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nawiać się nad doborem urządzenia o większej 
wydajności, jednak takie rozwiązanie jest eko-
nomicznie i praktycznie nieuzasadnione. Prze-
wymiarowanie pompy gruntowej spowoduje 
nie tylko zwiększenie kosztów inwestycyjnych, 
ale także krótsze cykle pracy urządzenia w trak-
cie użytkowania, które mogą negatywnie wpły-
nąć na działanie systemu. 
w przypadku pomp powietrznych podstawowa 
kwestia, o której należy dodatkowo pamiętać 
to uzależnienie jej działania od warunków ze-
wnętrznych, ponieważ wraz ze spadkiem tem-
peratury na zewnątrz efektywność każdej po-
wietrznej pompy ciepła maleje. Najzimniejsze 
dni stanowią tylko kilka dni w roku, więc do-
datkowe wsparcie systemu musi pokryć jedy-
nie niewielką część rocznego zapotrzebowania 
budynku na ciepło. 
Podsumowując roczny koszt eksploatacji sys-
temu, w którym działa wyłącznie przewymiaro-
wana powietrzna pompa ciepła będzie podob-
ny lub nawet wyższy, niż w przypadku pracy 
urządzenia wspomaganego grzałką elektrycz-
ną lub kotłem. 
warto też się skupić na innych czynnikach, niż 
moc samego urządzenia, a które także mają 
ogromne znaczenie dla właściwego funkcjono-
wania i wydajności całego systemu.

Prawidłowe dopasowanie mocy pompy cie-
pła do zapotrzebowania obiektu na ciepło jest 
niezwykle istotne dla jej przyszłego działania.  

Niedowymiarowanie urządzenia może przyczy-
nić się do zbyt wysokich kosztów eksploatacyj-
nych i/lub niedogrzania budynku. Można zasta-

wydajna praca pompy ciepła pozwala w pełni wykorzystywać wszystkie jej możliwości. Aby tak się jednak 
stało, wiele czynników musi ze sobą współgrać. Jeśli poszczególne elementy będą odpowiednio do siebie 
dopasowane, użytkowanie systemu grzewczego będzie zarówno efektywne, jak i ekonomiczne.

EfEktywnE działaniE pomp ciEpła
De Dietrich i Sofath: o aspektach doboru, pracy i różnych warunkach eksploatacyjnych
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Istotna rola współczynnika COP
współczynnik sprawności COP dla pomp ciepła 
jest jednym z najważniejszych parametrów. wy-
raża on stosunek pomiędzy mocą grzewczą pom-
py ciepła a mocą elektryczną niezbędną do na-
pędu sprężarki. Im jest wyższy, tym uzyskanie tej 
samej ilości ciepła wymaga mniejszego nakładu 
energii elektrycznej, a więc pompa działa efek-
tywniej. współczynnik wyznaczany jest labora-
toryjnie w ściśle określonych warunkach. Jest 
wartością zmienną zależną od warunków eksplo-
atacyjnych, m.in. od zmian temperatury wody w 
instalacji, dlatego też należy porównywać warto-
ści COP pomp ciepła określone dla tych samych 
warunków pracy. Ogromne znaczenie dla wartości 
COP ma różnica temperatury pomiędzy źródłem 
dolnym i górnym. Gdy ona maleje, rośnie COP.

Elementy pompy ciepła i ich wpływ na efek-
tywność energetyczną
Największy wpływ na efektywność energetyczną 
systemu grzewczego ma instalacja odbierająca  

ciepło z pompy ciepła, a dokładnie projektowa 
temperatura zasilania instalacji wewnętrznej. 
Oznacza to, że efektywność jest najwyższa, gdy 
system ogrzewania budynku jest niskotemperatu-
rowy. Najlepiej sprawdzi się ogrzewanie płaszczy-
znowe podłogowe lub ścienne. Istotne jest, aby 
przygotowanie c.w.u. także zostało dostosowane 
do działania pompy ciepła. Niezbędna do tego jest 
odpowiednio duża powierzchnia wężownicy za-
sobnika c.w.u., pojemność samego podgrzewacza 
oraz nastawy temperatury. Ogromne znaczenie 
ma również konstrukcja i odpowiedni dobór dol-
nego źródła pompy ciepła – zarówno powietrznej, 
jak i gruntowej oraz komponenty zastosowane  
w układzie termodynamicznym urządzenia.

Wydajność w niskiej temperaturze
wraz z rozwojem technologii pompy ciepła stały się  
urządzeniami bardziej wydajnymi i praktyczny-
mi. Nie ma problemu, aby pracowały w niskiej 
temperaturze, a nowoczesne konstrukcje do-
skonale radzą sobie podczas mrozów sięgają-
cych nawet -20°C. w przypadku pomp geoter-
malnych istotna jest temperatura gruntu, a ta z 
kolei jest względnie niezmienna w okresie całe-
go roku. w przypadku zaś pompy powietrznej 
wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz jej 
moc obniża się. Oznacza to, że w skrajnie nieko-
rzystnych warunkach atmosferycznych, pracując 
samodzielnie, może nie zapewnić pełnej kom-
pensacji strat ciepła w pomieszczeniach miesz-
kalnych. Rozwiązaniem tego problemu jest do-
datkowe wsparcie elektryczne w postaci grzałki 
lub hydrauliczne za pomocą kotła.
Warto dodać, że dostępne na rynku urządzenia 
marek De Dietrich oraz Sofath są wyposażone  
w funkcję chłodzenia, zapewniając użytkowni-
kom pełen komfort wewnątrz budynku z wykorzy-
staniem klimakonwektorów, bądź odpowiednio 
zabezpieczonej podłogowej instalacji grzewczej.

EnErgia dopasowana 
do potrzEb

wszystkie powietrzne pompy ciepła mar-
ki De Dietrich i Sofath wyposażone są  
w sprężarkę inwerterową. System ten oraz 
zintegrowany moduł regulacji pozwala 
pompie ciepła na dostosowanie swojej 
mocy do aktualnych potrzeb mieszkań-
ców. w okresie, gdy zapotrzebowanie na 
ciepło jest wysokie, urządzenie wykorzy-
stuje nawet do 110% swojej mocy, kiedy 
zaś zapotrzebowanie jest zmniejszone, do 
30% maleje również stopień wykorzysta-
nia mocy powietrznej pompy ciepła.
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POWIETRZNA POMPY CIEPŁA GRUNTOWA POMPA CIEPŁA

Lizea IVC 200

Klasa
energetyczna c.o. aż do A++

Zintegrowany zasobnik c.w.u. o poj. 177l

Funkcja chłodzenia w standardzie

Wielofunkcyjny regulator SMART TC  
i dedykowana aplikacja mobilna*

*wyposażenie dodatkowe

Przyjazne sterowanie dwóch obiegów 
grzewczych

Caliane

Kompaktowa budowa i cicha praca
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