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Pompa ciepła do pracy wykorzystuje głównie od-
nawialne źródła energii. Zaledwie 20-25% energii 
elektrycznej potrzebne jest do napędu sprężarki 
oraz pozostałych elementów automatyki. Moż-
na więc przyjąć, że w przypadku pompy ciepła 
na każdą pobraną z sieci 1 kwh energii przypa-
da około 4 kwh energii cieplnej przekazanej do 
budynku. Dlatego często mówi, że pompy ciepła 
pracują ze sprawnością rzędu 400, a nawet 500%.
w przypadku klasycznych elektrycznych urządzeń 
grzewczych, takich jak maty grzewcze, promienniki 
podczerwieni, kotły elektryczne, elektryczne pod-
grzewacze c.w.u. itp., energia elektryczna pobierana 
z sieci jest zamieniana w energię cieplną w stosun-
ku 1:1. w konsekwencji, aby dostarczyć taką samą 
ilość energii do budynku, czy też podgrzać taką samą 
ilość c.w.u., urządzenia te pobierają około cztery 
razy więcej energii elektrycznej niż pompa ciepła.

Analiza przypadku
Aby pokazać przewagę pomp ciepła nad innymi 
urządzeniami elektrycznymi, warto dokonać ana-
lizy dla przykładowego budynku jednorodzinnego 
o powierzchni 150 m2, budowanego w standardzie 
NF 40 (zapotrzebowanie na ciepło 40 kwh/(m2 rok),  
zamieszkiwanego przez czteroosobową rodzinę, 
której średnie dobowe zużycie c.w.u. to 50 l/os. 
Roczne zapotrzebowanie na energię cieplną po-
trzebną do zapewnienia komfortu cieplnego w tym 
budynku to 6000 kwh/rok, roczne zaś zapotrzebo-
wanie na energię cieplną potrzebną, aby codzien-
nie podgrzać 200 litrów c.w.u. to 3387 kwh/rok.
Aby pokryć zapotrzebowanie na energię elek-
tryczną pompy ciepła pracującej na cele c.o. oraz 
c.w.u., potrzebujemy instalacji fotowoltaicznej  
o mocy ok. 2,88 kw, czyli 9 paneli o mocy 320 wp.  
Przyjmując średnią cenę za wykonanie komplekso-
wej instalacji fotowoltaicznej na poziomie 4500 zł  
za 1 kw mocy instalacji, koszt wykonania insta-
lacji wyniesie około 12 960 zł. 

Popularność pomp ciepła i systemów fotowoltaicznych gwałtownie rośnie. Jednym z powodów są bardzo 
korzystne programy dotacyjne (np. Czyste Powietrze, Mój Prąd lub Szwedzka Dotacja), które oferują wsparcie 
finansowe do zakupu i montażu urządzeń OZE, przy czym najwyższe kwoty dotacji przeznaczone są  
na systemy łączące pompy ciepła i panele fotowoltaiczne. Dlaczego? 

PomPa ciePła i Panele PV  
– urządzenia, które się uzuPełniają

http://www.instalreporter.pl
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Inteligentny system NIBE dla domów 
bez rachunków
Do oferty NIBE dołączyły monokrystaliczne pa-
nele fotowoltaiczne NIBE PV Half Cell Full Black  
o mocy 320 wp wykorzystujące technologię PERC, 
która zapewnia wyższą wydajność przy wyższej 
temperaturze i niskim nasłonecznieniu. wykorzy-
stana technologia Half Cell, czyli dzielenia na pół, 
zapewnia wyższą moc wyjściową, lepszą wydaj-
ność zależną od temperatury, zmniejszony wpływ 
zacienienia na wytwarzanie energii i mniejsze ryzy-
ko wystąpienia gorących punktów. Full Black ozna-
cza, że panele NIBE PV mają w pełni czarne wy-
pełnienie i obramowanie, dzięki czemu prezentują 
się na dachu wyjątkowo estetycznie i elegancko.  

Systemy fotowoltaiczne NIBE PV dostępne są  
w zestawach o mocy: 3,2; 6,4; 9,6; 12,8; 16 i 22,4 kw.  
Chcąc uzyskać maksymalne oszczędności dzię-
ki zastosowaniu paneli fotowoltaicznych warto 
zainwestować w pompę ciepła, zwiększając wła-
sną konsumpcję energii elektrycznej, którą za-
kład energetyczny zbilansuje z energią wyprodu-
kowaną ze słońca. Inwertery NIBE PVI, zawierają 
moduł EME 20, który umożliwia komunikację  
z pompą ciepła NIBE, zwiększając jej wydajność, 
podczas bieżącej produkcji energii elektrycznej ze 
słońca. Dzięki temu uzyskujemy jeszcze większe 
oszczędności i niemal zerowe rachunki za energię, 
a cały system NIBE można zdalnie monitorować 
przez Internet za pomocą witryny NIBE Uplink. 

w takim samym budynku z innym elektrycznym 
urządzeniem grzewczym, do pokrycia zapotrze-
bowania na energię potrzebowalibyśmy insta-
lacji fotowoltaicznej o mocy 11,2 kw, czyli aż 35 
paneli. w związku z tym, koszt wykonania takiej 
instalacji wyniósłby ponad 50 000 zł. 
Zarówno w przypadku ogrzewania, jak i przygoto-
wywania ciepłej wody użytkowej na dachu budyn-
ku jednorodzinnego najczęściej po prostu nie ma  

tyle miejsca, by zamontować dużą instalację fo-
towoltaiczną, by zasilać maty grzewcze czy ko-
cioł elektryczny. wymagana moc systemu foto-
woltaicznego przekroczyłaby w takiej konfiguracji 
moc 10 kwp i byłaby mniej opłacalna z punktu 
widzenia bilansowania energii, ponieważ w in-
stalacjach o mocy do 10 kwp za 1 kwh odda-
ną do sieci, prosument może odebrać 0,8 kwh,  
a w instalacjach o mocy > 10 kwp już tylko 0,7 kwh.

NIBE-BIAWAR sp. z o.o. 
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14 września 2020 r. rozpoczęła się nowa, jesienna edycja Szwedzkiej Dotacji do pomp 
ciepła NIBE. Zapewnij komfortowe i energooszczędne źródło ciepła dla domu i skorzy-
staj z dofinansowania w wysokości 2000 zł na powietrzną pompę ciepła NIBE SPLIT 
lub F2040, 3000 zł na powietrzną pompę ciepła NIBE F2120 oraz najnowszej generacji 
gruntowe pompy ciepła NIBE serii S. Dotacja zwiększa się o 1000 zł przy zakupie reku-
peratora NIBE ERS/GV-HR lub systemu fotowoltaicznego NIBE PV. Wsparcie do 5000 zł 
otrzymasz na zakup zestawu z pompą ciepła, rekuperatorem oraz systemem fotowolta-
icznym NIBE PV. Dodatkowo w trakcie trwania promocji, producent obniża cenę 5-let-
niej Gwarancji Dodatkowej o 50%. Szwedzką Dotację marki NIBE, można łączyć z ulgą 
podatkową oraz dotacją w ramach programu NFOŚiGW Czyste Powietrze lub Mój Prąd.
Liczba pomp ciepła biorących udział w promocji jest ograniczona. Regulamin promocji oraz 
szczegółowe informacje dostępne są na stronach www.szwedzkadotacja.pl oraz www.nibe.pl

Dobór wielkości instalacji fotowoltaicznej do elektrycznego urządzenia grzewczego (źródło: PORT PC)

OGRZEWANIE 
BuDyNku I CIEPłEj 

WODy POMPą CIEPłA 
LuB uRZąDZENIEM 

GRZEWCZyM ELEkTR. 
(STANDARD NF 40)
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