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Największy wpływ na efektywność energetycz-
ną systemu grzewczego ma instalacja odbierają-
ca ciepło z pompy ciepła, a dokładnie projekto-
wa temperatura zasilania instalacji wewnętrznej. 
Oznacza to, że efektywność jest najwyższa, gdy 
system ogrzewania budynku jest niskotempe-
raturowy. Najlepiej sprawdzi się ogrzewanie 
płaszczyznowe podłogowe lub ścienne. Istot-
ne jest, aby przygotowanie c.w.u. także zostało 
dostosowane do działania pompy ciepła. Nie-
zbędna do tego jest odpowiednio duża po-
wierzchnia wężownicy zasobnika c.w.u., po-
jemność samego podgrzewacza oraz nastawy 
temperatury. Ogromne znaczenie ma również 
konstrukcja i odpowiedni dobór dolnego źródła 
pompy ciepła – zarówno powietrznej, jak i grun-
towej – oraz komponenty zastosowane w ukła-
dzie termodynamicznym urządzenia.

Podsumowując roczny koszt eksploatacji syste-
mu, w którym działa wyłącznie przewymiarowa-
na powietrzna pompa ciepła będzie podobny lub 
nawet wyższy, niż w przypadku pracy urządze-
nia wspomaganego grzałką elektryczną lub ko-
tłem. 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.

PomPa ciePła – oPłacalność inwestycji

Urządzenie pozwala na wykorzystywanie zaso-
bów naturalnych, co daje ogromne możliwości, 
ponieważ energia może być czerpana zarówno 
z gruntu, powietrza oraz wody. Odpowiednie do-
pasowanie mocy pompy ciepła do zapotrzebo-
wania mieszkańców to niezwykle istotna kwestia. 
Niedowymiarowanie urządzenia może przyczy-
nić się do zbyt wysokich kosztów eksploatacyj-
nych i/lub niedogrzania budynku, a w przypadku 
pomp gruntowych nawet do wymrożenia dolne-
go źródła ciepła. Należy zwrócić uwagę, że prze-
wymiarowanie pompy gruntowej spowoduje nie 

tylko zwiększenie kosztów inwestycyjnych, ale 
także krótsze cykle pracy urządzenia w trakcie 
użytkowania, które mogą negatywnie wpłynąć 
na działanie systemu. 
w przypadku pomp powietrznych podstawowa 
kwestia, o której należy zawsze pamiętać to uza-
leżnienie jej działania od warunków zewnętrz-
nych, ponieważ wraz ze spadkiem temperatu-
ry na zewnątrz efektywność każdej powietrznej 
pompy ciepła maleje. Najzimniejsze dni stano-
wią tylko kilka lub kilkanaście dni w roku, więc 
dodatkowe wsparcie systemu musi pokryć jedy-
nie niewielką część rocznego zapotrzebowania 
budynku na ciepło. 

Inwestycja w odnawialne źródła energii to rozwiązanie, które przyczynia 
się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń zagrażających zdrowiu,  
a nawet życiu oraz redukcji kosztów ogrzewania. Jednak urządzenia 
oparte na tej technologii mogą odstraszać kosztami instalacji, zatem 
wyjaśniamy, jaki faktycznie jest koszt pompy ciepła.

Jaki Jest koszt pompy ciepła?
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