 0,070 €/kWh; 

- cena za prąd (dzień) 0,237 €/kWh;
- cena za prąd (noc) 0,152 €/kWh;
- całkowite wymagania ogrzewania pomieszczeń 
19 500 kWh;
- całkowite wymagania dotyczące produkcji ciepłej 
wody użytkowej (4 osoby) 3000 kWh.

Roczne oszczędności na ogrzewaniu pomiesz-
czeń i produkcji ciepłej wody użytkowej:
• w porównaniu do nowego kotła gazowego kon-
densacyjnego 330 euro/rok, czyli 19%,
• w porównaniu do istniejącego kotła gazowego 
kondensacyjnego 690 euro/rok, czyli 32%.

Studium przypadku
Porównanie kosztów eksploatacji - nowy kocioł gazowy -  
typowy przykład w Belgii

>

Wymiana kotła gazowego na hybrydową pompę ciepła Daikin Altherma oznacza 

oszczędności na kosztach eksploatacji zarówno 
w przypadku ogrzewania pomieszczeń jak  
i podgrzewu ciepłej wody użytkowej

Dzięki hybrydowej pompie ciepła Daikin Altherma, używany jest najbardziej wydajny pod względem kosztów tryb, 
niezależnie od tego, jaka temperatura panuje na zewnątrz.
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+35% wydajność (ogrzewanie pomieszczeń)  
w porównaniu do istniejącego kotła gazowego kondensacyjnego
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Zużycie ciepła w trakcie typowej zimy w Belgii
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Obciążenie cieplne 16 kW

Temperatura projektowa -8°C

Temperatura wyłączenia ogrzewania 16°C

Maksymalna temperatura wody 60°C

Minimalna temperatura wody 38°C

Cena gazu 0,070 €/kWh

Cena za prąd (dzień) 0,237 €/kWh

Cena za prąd (noc) 0,152 €/kWh

Całkowite wymagania ogrzewania pomieszczeń 19 500 kWh

Całkowite wymagania dotyczące produkcji ciepłej wody użytkowej (4 osoby) 3 000 kWh

HYBRYDOWA POMPA CIEPŁA  
DAIKIN ALTHERMA

NOWY KOCIOŁ GAZOWY 
KONDENSACYJNY

ISTNIEJĄCY KOCIOŁ GAZOWY 
KONDENSACYJNY

GRZANIE POMIESZCZEŃ

Energia dostarczana przez pompę ciepła 12 800 kWh
Wydajność pompy ciepła 3,64 SCOP
Energia dostarczana przez kocioł gazowy 6 700 kWh 19 500 kWh 19 500 kWh
Wydajność ogrzewania pomieszczeń 90% 90% 75%
Koszty eksploatacji 1 220 € 1 520 € 1 820 €

PRODUKCJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

Energia dostarczana przez kocioł gazowy* 3 000 kWh 3 000 kWh 3 000 kWh
Wydajność produkcji ciepłej wody użytkowej* 90% 80% 65 %
Koszty eksploatacji* 230 € 260 € 320 €

CAŁKOWITE
Koszty eksploatacji 1 450 € 1 780 € 2 140 €

Roczne oszczędności: 
na ogrzewaniu pomieszczeń i produkcji ciepłej wody użytkowej

>

w porównaniu do nowego kotła gazowego kondensacyjnego  330 euro/rok

w porównaniu do istniejącego kotła gazowego kondensacyjnego  690 euro/rok

* dla kotła dwufunkcyjnego, bez oddzielnego zbiornika ciepłej wody użytkowej

-19%

-32%

W układzie hybrydowym pompa 
ciepła powietrze/woda może  
w rzeczywistości zapewniać po-
krycie od 70 do 95% rocznych po-
trzeb cieplnych. 
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35% oszczędności
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