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KonstruKcja monobloK czy split?

wersja monoblok charakteryzuje się tym, że 
wszystkie elementy układu chłodniczego znaj-
dują się w jednej zamkniętej obudowie. Pom-
pę ciepła stawia się przy budynku, a między nią  
a instalacją grzewczą prowadzone są rury z wodą 
bądź cieczą niezamarzającą i przewody elektrycz-
ne. Montaż jest prosty i szybki, gdyż jest ona fa-
brycznie napełniona czynnikiem przez produ-
centa i w pełni hermetyczna. w wersjach split 
(dwuczęściowych) montaż jest bardziej skompli-
kowany oraz wymaga od instalatorów posiadania 
uprawnień w zakresie F-gazów, gdyż konieczne 
jest samodzielne napełnienie układu chłodni-
czego czynnikiem i sprawdzenie jego szczelno-
ści na miejscu montażu. Przekłada się to na wyż-
sze koszty montażu.

czynniK chłodniczy

w najnowocześniejszych pompach ciepła sto-
suje się naturalny czynnik chłodzący niepod-
legający ustawie SZwO (tzw. F-gazy). Jest to 
propan (R290), który jest niewątpliwie czyn-
nikiem przyszłości. Stosowany jest m.in. w lo-
dówkach, a z biegiem czasu będzie prawdo-
podobnie jedynym czynnikiem dopuszczonym 
dla pomp ciepła. wyróżnia go bezpieczeństwo 
oraz niski współczynnik GwP wynoszący zale-
dwie 3. GwP to potencjał tworzenia efektu cie-
plarnianego – im jest niższy, tym mniejszy ma 
na niego wpływ.
Decydując się na pompę ciepła z propanem R290 
jako czynnikiem chłodzącym, nie trzeba dokony-
wać płatnych obowiązkowych kontroli przewi-
dzianych przepisami ustawy F-gazowej. Nie ma 
również konieczności jej rejestracji w Centralnym 
Rejestrze Operatorów, ani jej instalacji przez spe-
cjalistę posiadającego uprawnienia F-gazowe.  

Pompy ciepła z R290 wpisują się w strategię Ko-
misji Europejskiej w sprawie zeroemisyjności lub 
niskoemisyjności.
Dla porównania – inny czynnik często stosowa-
ny w pompach ciepła – R410 ma GwP równe aż 
2088! Jeśli inwestor kupi pompę ciepła pracują-
cą na czynniku, który zostanie zabroniony w pro-
dukcji pomp ciepła, to później może mieć duży 
problem z uzupełnieniem czynnika. w niektórych 
krajach UE kary za brak aktualnego przeglądu  
F-gaz sięgają już 10 000 euro. wkrótce może zo-
stać także wprowadzony dodatkowy podatek od 
czynnika z grupy F-gaz tak, jak jest to np. w Danii. 
Ponadto, w przypadku niezgłoszenia urządzenia 
kwalifikującego się do CRO, ustawa o SZwO prze-
widuje nałożenie kary na właściciela urządzenia  
w wysokości 15 000 zł.

WspółczynniK cop, scop

Pompy ciepła SAS VESTA charakteryzują się jed-
nymi z najwyższych współczynników COP i SCOP 
w swojej klasie pomp ciepła (on/off, z naturalnym 
czynnikiem chłodniczym R290). 
• Współczynnik COP do 4,2 dla A2W35,
• SCOP = 3,3 i klasa A++ dla klimatu umiarko-
wanego przy zastosowaniu średniotempera-
turowym.
Im wyższe COP, tym wyższa sprawność pompy 
ciepła? Niekoniecznie. w przypadku parametru 
COP należy sprawdzić dla jakich wartości A (tem-
peratura powietrza zewnętrznego) i w (tempera-
tura zasilania) producent go deklaruje. 
Niektórzy podają COP dla takich parametrów 
jak A7w35 lub nawet A10w35, co mija się z ce-
lem. Dla A7w35 współczynnik COP może być 
wyższy o kilkanaście procent w porównaniu do 
A2w35. w przypadku SCOP należy zwrócić uwa-
gę, dla jakiego klimatu i trybu pracy podane są 
wartości. Tylko porównanie dla tych samych  

wybór pompy ciepła to nie lada wyzwanie dla inwestora. Na rynku jest 
wiele urządzeń różniących się konstrukcją, parametrami i oczywiście 
ceną. Instalatorze, zanim zaproponujesz urządzenie inwestorowi, 
zachęcamy do zapoznania się z aspektami, na jakie warto zwrócić 
uwagę podczas wyboru konkretnego modelu.

Poradnik inwestora 
– czyli na co zwrócić 
uwagę przy wyborze 
pompy ciepła
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warunków pozwoli wywnioskować, które urzą-
dzenie jest bardziej efektywne. 

Wyposażenie

Inwestor często nie jest świadomy, że kupuje 
tylko z pozoru tanie urządzenie, a czekają go 
dodatkowe koszty. Jeśli pompa ciepła nie jest  
w standardzie wyposażona w pompę obiego-
wą górnego źródła lub zawór przełączający mię-
dzy ogrzewaniem wody c.o. a c.w.u. lub inne nie-
zbędne akcesoria, to należy się liczyć z ukrytymi 
kosztami sięgającymi 3500 zł lub wyższymi. Czę-
sto nawet sterownik okazuje się wyposażeniem 
dodatkowym.
Vesta sprzedawana jest w systemie CTI (Comple-
te To Install). Oznacza to, że użytkownik otrzymu-
je urządzenie w pełni kompletne, wyposażone  
w podzespoły gotowe do montażu, co przekła-
da się na oszczędności poprzez zakup gotowe-
go zestawu skonfigurowanego do pracy. 

przyszłość pomp ciepła

SAS jako polski producent pomp ciepła gwa-
rantuje wsparcie na każdym etapie inwestycji, 
począwszy od doradztwa, poprzez montaż, co-
dzienną eksploatację oraz serwis urządzeń. Ofe-
ruje pompę ciepła, która będzie służyć przez dłu-
gie lata i spełnia najbardziej restrykcyjne normy 
i standardy. Bez obaw o jej wycofanie – jak to 
może się stać w przypadku pomp ciepła wyko-
rzystujących gazy fluorowane (np. R410A).
Polski rynek zalewany jest produktami, które  
w innych krajach są wycofywane z obrotu lub 
obarczone dodatkowymi kosztami użytkowania 
poprzez wykorzystanie syntetycznych czynników 
chłodniczych o GwP większym od 750. Z biegiem 
czasu również w Polsce urządzenia te staną się 
problematyczne ze względu na nowe regulacje 
prawne, m.in. ustawę o SZwO lub strategię ze-
roemisyjności wprowadzane przez komisje eu-
ropejskie. A w przypadku rozszczelnienia ukła-
du chłodzenia może okazać się, że czynnik ,na 
którym pracuje pompa ciepła, jest bardzo drogi 
lub niedostępny, dalsze serwisowanie i naprawa 
okażą się niemożliwe, a urządzenie będzie nada-
wać się tylko do utylizacji.

podsumoWanie

• Sprawdź, czy typ konstrukcji odpowiada ocze-
kiwaniom inwestora.
• Sprawdź, na jakim czynniku chłodniczym urzą-
dzenie pracuje oraz czy podlega zgłoszeniu do 
CRO.
• Upewnij się, że porównujesz sprawność pom-
py ciepła dla takich samych warunków.
• Sprawdź, czy cena urządzenia obejmuje wszyst-
kie niezbędne podzespoły,
• Zweryfikuj, jak może wyglądać eksploatacja  
i serwis urządzenia w perspektywie lat.

Vesta – monoblokowa pompa ciepła firmy SAS pracująca 
na czynniku R290

SukceS programu moja Woda

w dwa miesiące został wyczerpany budżet pro-
gramu Moja woda na 2020 r. Z końcem września 
br. wojewódzkie fundusze ochrony środowiska 
zamkną przyjmowanie wniosków elektronicz-
nych. Minister Klimatu zapowiada kontynuację 
wsparcia budowy przydomowych instalacji za-
trzymujących deszczówkę od początku 2021 r.
Dotychczas zarejestrowano prawie 24 tysiące 
elektronicznych wniosków do programu. Ponad 
100 mln zł jest obecnie przekazywane do polskich 
rodzin na sfinansowanie przydomowych instala-
cji zatrzymujących wody opadowe lub roztopo-
we na prywatnych działkach.
- Cieszy nas ogromny sukces pierwszej odsłony pro-
gramu Moja Woda. Prawie 24 tysiące polskich rodzin 
włączyło się aktywnie w zapobieganie suszy. Te ro-
dziny skorzystały z dotacji do 5 tysięcy złotych, ale 
również zainwestowały własne pieniądze w budowę 
przydomowej instalacji retencyjnej, gdyż są świa-
dome korzyści z magazynowania i wykorzystania 
deszczówki – mówi minister Michał Kurtyka. Prze-
kazujemy ponad 100 milionów złotych do polskich 
rodzin na budowę przydomowych instalacji reten-
cyjnych. Z początkiem 2021 roku chcemy uruchomić 
nową edycję programu Moja Woda, której budżet 
powinien być porów-
nywalny do tego, któ-
rym dysponowaliśmy 
w 2020 roku. Poprosi-
łem Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki 
Wodnej o przedsta-
wienie propozycji 
nowej odsłony pro-
gramu w ciągu naj-
bliższych tygodni we 
współpracy z woje-

wódzkimi funduszami – dodał szef resortu klimatu.
Z końcem września wojewódzkie fundusze za-
kończą rejestrowanie wniosków elektronicznych, 
jednak trzeba pamiętać, że konieczne jest rów-
nież dostarczenie do wojewódzkich funduszy 
wniosków w wersji papierowej. wszystkie wnio-
ski, które zostaną zarejestrowane elektronicznie 
do końca września, a do końca października 2020 
roku dotrą do wojewódzkich funduszy w wersji 
papierowej, zostaną sfinansowane w tym roku.
Pierwszy nabór w programie Moja woda został 
skierowany do właścicieli domów jednorodzin-
nych, którzy mogli otrzymać dotację do 5 tys. zł, 
ale nie więcej niż 80% kosztów, które zostały po-
niesione po 1 czerwca 2020 r. Środki Narodowe-
go Funduszu w wysokości ponad 100 mln zł oraz 
wojewódzkich Funduszy w wysokości 4,67 mln 
zł są przeznaczone na dofinasowanie m.in. zaku-
pu, montażu i uruchomienia instalacji pozwala-
jących na zatrzymanie i zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych na terenie nierucho-
mości objętej przedsięwzięciem. Finansowane 
mogły być również przewody odprowadzające 
wody opadowe, zbiorniki retencyjne podziemne 
lub nadziemne, oczka wodne, instalacje rozsą-
czające oraz elementy do nawadniania bądź in-
nego sposobu wykorzystania zatrzymanej wody.
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