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Jak najtaniej podgrzewać wodę basenową?
Najkorzystniejszy efekt przyniesie wykorzystanie 
energii odnawialnej. Jeśli priorytetem są najniższe 
koszty eksploatacji, to polecanym rozwiązaniem bę-
dzie instalacja solarna. Przy czym wymagać to bę-
dzie zwiększonej liczby kolektorów słonecznych, któ-
re można będzie wykorzystać w innym czasie np. do 
wspomagania ogrzewania domu. Należy też przewi-
dzieć odpowiednie miejsce dla zabudowy kolekto-
rów słonecznych i rozbudowę układu o dodatkowy 
wymiennik ciepła wody basenowej.

Drugim rozwiązaniem będzie pompa ciepła wody ba-
senowej. Cechuje się wyższym zużyciem energii niż 
instalacja solarna, ale i tak w porównaniu do konwen-
cjonalnych źródeł ciepła powinna podgrzewać wodę 
basenową kilkakrotnie taniej. Jest przy tym niezależ-
na od nasłonecznienia i zapewni utrzymanie zada-
nej temperatury wody w basenie przez długi okres.
 
Korzystne warunki zabudowy basenu zewnętrznego
Napełnienie basenu wodą wodociągową o tempera-
turze rzędu 10°C oznacza, że aby osiągnęła ona przy-

Przydomowe sezonowe baseny są coraz częstszym nabytkiem mającym 
uprzyjemnić spędzanie wolnego czasu. Są one oferowane w wielu wariantach 
wykonania, od najprostszych tzw. ogrodowych po bardziej złożone o trwałej 
konstrukcji. Wielu użytkowników takich basenów przekonało się, że nawet przy 
upalnej pogodzie, woda długo pozostaje zbyt zimna dla komfortowego korzystania 
z kąpieli. Sezon wykorzystania basenu zewnętrznego ogranicza się w Polsce 
zwykle do 2 miesięcy i to jeszcze z przerwami w okresach gorszej pogody. Można 
temu zaradzić, uzupełniając basen o układ podgrzewania wody. Wykorzystanie 

konwencjonalnego 
źródła ciepła jak 
np. kotła gazowego 
wiązać się jednak 
będzie z widocznym 
wzrostem kosztów 
eksploatacyjnych. 
Rozwiązaniem są tutaj 
urządzenia korzystające 
z energii odnawialnej – 
kolektory słoneczne oraz 
pompy ciepła.

Pompy ciepła 
Hewalex PCWB 
do podgrzewania 
wody basenowej

Jak pogodzić komfort z ekonomią?
Pompy ciepła Hewalex PCWB są przeznaczone do bezpośredniego podgrzewania wody basenowej. To sprawdzone w praktyce 
rozwiązanie i znajdujące od wielu lat zastosowanie zarówno w małych basenach prywatnych, jak i większych pływalniach
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Koszty podgrzewania wody w basenie będą zdecydowanie najniższe podczas 
wykorzystania energii odnawialnej. Instalacja solarna wymaga zasilania 
jedynie dla pompy obiegowej małej mocy (40÷50 W), a pompa ciepła – 
sprężarki (np. 1,5 kW przy pompie Hewalex PCWB 9,2 kW). Kalkulacja wg 
założeń ze strony www.hewalex.pl (dział „Porady i wiedza”)

  

 

  pompa obiegu wody basenowej 
 filtr wody basenowej 
 zawór regulacyjny przepływu (bypass) 
 stacja uzdatniania wody basenowej 

Pompa ciepła PCWB jest podłączana przed stacją uzdatniania wody basenowej. Obejście (bypass) 
pozwala zmniejszyć natężenie przepływu wody przez pompę ciepła

http://www.instalreporter.pl
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i uczucie zimna. Może się okazać, że basen napełnio-
ny świeżą wodą nie osiągnie minimalnego zalecanego 
progu temperatury w sezonie jego użytkowania lub 
komfortowe warunki wystąpią kilka razy w sezonie.
Wydłużenie sezonu kąpielowego, a także trwałe pod-
niesienie komfortu jest możliwe pod warunkiem za-
dbania o korzystne warunki zabudowy i eksploatacji 
basenu, a przede wszystkim wyposażenie go w wy-
dajne źródło ciepła. Instalacja solarna zapewni zde-
cydowanie najniższe koszty eksploatacyjne, a z kolei 
pompa ciepła wysoki komfort przy niższych kosztach 
eksploatacji w porównaniu do np. kotła grzewczego

Sposób instalacji pompy ciepła Hewalex PCWB
Pompy ciepła PCWB podgrzewają w bezpośredni 
sposób wodę basenową cyrkulującą w układzie jej 
filtracji i uzdatniania. Podłączenie pompy ciepła jest 
wyjątkowo proste – wystarczy wykonanie obejścia 
w istniejącym obiegu wody i wpięcie w nim pompy. 
Skraplacz pompy ciepła stanowi jednocześnie wy-
miennik ciepła powietrze/woda, co maksymalnie 
upraszcza prace instalacyjne.
 
Efektywność COP… na szóstkę
Przystosowana do specyficznych warunków pracy 
konstrukcja pompy ciepła PCWB pozwala uzyski-
wać szczególnie wysoką efektywność pracy. Efek-
tywność COP wynosząca nawet powyżej 6, nie jest 
tu niczym nadzwyczajnym. Przekłada się to na ni-
skie koszty eksploatacyjne z zapewnieniem zada-
nego komfortu użytkowania basenu.

Gwarancja i serwis urządzeń
Urządzenia oferowane przez producentów i dostaw-
ców z branży OZE powinny być objęte gwarancją 
nadawaną bezpośrednio przez nich. Warto spraw-
dzić staż firmy, a także pozycję rynkową i doświad-

czenie, a przede wszystkim zakres opieki serwiso-
wej. Większość takich urządzeń, jak pompy ciepła 
wody basenowej obejmowane są podstawowym 
2-letnim okresem gwarancji. Pompy ciepła Hewalex 
PCWB w zakresie mocy od 4,5 do 26 kW dzięki spraw-
dzonej konstrukcji i na bazie doświadczenia zebrane-
go z kilkuset zastosowań w kraju, są oferowane z dłu-
gą 4-letnią gwarancją. Przy tym są to urządzenia  
o szczególnie trwałej konstrukcji, przewidziane do dłu-
goletniej eksploatacji. Większość użytkowników pomp 
ciepła małej mocy potrafi samodzielnie przyłączać ją 
do i odłączać od układu basenowego, w celu prze-
chowania w pomieszczeniu przez okres zimowy.

zwoity poziom, potrzebnych jest co najmniej kilka-
naście dni korzystnej pogody. Zależy to dodatkowo 
od wielu czynników takich jak np. głębokość basenu, 
jego usytuowanie (nasłonecznienie, zacienienie), czy 
korzystanie z przykrycia lustra wody (np. folia). Na-
leży pamiętać, że główne straty ciepła mają miejsce  
z lustra wody basenowej. Dlatego standardowym 
wyposażeniem powinna być folia, roleta, czy prze-

zroczysta kopuła zakrywająca lustro wody w prze-
rwie korzystania z basenu.
 
Kiedy można się poczuć komfortowo w basenie 
rekreacyjnym?
Komfortowa temperatura wody w rekreacyjnym 
basenie zewnętrznym powinna oscylować w zakre-
sie 25÷28°C. Niższa będzie powodować dyskomfort  
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HEWALEX Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Słowackiego 33,
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. (32) 214 17 10, faks (32) 214 50 04
hewalex@hewalex.pl, www.hewalex.pl
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Wymiennik ciepła i zarazem skraplacz o wysokiej efektywności wymiany ciepła wykonany jest  
z wysokojakościowej stali tytanowej oraz tworzywa PCV odpornych na działanie uzdatnianej wody 
basenowej. Duże przekroje wodne i gładkie powierzchnie wewnętrzne zapewniają bardzo niskie 
opory przepływu wody basenowej
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Standardowe warunki 
eksploatacji basenu Przykładowo dla A24/W26 

(powietrze 24oC, woda 26oC): 

COP = 6,13 
Moc grzewcza = 9,2 kW 
Moc zasilania = 1,5 kW 
Ciepło z otoczenia = 7,7 kW 

7,7 kW 

24oC 

9,2 kW 

26oC 1,5 kW 

kW 

Pompa ciepła PCWB, pracując w typowych warunkach, może uzyskiwać efektywność COP powyżej 6,0

Pompy ciepła Hewalex PCWB mają trwałą i niezawodną 
sprężarkę rotacyjną lub spiralną (zależnie od mocy 
urządzenia), bezpośredni wymiennik ciepła i zarazem 
skraplacz wykonany ze specjalnej stali tytanowej oraz 
odporną na warunki zewnętrzne obudowę z tworzywa 
ABS. Sterownik cechuje się prostą intuicyjną obsługą

Sprawdź szczegółowe informacje  
o ofercie pomp ciepła Hewalex PCWB

http://www.instalreporter.pl
https://www.hewalex.pl/oferta/pompy-ciepla-basenowe-wbr/
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