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Na przestrzeni ostatnich 
lat można zauważyć 
znaczący postęp, jaki 
dokonał się w zakresie 
obniżania głośności pracy 
pomp ciepła powietrze/
woda instalowanych 
na zewnątrz budynku. 
Najcichsze pompy ciepła 
z 2006 roku osiągały  
61 dB(A) mocy akustycznej 
(w źródle), podczas gdy 
obecnie nawet 40 dB(A). 
Sama tylko różnica 
5 dB(A) w średniej 
głośności pomiędzy 
rokiem 2013, a 2018 
oznacza blisko 2-krotne 
obniżenie odczuwalnego 
hałasu pracy urządzenia.

Jak wyciszyć  
pompę ciepła 
powietrze/woda?

Artykuł pochodzi z portalu EKO-BLOG firmy Vaillant 
www.eko-blog.pl

Pompy ciepła powietrze/woda do ogrzewania 
budynków stają się coraz chętniej stosowanym roz-
wiązaniem. Według danych PORT PC w 2018 r. zain-
stalowano ogółem +20% więcej pomp ciepła niż rok 
wcześniej. A wzrost w samym tylko segmencie pomp 
powietrznych wyniósł +31% rok do roku. Już co 7 bu-
dowany dom był wyposażany w pompę ciepła. Jesz-
cze w 2015 roku instalowano więcej pomp typu so-
lanka/woda niż powietrze/woda, podczas gdy w 2018 
rok proporcja tych urządzeń wyniosła blisko 1:2. 
Powietrzne pompy ciepła znajdują zastosowanie w nie-
mal każdym rodzaju budynku, również szeregowych, 
bliźniaczych i ogólnie mówiąc lokalizowanych w zwar-
tej zabudowie na małej powierzchni działek. Szczegól-
nego więc znaczenia nabierają obecnie kwestie aku-
styczne. Współczesne pompy ciepła muszą w jeszcze 
większym stopniu niż we wcześniejszych latach za-
pewniać nieuciążliwą pod względem hałasu pracę.
Szczególnie intensywny rozwój techniczny w segmen-
cie pomp powietrznych nastąpił od około 2008 roku. 
Producenci zyskali bogatsze doświadczenie w pro-
jektowaniu urządzeń z uwzględnieniem względów 
akustycznych. Pojawiły się bardziej przystępne ce-
nowo sprężarki inwerterowe o zmiennej wydajności  
i tym samym z możliwością obniżania głośności pracy.  
Zaczęto także stosować większe powierzchnie parow-
ników i wentylatory o zmiennej prędkości obrotowej. 
Dużego znaczenia nabrało także stosowanie dodat-
kowych rozwiązań konstrukcyjnych, czasem pozornie 
drobnych, ale obniżających poziom drgań i hałasu.

Ogólnodostępna informacja o głośności pracy 
pompy ciepła powietrze/woda
Producenci są zobowiązani do zamieszczania infor-
macji o głośności swoich pomp ciepła. Wcześniej od-
bywało się to według różnych kryteriów. 

Często więc podawano poziom  
ciśnienia akustycznego mie-
rzony w pewnej odległości. 
Stwarzało to trudności w po-
równywaniu urządzeń. Wpro-
wadzona w 2015 r. dyrektywa 
2010/30/EU nakazuje ozna-
czanie pomp ciepła etykieta-
mi energetycznymi. Zawarta 
jest w nich m.in. informacja  
o poziomie mocy akustycznej 
wewnętrznej i/lub zewnętrz-
nej jednostki (zależnie od typu 
pompy ciepła). Są to już war-
tości, które można ze sobą 
porównywać, ponieważ moc 
akustyczna stanowi cechę 
urządzenia (podczas gdy ciśnienie akustyczne mie-
rzone w odległości zależy od warunków zabudowy). 

Zmiana głośności pomp ciepła powietrze/woda 
produkowanych w ostatnich latach
Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć zna-
czący postęp, jaki dokonał się w zakresie obniżania 
głośności pracy pomp ciepła powietrze/woda insta-
lowanych na zewnątrz budynku. Najcichsze pompy 
ciepła z 2006 roku osiągały 61 dB(A) mocy akustycz-
nej (w źródle), podczas gdy obecnie nawet 40 dB(A). 
Sama tylko różnica 5 dB(A) w średniej głośności po-
między rokiem 2013, a 2018 oznacza blisko 2-krotne 
obniżenie odczuwalnego hałasu pracy urządzenia.

Tabela  Maksymalna moc akustyczna pomp ciepła 
wg dyrektywy 2010/30/EU (ekoprojekt) jest ograniczona 
do ww. poziomów
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do ustawienia w budynku, czy też split z obiegiem 
glikolowym będzie zwykle cichsza w pracy w porów-
naniu do pomp ciepła, w których sprężarka znajduje 
się na zewnątrz budynku. Może to stanowić dodat-
kowe kryterium wyboru pompy ciepła, gdy budynek 
usytuowany jest w gęstej zabudowie, na małej po-
wierzchni działki.

Przykładowe poziomy mocy akustycznej 
pomp ciepła powietrze/woda
Jeżeli wymagana jest najniższa możliwa głośność 
pracy (np. bardzo mała działka), to przy poziomie 
47÷48 dB(A) wystarczy zaledwie 1,5 m odległości, aby 
na zewnątrz poziom ciśnienia akustycznego wyniósł  
< 40 dB(A). Także pompa ciepła typu split o głośności 
54 dB(A) nie jest dużo bardziej wymagająca, ponie-
waż będzie potrzebna odległość jedynie 3 metrów. 
Jest to więc zbieżne z wymaganiami prawa budow-
lanego dla zachowania minimalnej odległości usy-
tuowania budynku od granicy działki.

Cechy budowy pomp ciepła o najniższej 
głośności pracy
Niezależnie od typu pompy ciepła możliwe jest za-
stosowanie takich rozwiązań w budowie, aby uzy-
skać jak najniższy poziom głośności jej pracy. Także 
chętnie stosowane pompy typu split, które wcześniej 
cechowały się głośnością zwykle nie mniejszą niż 
60÷65 dB(A), mogą obecnie osiągać poziom niższy  

od 55 dB(A). Dzięki temu można je stosować w zwar-
tej zabudowie mieszkaniowej, co wcześniej byłoby 
znacznie utrudnione.
Głównym elementem ruchomym i jednocześnie źró-
dłem dźwięku i drgań pozostaje sprężarka. Pierwszym 
stopniem ochrony powinna być jej szczelna osłona 
stanowiąca izolację akustyczną. Niezbędna jest także 
odpowiednia zabudowa sprężarki w obudowie pom-
py ciepła, z wykorzystaniem izolatorów drgań. Drga-
nia przenoszone ze sprężarki mogą rozprzestrzeniać 
się poprzez sztywne przewody układu chłodniczego. 
Dbałość o szczegóły konstrukcyjne pozwala skutecz-
nie zredukować przenoszenie drgań. Służą temu ele-
menty metalowe i gumowe stanowiące punkty mo-
cowania przewodów czynnika chłodniczego.
Redukcji poziomu hałasu w jednostce zewnętrznej 
sprzyja stosowanie dużej powierzchni parowników 
dla optymalizacji przepływu powietrza. Możliwe jest 
wówczas obniżenie prędkości przepływu powietrza. 
Wpływ na niski poziom hałasu odgrywa wielkość 
wentylatora i wymagana prędkość obrotowa jego 
pracy. Większa powierzchnia wentylatora pozwala 
obniżać jego obroty.
Nieodpowiednio skonstruowana obudowa pompy cie-
pła może stanowić tzw. „pudło rezonansowe”, stając 
się dodatkowym źródłem hałasu. Poza sztywną kon-
strukcją „cicha” obudowa musi mieć dodatkowe środ-
ki ochronne. Może być to połączenie dwóch materia-
łów – maty wykonanej z gumy oraz pianki akustycznej.  

Dopuszczalny poziom głośności w zabudowie jednoro-
dzinnej wynosi 50 dB(A) w dzień oraz 40 dB(A) w nocy. 
Pompa ciepła z 2006 roku (średnio 70 dB(A)) potrzebo-
wałaby obecnie min. 18 m odstępu od granicy sąsied-
niej działki (!). Dla porównania przeciętna pompa cie-
pła z 2013 roku – o połowę mniej (9 m), a z 2018 roku 
jedynie 5 m od granicy działki). Ciche pompy ciepła już 
w bardzo bliskiej odległości zapewniają obniżenie gło-
śności do 40 dB(A) – przykładowo pompa recoCOM-
PACT exlusive VWL 79/5 (48 dB(A)) jedynie 1,5 metra.

Czy „stara” pompa ciepła powietrze/woda 
sprosta obecnym wymaganiom?
Obecnie nawet około 1/3 oferowanych na rynku euro-
pejskim pomp powietrze/woda małej mocy (do 10 kW)  

cechuje się poziomem mocy akustycznej rzędu 65÷70 
dB(A). Oznacza to, że aby nie dopuścić do przekro-
czenia progu 40 dB(A) na granicy działki, wymagana 
jest odległość nawet 18 metrów. Taką pompę ciepła 
można byłoby obecnie zamontować tylko na dużej 
działce lub należałoby zastosować dodatkowe środ-
ki zapobiegawcze. Może to być np. obudowa dźwię-
kochłonna, która pozwala obniżyć moc akustyczną  
w źródle nawet o 10 do 15 dB(A), jednak jej zakup wiąże 
się z dodatkowym wydatkiem nawet 1000÷1500 euro.

Wpływ budowy pompy ciepła powietrze/woda 
na głośność pracy
Istotny wpływ na głośność pracy odgrywa usytu-
owanie sprężarki. Pompa ciepła typu MONOBLOK 

Czy „stara” pompa ciepła powietrze/woda sprosta obecnym wymaganiom?
Nawet obecnie około 1/3 oferowanych na rynku europejskim pomp powietrze/woda małej mocy (do 10 kW) 
cechuje się poziomem mocy akustycznej rzędu 65÷70 dB(A). Oznacza to, że aby nie dopuścić do przekroczenia 
progu 40 dB(A) na granicy działki, wymagana jest odległość nawet 18 metrów. Taka pompa ciepła wymagała by 
dużej działki lub zastosowania dodatkowych środków zapobiegawczych. Może to być np. obudowa 
dźwiękochłonna, która pozwala obniżyć moc akustyczną w źródle nawet o 10 do 15 dB(A), jednak jej zakup wiąże 
się z dodatkowym wydatkiem nawet 1000÷1500 EUR.

70
dB(A)

40 
dB(A)

Zmiana głośności pomp ciepła powietrze/woda produkowanych w ostatnich latach
Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć znaczący postęp jaki dokonał się w zakresie obniżania głośności pracy pomp 
ciepła powietrze/woda instalowanych na zewnątrz budynku. Najcichsze pompy ciepła z 2006 roku osiągały 61 dB(A) mocy 
akustycznej (w źródle), podczas gdy obecnie nawet 40 dB(A). Sama tylko różnica 5 dB(A) w średniej głośności pomiędzy 
rokiem 2013, a 2018 oznacza blisko 2-krotne obniżenie odczuwalnego hałasu pracy urządzenia.

Źródło: dane dla 2018 r. z serwisu heizungslabel.de: etykiety efektywności energetycznej 
453 pomp ciepła o mocy grzewczej do 10 kW (dla klimatu umiarkowanego) od 35 
producentów. Dane dla 2006 i 2013 r. z zestawienia w „Qualitätsüberwachung von 
Kleinwärmepumpen und statistische Auswertung 2014”. Mick Eschmann, Interstaatliche 
Hochschule für Technik NTB

Przeciętna oraz minimalna wartość poziomu mocy akustycznej dla pomp ciepła 
powietrze/woda instalowanych na zewnątrz budynku (MONOBLOK oraz SPLIT)

70 dB(A)

2006

min. 61 dB(A)  64 dB(A)

2013

min. 55 dB(A)  59 dB(A)

2018

min. 40 dB(A)

Dopuszczalny poziom głośności w zabudowie jednorodzinnej wynosi 50 dB(A) w dzień oraz 40 dB(A) w nocy. Pompa ciepła 
z 2006 roku (średnio 70 dB(A)) potrzebowała by obecnie min. 18 m odstępu od granicy sąsiedniej działki (!). Dla 
porównania przeciętna pompa ciepła z 2013 roku – o połowę mniej (9 m), a z 2018 roku jedynie 5 m od granicy działki). 
Ciche pompy ciepła już w bardzo bliskiej odległości zapewniają obniżenie głośności do 40 dB(A) – przykładowo pompa 
recoCOMPACT exlusive VWL 79/5 (48 dB(A)) jedynie 1,5 metra.

Wpływ budowy pompy ciepła powietrze/woda na głośność pracy
Istotny wpływ na głośność pracy odgrywa usytuowanie sprężarki  Pompa ciepła typu MONOBLOK do ustawienia w budynku, 
czy też SPLIT z obiegiem glikolowym będzie zwykle cichsza w pracy w porównaniu do pomp ciepła, w których sprężarka 
znajduje się na zewnątrz budynku. Może to stanowić dodatkowe kryterium wyboru pompy ciepła, gdy budynek usytuowany 
jest w gęstej zabudowie, na małej powierzchni działki.

47 dB(A)
flexoTHERM VWF 87/4

48 dB(A)
recoCOMPACT exlusive VWL 79/5

54 dB(A)
aroTHERM SPLIT VWL 75/5AS

MONOBLOK
do ustawienia wewnątrz

SPLIT
z obiegiem glikolowym

SPLIT
z obiegiem chłodniczym

Przykładowe poziomy mocy akustycznej pomp ciepła powietrze/woda
Jeżeli wymagana jest najniższa możliwa głośność pracy (np. bardzo mała działka), to przy poziomie 47÷48 dB(A) 
wystarczy zaledwie 1,5 m odległości, aby na zewnątrz poziom ciśnienia akustycznego wyniósł < 40 dB(A). Także pompa 
ciepła typu SPLIT o głośności  54 dB(A) nie jest dużo bardziej wymagająca, ponieważ będzie potrzebna odległość 
jedynie
3 metrów. Jest to więc zbieżne z wymaganiami prawa budowlanego dla zachowania minimalnej odległości usytuowania 
budynku od granicy działki.
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Tak osłonięta blacha będzie w stanie skutecznie ogra-
niczyć emisję hałasu z wnętrza obudowy na zewnątrz 
oraz wytłumić własne drgania, które mogłyby stano-
wić dodatkowe źródło hałasu.

Podsumowanie
Zagadnienie głośności pomp ciepła instalowanych 
na zewnątrz budynku jest traktowane bardzo po-
ważnie szczególnie w krajach Europy Zachodniej. 
Wynika to z dużej popularności takiego rozwiązania 
– wiele osób ma styczność z tymi 
urządzeniami. Starsze pompy cie-
pła cechowały się wyraźnie wyż-
szą głośnością pracy niż produ-
kowane obecnie. Większe było 
wobec tego ryzyko występowa-
nia przypadków sporów pomię-
dzy sąsiadami skarżącymi się na 

uciążliwy hałas. Zwykle też domy w krajach zachod-
niej Europy budowane są na działkach o mniejszej 
powierzchni (wysokie ceny gruntu) w porównaniu 
do Polski, co stawia jeszcze wyższe wymagania ogra-
niczaniu emisji dźwięku z pompy ciepła. Obecne 
prawodawstwo na przykład w Niemczech nakazu-
je w razie sporu właścicielowi pompy ciepła udo-
wodnienie, że poziom ciśnienia akustycznego mie-
rzony na granicy działki sąsiada jest niższy od 
dopuszczalnego.

Zabezpieczenie sprężarki przed nadmierną emisją drgań i hałasu

Szczelna osłona 
sprężarki

Izolator drgań

Sztywna maskownica przyłączy 
obiegu chłodniczego osadzona  
w obudowie w elastycznym kołnierzu

Izolatory 
drgań

Eliminacja przenikania drgań na zewnątrz pompy ciepła

Optymalizacja przepływu powietrza 
i zmienna prędkość obrotowa wentylatora

Skuteczna izolacja akustyczna
obudowy pompy ciepła

Ograniczenie przenoszenia drgań 
w układzie chłodniczym pompy ciepła

Podsumowanie
Zagadnienie głośności pomp ciepła instalowanych na zewnątrz budynku jest traktowane bardzo poważnie szczególnie w 
krajach Europy Zachodniej. Wynika to z dużej popularności takiego rozwiązania – wiele osób ma styczność z tymi 
urządzeniami. Starsze pompy ciepła cechowały się wyraźnie wyższą głośnością pracy niż produkowane obecnie. Większe 
było wobec tego ryzyko występowania przypadków sporów pomiędzy sąsiadami skarżącymi się na uciążliwy hałas. Zwykle 
też domy w krajach zachodniej Europy budowane są na działkach o mniejszej powierzchni (wysokie ceny gruntu) w 
porównaniu do Polski, co stawia jeszcze wyższe wymagania ograniczaniu emisji dźwięku z pompy ciepła. Obecne 
prawodawstwo na przykład w Niemczech nakazuje w razie sporu właścicielowi pompy ciepła udowodnienie, że poziom 
ciśnienia akustycznego mierzony na granicy działki sąsiada jest niższy od dopuszczalnego.
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Ogrzewanie Chłodzenie Energia odnawialna

Komfort w moim domu

tylko 32 dB(A)
cicha  

jak szept

W Vaillant działamy na rzecz 
zrównoważonego pozyskiwania energii, 
oferując efektywne rozwiązania grzewcze, 
oparte na odnawialnych źródłach energii.

Nasze systemy grzewcze to pompy 
ciepła, kotły kondensacyjne, systemy 
rekuperacji i fotowoltaika. A jedyny na rynku 
systemowy regulator multiMATIC VRC 700, 
zarządza jednocześnie systemami 
ogrzewania, chłodzenia, wentylacji oraz 
przygotowywania ciepłej wody.

Więcej na www.vaillant.pl
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