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odrębny system chłodzenia, jak np. klimatyzację. 
Chłodzenie pasywne jest najbardziej komfortowe, 
jeśli wykorzystuje instalację płaszczyznową (pod-
łogówka, instalacja ścienna lub sufitowa). Dzięki 
niemu jesteśmy w stanie zniwelować ciepło w po-
mieszczeniu o kilka stopni. wystarcza to w zupełno-
ści do uzyskania w domu komfortowej temperatury.

Chłodzenie z bonusami – 
regeneraCja dolnego źródła

Grunt jako dolne źródło jest bardzo stabilne, jed-
nak praca pompy ciepła w trakcie sezonu grzew-
czego prowadzi do stopniowego spadku tempera-
tury dolnego źródła. Dlatego po okresie grzewczym 

Chłodzenie pasywne. dlaCzego 
mówimy, że jest niemal darmowe? 
 
Odpowiedzią na potrzebę chłodzenia budynków jest 
pompa gruntowa ze zintegrowanym chłodzeniem 
pasywnym (naturalnym). w trybie chłodzenia pa-
sywnego pracują tylko pompy obiegowe górnego  

i dolnego źródła, które wykorzystują niską tempe-
raturę gruntu i transportują chłód do wnętrza bu-
dynku. Cały proces odbywa się bez żadnego udzia-
łu sprężarki, zatem zużycie energii elektrycznej jest 
minimalne, to z kolei oznacza niską emisję szkodli-
wego dla środowiska CO2 i oszczędność dla portfela 
użytkownika. Nie ma potrzeby inwestować w żaden  

Domy powstające  
w dzisiejszych czasach muszą  
być energooszczędne,  
a przez to mają kilka cech, 
sprzyjających ich przegrzewaniu 
w okresie letnim, lub nawet 
przejściowym. Dużo przeszkleń 
oraz jeszcze skuteczniejsze niż 
kiedyś izolowanie budynków 
sprawia, że w planowanej 
inwestycji trzeba także przewidzieć 
rozwiązania na chłodzenie. 

Gruntowe pompy ciepła z chłodzeniem pasywnym
Najbardziej ekonomiczny i komfortowy sposób chłodzenia

BARTOSZ ŚWIERCZEWSKI

do 31 lipca 2021 r. trwa promocja na 
gruntowe pompy ciepła alterra wzs(V)  
i swC(V) ze zintegrowanym chłodze-
niem pasywnym. sprawdź szczegóły na  
www.promocjepompy.pl i zyskaj nawet 
10 500 zł netto.

http://www.instalreporter.pl
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trzeba zapewnić wymiennikowi gruntowemu moż-
liwość powrotu do swojego pierwotnego stanu. Na-
zywamy to koniecznością regeneracji dolnego źró-
dła. Dobór głębokości i liczby sond pionowych musi 
uwzględniać przewidywany roczny czas pracy pom-
py oraz właśnie warunki regeneracji dolnego źródła.  

w przeciwnym razie możliwe jest pogorszenie para-
metrów pracy pompy ciepła i wzrost kosztów jej eks-
ploatacji. Chłodzenie pasywne, odprowadza ciepło 
z wnętrza budynku, transportuje do dolnego źródła 
i pomaga mu odzyskać pierwotną wydajność. Do-
datkowo takie działanie chłodzenia pasywnego pod-
wyższa nieco współczynnik efektywności pompy 
ciepła, co wpływa także na obniżenie kosztów eks-
ploatacji urządzenia w sezonie grzewczym.

pompy gruntowe alpha innoteC – 
ponad 20 lat doświadCzenia
 
Niemiecki producent alpha innotec specjalizuje 
się od ponad 20 lat wyłącznie w pompach cie-
pła. w ofercie posiada bogaty wybór gruntowych 
pomp ciepła dla każdego zapotrzebowania, które 
kompleksowo zapewniają ogrzewanie, chłodze-
nie i przygotowywanie ciepłej wody użytkowej. 
Na uwagę zasługują gruntowe centrale cieplne 
serii alterra wZS z wbudowanym zasobnikiem  
o pojemności 180 litrów, czy gruntowe kompakto-
we pompy ciepła z serii alterra SwC, umożliwiają-
ce szybki montaż dzięki zintegrowanym kompo-
nentom oraz dobór dowolnie dużych zasobników 
c.w.u. pod indywidualne zapotrzebowanie. Mo-
dele wZS oraz SwC występują zarówno w wer-
sjach on/off, jak i z inwerterem (regulacją mocy). 
wszystkie mają też wykonania ze zintegrowanym 
chłodzeniem pasywnym. Dodatkowo producent 
zapewnia darmowe sterowanie przez internet 
dzięki usłudze alpha web i alpha app oraz 5 lat 
gwarancji fabrycznej w standardzie.

Przedsiębiorstwo „Hydro-Tech” Konin
Wyłączny przedstawiciel marki 

alpha innotec w Polsce.
ul. Zakładowa 4D, 62-510 Konin 

tel. (63) 245 34 79 
www.hydro-tech.pl  

www.alphainnotec.pl

r e k l a m a

typ pompy 
ciepła model

moc grzewcza 
b0/w35, min./
maks. [kw]

moc chłodze-
nia b15/w25, 
maks. [kw]

gruntowe  
centrale ciepl-
ne ze zinte-
growanym 
chłodzeniem 
pasywnym  
i wbudowa-
nym zasob-
nikiem c.w.u. 
180 l

WZSV 62K3M 
(inwerter)

1,3-6,0 5,8

WZSV 92K3M 
(inwerter)

1,8-8,7 7,8

WZSV 122K3M 
(inwerter)

2,5-13,6 12,3

WZS 42K3M 4,7 4,3
WZS 82K3M 7,7 7,0
WZS 102K3M 9,3 8,6
WZS 122K3M 12,2 10,8

Kompaktowe 
gruntowe 
pompy ciepła 
ze zintegrowa-
nym chłodze-
niem pasyw-
nym

SWCV 62K3 
(inwerter)

1,3-6,0 5,8

SWCV 92K3 
(inwerter)

1,8-8,7 7,8

SWCV 122K3 
(inwerter)

2,5-13,6 12,3

SWCV 162K3 
(inwerter)

3,2-17,2 14,9

SWC 42K3 4,7 4,3
SWC 82K3 7,7 7,00
SWC 102K3 9,3 8,6
SWC 122K3 12,2 10,8
SWC 142K3 13,5 12,5
SWC 172K3 16,9 14,9
SWC 192K3 18,6 16,6

PORT PC i MaRek MiaRa  
z nowym blogiem: PomPy ciePła  
w istniejących budynkach 
Czy pompy ciepła nadają się wyłącznie dla bu-
dynków nowych lub w pełni termomodernizowa-
nych? Choć ten pogląd jest często powtarzany, 
istnieje wiele dowodów, by uznać je za niepraw-
dziwe. To właśnie istniejące budynki przesądzą o 
osiągnięciu neutralności klimatycznej systemów 
grzewczych w Europie. 
Systemy grzewcze nieoparte na paliwach ko-
palnych należą wciąż do zdecydowanej mniej-
szości. Ta sytuacja musi ulec w najbliższych 
dekadach diametralnej zmianie. Nadrzędnym 
celem w ogrzewaniu budynków jest stosowa-
nie rozwiązań niepowodujących emisji dwu-
tlenku węgla. Pompy ciepła, zarówno w roz-
wiązaniach indywidualnych, jak i w sieciach 
ciepłowniczych, są technologią kluczową dla 
spełnienia tego celu.
Z powstającym każdym kolejnym opracowaniem, 
scenariuszem czy prognozą w krajach Unii Euro-
pejskiej, jasno mówiącymi o bardzo ważnej, lub 
nawet decydującej roli pomp ciepła w dekarbo-
nizacji systemów grzewczych, pojawiają się rów-
nież pytania: 
•	W	jaki	sposób	pompy	ciepła	mogą	być	stoso-
wane w istniejących budynkach? 
•	Czy	są	one	w	stanie	zapewnić	wymagane	wy-
sokie temperatury zasilania układów grzewczych  
w przypadku zastosowania systemu opartego 
na grzejnikach? 
•	Co	z	ich	efektywnością	w	tego	typu	budynkach?	
•	Czy	można	nazwać	działanie	 pomp	 ciepła	 
w istniejących budynkach /starszych jako eko-
logiczne?
Przygotowana seria „Pompy ciepła w istnieją-
cych budynkach” powstała w celu rzetelnej od-
powiedzi na powyższe pytania. 

dwanaście planowanych odcinków, ukazu-
jących się cotygodniowo na stronie www.
portpc.pl, bazuje na wiedzy i doświadcze-
niu zebranym podczas dwudziestu lat badań 
nad pompami ciepła w niemieckim instytu-
cie Fraunhofera ise. w tym czasie przeba-
dano, między innymi, ok. 300 rzeczywistych 
instalacji grzewczych z pompami ciepła w bu-
dynkach jednorodzinnych o różnych klasach  
i standardach energetycznych. w szczególno-
ści projekty z ostatnich lat poświęcone były 
budynkom starszym.

Uzyskane wyniki w sposób jednoznaczny wska-
zują na możliwość celowego stosowania pomp 
ciepła w budynkach niepoddanych termomo-
dernizacji lub poddanych jej jedynie w sposób 
częściowy. Pompy ciepła są w stanie zapewnić 
wymagany komfort cieplny mieszkańców, jed-
nocześnie pracując z efektywnością pozwalają-
cą uzyskiwać korzyści ekologiczne w stosunku 
do instalacji na paliwa kopalne.
Z pewnością znalezienie odpowiednich roz-
wiązań oraz ich wdrożenie w praktyce będzie 
w niektórych przypadkach pewnym wyzwa-
niem. Nie znaczy to jednak, że należy general-
nie poddawać w wątpliwość sensowność stoso-
wania pomp ciepła w istniejących budynkach. 
Również bez wątpienia, instalacja pomp cie-
pła powinna w przyszłości przebiegać szybciej 
i łatwiej, a działające systemy pracować z co-
raz większą efektywnością, dla wzmocnienia 
zarówno ekologiczności, jak i ekonomiczności. 
Cała branża pomp ciepła pracuje obecnie do-
kładnie w tym kierunku.

zapraszamy do regularnego czytania bloga 
o pompach ciepła w istniejących budynkach.

Przejdź na stronę bloga: kliknij

http://www.instalreporter.pl
https://portpc.pl/pompy-ciepla-w-istniejacych-budynkach/
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