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Budynki coraz mniej energochłonne, 
a zapotrzeBowanie na c.w.u. 
praktycznie stałe 

Od początku roku obowiązują nowe, bardziej re-
strykcyjne wymagania energetyczne dla nowo 
projektowanych i budowanych obiektów miesz-
kalnych. wiele firm stara się wykorzystać tę sy-
tuację na swoją korzyść, udowadniając, że tylko 
ich rozwiązania mogą spełnić określone wskaź-
niki energetyczne – oczywiście to nic wyjątko-
wego, dzień jak co dzień. Co jest jednak istotne, 
budynki stają się coraz mniej energochłonne lub 
jak kto woli bardziej energooszczędne, lecz tylko  
z punktu widzenia dostarczania energii na potrze-
by centralnego ogrzewania i ewentualnie chłodze-
nia. woda użytkowa, która w całkowitym bilansie 
energetycznym jest rzecz jasna ujęta, jednak nie 
podlega większym zmianom, czy ograniczeniom. 
Efekt? wraz z kolejnymi zmianami w warunkach 
Technicznych ciepła woda użytkowa coraz wię-
cej „waży”. Skuteczniejsza izolacja termiczna na 
ścianach, wentylacja z odzyskiem ciepła czy okna  
o współczynniku przenikania ciepła grubo poni-
żej wartości określonej w wT 0,9 w/m2K nie mają 
najmniejszego wpływu na zapotrzebowanie ener-
gii na ciepłą wodę użytkową. Ilość energii użytko-
wej na c.w.u. zależy jedynie od liczby mieszkańców  
i ich przyzwyczajeń oraz od wyposażenia łazienek.
w każdym budynku, niezależnie od roku budowy  
i przeprowadzonej termomodernizacji ilość wyma-
ganej energii na c.w.u. jest w dużym przybliżeniu  

PomPy ciePła do c.w.u. – kto, kiedy i jakie montuje?
Pompy ciepła sposobem na efektywną modernizację lub zwiększenie stopnia autokonsumpcji energii z PV
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• pojemnościowo. 
Ogrzewanie pojemnościowe wody użytkowej 
oznacza przeznaczenie cennej powierzchni 1 m2 
w budynku na dodatkowy zbiornik. Magazyno-
wanie wiąże się ze stratami postojowymi, ale 
produkowane obecnie zbiorniki charakteryzują 
się współczynnikiem strat ciepła < 1,2 kwh/24h. 
woda użytkowa o temperaturze 60°C zmagazy-
nowana w zbiorniku o pojemności 150 litrów,  
w ciągu doby wychłodzi się do 53°C. Otrzymujemy 
za to możliwość podłączenia cyrkulacji, co bardzo 
podnosi komfort korzystania z wody szczególnie 
w rozległych budynkach oraz przede wszystkim 
nie ma ograniczenia w ilości wody ciepłej możli-
wej do pobrania w danej chwili. Ilość całkowitej, 
dostępnej wody ciepłej zależy od dobranej pojem-
ności zbiornika oraz utrzymywanej w nim tempe-
ratury wody. Ten sposób pozwala też na skorzy-
stanie z dobrodziejstw środowiska i umożliwia 
magazynowanie darmowej energii np. ze słońca, 
redukując zapotrzebowanie na paliwa kopalne.

kto i kiedy stosuje pompę ciepła?

Jeszcze kilka lat temu, tuż po zakończeniu wspar-
cia finansowego dla termicznych instalacji solar-
nych rynek urządzeń grzewczych zafascynowa-
ny był pompami ciepła do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej. Związek ten nie przetrwał długo 
i wkrótce rynek większym uczuciem zaczął darzyć 
instalacje fotowoltaiczne. Pompy ciepła do cie-
płej wody użytkowej są urządzeniami dość pro-
stymi zarówno w swoim działaniu, jak i w mon-
tażu. Pozwalają na czyste, ekologiczne i tanie 
przygotowanie ciepłej wody użytkowej w budyn-
kach jednorodzinnych. Dla osób posiadających 
już kocioł węglowy jako źródło ciepła dla przygo-
towania c.w.u., pompa ciepła nie zapewnia wyraź-
nych oszczędności, ale za to różnica w komforcie 
jest nie do opisania – brak dosypywania pali-
wa, brak czyszczenia palnika i wynoszenia odpa-
dów. Z kolei właściciele kotłów automatycznych 
na gaz ziemny czy płynny, mogą być zadowoleni  

taka sama, będąc dokładnym to ilość energii 
użytkowej wymagana na c.w.u. w każdym z bu-
dynków jest na podobnym poziomie. Do obliczeń 
w budynkach jednorodzinnych przyjmuje się od 
750 do 1000 kwh/osobę/rok energii użytkowej na 
c.w.u. Można to również dość łatwo policzyć na 
bazie danych otrzymanych od Inwestora.

sposoBy ogrzewania c.w.u. w Budynku

Od tego, w jaki sposób energia użytkowa zostanie 
dostarczona do wody użytkowej, aby stała się ona 
„ciepłą wodą użytkową” zależeć będzie ilość po-
trzebnej energii końcowej, za którą na końcu nale-
ży zapłacić. Im wyższa efektywność źródła ciepła, 
im więcej energii pozyskane zostanie ze środowi-
ska np. z termicznej instalacji solarnej czy pompą 

ciepła z powietrza lub gruntu, tym wskaźnik energii 
końcowej będzie niższy i tym mniejsze będą koszty.
Woda użytkowa może być ogrzewana:
• przepływowo. Ten sposób pozwala oszczęd-
ność miejsca w budynku oraz oznacza niemal ze-
rowe straty postojowe. Z ograniczeń to przede 
wszystkim ilość ciepłej wody możliwej do pobra-
nia, czyli inaczej maksymalny strumień wody cie-
płej możliwy do uzyskania w danej chwili, który 
wynosi zazwyczaj nie więcej jak 12 l/min, czyli…  
np. deszczownica odpada. Nie podłączymy tak-
że cyrkulacji, przez co odczuwa się lekki dyskom-
fort, czekając przez kilka lub kilkanaście sekund 
na napłynięcie ciepłej wody, no ale coś za coś. Na 
rynku aż roi się od rozwiązań tego typu – do wy-
boru jest każde paliwo tradycyjne, a także ener-
gia elektryczna. 

(A) Stare budownictwo
(B) Budynek z lat > 1984 z podstawową izolacją cieplną
(C) Budynek z lat > 1995 poddany termomodernizacji
(D) Budynek niskoenergetyczny, budowane dzisiaj
(E) Budynek pasywny
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z obniżenia rachunków za paliwo. Sposób przy-
gotowania wody jest w gruncie rzeczy taki sam, 
więc z punktu widzenia komfortu zmian nie ma, 
woda w dalszym ciągu przygotowywana jest au-
tomatycznie. Najwyraźniej odciążenie domowe-
go budżetu odczują inwestorzy, którzy przed mo-
dernizacją przygotowywali ciepłą wodę użytkową 
wprost energią elektryczną np. w bojlerach elek-
trycznych lub podgrzewaczach przepływowych.
Patrząc na zestawienie rocznych kosztów przygo-
towania ciepłej wody użytkowej, nie widać wyraź-
nych różnic pomiędzy ogrzewaniem kotłem gazo-
wym a pompą ciepła. większa delta pojawi się, 
jeżeli dzięki pracy pompy ciepła uda się obniżyć 
zużycie roczne gazu poniżej 1200 m3. Przejście na 
taryfę gazową niższą oznacza bowiem dodatko-
we pieniądze zaoszczędzone na opłatach stałych.
Tak więc, gdzie podstawowe paliwo jest drogie, 
jak np. olej opałowy lub energia elektryczna,  
a przede wszystkim tam, gdzie pracują kotły na 
paliwo stałe – pompa ciepła do c.w.u. jest wybo-
rem wartym rozważenia.

jak działa pompa ciepła? od czego 
zależy jej efektywność i moc 
grzewcza?

Pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej skła-
da się z modułu pompy ciepła typu powietrze/
woda oraz dość często ze zintegrowanego zbior-
nika wody użytkowej o pojemności od 200 do 
300 litrów. Oczywiście są dostępne modele o in-
nej pojemności, ale ta jest dość popularna, po-
nieważ zapewnia rozsądny komfort korzystania 
z wody, a jednocześnie wymiary nie nastręczają 
problemów z montażem.
Moduł pompy ciepła składa się z tych samych 
komponentów co pozostałe sprężarkowe pom-
py ciepła. Znajdziemy tutaj parownik w formie  
wymiennika lamelowego, zawór rozprężny  

(w większości termostatyczny), sprężarkę oraz 
skraplacz w formie długiej rurki nawiniętej na ze-
wnętrzną stronę zintegrowanego zbiornika wody 
użytkowej. wersje wiszące, naścienne pomp cie-
pła, które współpracują z zewnętrznymi zbiorni-
kami wody użytkowej mają skraplacz w formie 
wymiennika płytowego. Ruch powietrza przez 
parownik wymusza wentylator z regulacją obro-
tów. w odróżnieniu od klasycznej pompy ciepła 
powietrze/woda brakuje tutaj zaworu 4-drogo-
wego. Do realizacji procesu odmrażania parow-
nika stosowany jest dodatkowy obieg gazu go-
rącego odseparowany podczas normalnej pracy 
zaworem elektromagnetycznym, odcinającym.
Urządzenie ma tylko jedno zadanie i jest nim przy-
gotowanie ciepłej wody użytkowej. Nie ogrzewa 
budynku, nie chłodzi pomieszczeń, nie steruje 
obiegami itd. w związku z tym do opisania efek-
tywności, mocy grzewczej i elektrycznej stosuje 
się wymagania normy EN:16147 (w odróżnieniu od 
normy EN:14511, która stosowana jest do opisania 
podstawowych parametrów pomp ciepła do cen-
tralnego ogrzewania). Zarówno efektywność, jak 
i moc grzewczą określa się dla procesu przygoto-
wania wody użytkowej, np. A15/w15-55 oznacza 
proces ogrzewania wody od temperatury 15°C do 
55°C (w=water), przy zadanej temperaturze powie-
trza zasysanego na parownik 15°C (A=Air).
Od 2015 roku obowiązują również przepisy 
określające konieczność etykietowania urzą-
dzeń etykietą energetyczną (Rozporządzenie UE 
812/2013). Producent musi przebadać pompę cie-
pła do c.w.u. zgodnie z określonymi warunkami 
(tabela 6 ww. Rozporządzenia).
Na etykiecie umieszcza się informacje na temat 
profilu obciążenia, klasy efektywności dla tego pro-
filu oraz moc akustyczną wewnątrz budynku (dla 
urządzeń pracujących na powietrzu obiegowym  
– z pomieszczenia), a także moc akustyczną na 
zewnątrz budynku.
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Profil obciążenia oznacza określoną kolejność 
czerpania wody (zgodnie z tabelą 15 załącznika 
VII ww. Rozporządzenia). Czerpanie wody oznacza 
z kolei określone połączenie natężenia przepły-
wu wody użytkowej, jej temperatury, użytkowej 
wartości energetycznej i temperatury szczyto-
wej. Temperatura szczytowa (Tp) oznacza, wyra-
żoną minimalną temperaturę wody, jaką należy 
uzyskać podczas jej czerpania np. 40°C lub 55°C.  

Profile zostały opisane dla różnych wielkości ob-
ciążenia i oznaczone jak wielkości ubrań, od naj-
mniejszego obciążenia 3XS to największego ob-
ciążenia XXL. Dla wybranego profilu obciążenia 
(osiągalnego przez badaną pompę ciepła) prze-
prowadza się następnie pomiar pobranej ener-
gii elektrycznej i obliczana jest ilość energii do-
starczonej (na podstawie różnicy temperatury 
wejścia wody zimnej i temperatury wody cie-
płej na wyjściu). Na tej podstawie określa się 
efektywność całego procesu ogrzewania wody,  
co z punktu widzenia inwestora jest świetnym roz-
wiązaniem, ponieważ pokazuje faktyczną efek-
tywność pracy i w dużym przybliżeniu pozwala 
oszacować późniejsze koszty eksploatacyjne. 
w zależności od deklarowanego profilu obcią-
żenia i osiągniętej efektywności pompa klasyfi-
kowana jest w klasach od F (najbardziej energo-
chłonna) do A+ (najbardziej energooszczędna). 
Porównując kilka modeli pomp ciepła do c.w.u., 
należy zawsze sprawdzić w danych technicz-
nych, czy parametry podane są zgodnie z nor-
mą EN:16147, a następnie wybrać te same warun-
ki eksploatacyjne – temperaturę powietrza oraz 
zakres temperatury wody użytkowej i porównać 
wyniki. Z karty produktu odczytać można efek-
tywność procesu ogrzewania wg Rozporządze-
nia 812/2013 – określona jest współczynnikiem 
ƞwh i wyrażona w %.

Vitocal-262 a typ t2e t2h
Profil rozbioru ciepłej wody (Dyrektywa ErP) XL XL
Współczynnik efektywności e (COP) przy A15/W10-55 (XL) wg EN16147 3,8 3,8
Czas nagrzewania wody przy A15/W10-55 (XL) wg EN16147 h:m 8:40 8:40
Efektywność przygotowania ciepłej wody ηwh % 156 156
Pojemność zasobnika litry 300 300
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody (Dyrektywa ErP) A+ A+

Tabela  wybrane dane techniczne przykładowej pompy ciepła powietrze/woda Vitocal 262-A do 
podgrzewania wody użytkowej
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typowy schemat podłączenia 
zBiornika c.w.u. oraz armatury 
zaBezpieczającej

Pompę ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zbiorni-
kiem wody użytkowej podłącza się dokładnie tak 
samo, jak klasyczny zbiornik wody użytkowej. Róż-
nica jest tylko w obecności modułu pompy ciepła.
Pompa cyrkulacyjna potrafi być prawdziwą zmo-
rą dla pomp ciepła do wody użytkowej. Ich moc 
grzewcza zwykle nie przekracza 2 kw, więc przy 
pojemności zbiornika 250 litrów mowa jest o na-
wet 6 h czasu ogrzewania od temperatury wody 
10°C do 50°C. Słaba izolacja przewodów cyrkula-
cji generuje straty nawet 25 w/m.b. Przy 10 me-
trach trasy cyrkulacji znika nam jedna czwarta 
mocy dostarczanej z pompy ciepła do zbiornika.

jak przeprowadzić modernizację 
instalacji i podłączyć pompę ciepła 
do c.w.u.?

Jeżeli budynek wyposażony jest w centralny 
zbiornik wody użytkowej z rozprowadzeniem 
wody ciepłej to wymiana obecnego zbiornika 
na pompę ciepła jest jedynie kwestią przepięcia 
hydraulicznego i rozwiązania problemu dostar-
czania powietrza do pracy. Często w przypadku 
kotłowni z kotłem na paliwo stałe pompa ciepła 
czerpie powietrze do spalania ze swojego otocze-
nia. Pomieszczenie w okresie zimy jest wystar-
czająco ciepłe z uwagi na straty ciepła od kotła 
i rur instalacji grzewczej, natomiast w okresie let-
nim jest zazwyczaj chłodniejsze niż na zewnątrz, 
ale i tak o temperaturze znacznie wyższej niż  

Współpraca z pV – sposób na tanie ogrzeWanie c.W.u.

Roczne zapotrzebowanie na energię cieplną dla wody użytkowej, dla 4-osobowej rodziny 
wynosi mniej więcej 4000 kwh. Zapewniając tą energię z pompy ciepła do c.w.u., która cha-
rakteryzuje się sezonową efektywnością pracy na poziomie 3,5 (praca z powietrzem obiego-
wym), potrzebne jest pobranie 1150 kwh energii elektrycznej z sieci. Z kolei dla efektywności 
2,7 (praca z powietrzem z zewnątrz) potrzebne jest pobranie 1480 kwh energii elektrycznej. 
Jak widać pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej sama w sobie stanowi skuteczny spo-
sób na zwiększenie stopnia autokonsumpcji (wykorzystanie na potrzeby własne) energii z in-
stalacji PV. Podane zapotrzebowanie na energię elektryczną odpowiada około 1 do 1,5 kwp 
mocy elektrycznej instalacji PV. warto jednak zaznaczyć, że oszacowana ilość energii elek-
trycznej jest pobierana nie tylko w okresie dużego nasłonecznienia, lecz również poza nim 
– wtedy kiedy wystąpi zapotrzebowanie na pracę pompy ciepła. Istnieje jednak możliwość 
dalszej optymalizacji. Automatyka większości dostępnych na rynku pomp ciepła pozwala na 
wymuszenie pracy sprężarki z zewnątrz celem podgrzania wody użytkowej do wyższej tem-
peratury niż wartość ustawiona przez użytkownika np. 65°C. Zapotrzebowanie realizowane 
jest zwykle przez styk beznapięciowy, który może zostać podany z falownika instalacji PV,  
co znacznie ułatwia podłączenie.
Podniesienie temperatury wody o 20 K (z 45°C do 65°C) w zbiorniku o pojemności 250 litrów 
oznacza konieczność doprowadzenia 6 kwh energii cieplnej, czyli niecałych 2 kwh energii 
elektrycznej. Uwaga, ten warunek dodatkowego zużycia energii elektrycznej z PV na potrze-
by własne i zmagazynowanie jej w formie ciepłej wody jest spełniony przy założeniu, że woda  
w zbiorniku jest już zagrzana do temperatury zadanej przez użytkownika. Jeżeli ustawimy cza-
sy łączeniowe na przygotowanie wody użytkowej na okres południowy może się okazać, że 
darmową energią z instalacją PV podgrzejemy wodę o różnicę 35 K (30°C do 65°C), co ozna-
cza zapotrzebowanie odpowiednio 10 kwh cieplnej i 3 kwh elektrycznej. w skali 8 miesięcy 
wiosenno-letnio-jesiennych zwiększa to autokonsumpcję o dodatkowe 720 kwh.
Część producentów wyposaża swoje pompy ciepła w specjalne rozwiązania, dedykowane 
do sterowania sygnałami z zewnątrz. Przykładem jest technologia SG Ready (system inteli-
gentnego sterowania siecią energetyczną). Dzięki zastosowaniu rozwiązań smart grid moż-
na zwiększyć efektywność sieci energetycznej, niezawodność i bezpieczeństwo poszczegól-
nych ogniw łańcucha dostaw energii. Technologia smart grid umożliwia również odbiorcom 
energii na aktywne uczestniczenie w rynku energii. Doświadczenia krajów UE wskazują na 
potencjał w zakresie wzrostu efektywności energetycznej wynikający z zastosowania tej tech-
nologii na poziomie ok. 6%. „Inteligentne sieci” (smart grids) pomagają dopasować zapotrze-
bowanie na energię do dostępnych zasobów ze źródeł odnawialnych, w przeciwieństwie do 
tego, co robimy teraz. w dużym uproszczeniu to sieć i jej zasoby decydują o pracy lub posto-
ju pompy ciepła. O ile w Polsce nie skorzystamy z tej nowinki w sposób przewidziany przez 
producenta, ale zawsze możemy skorzystać z tej funkcjonalności i wymuszać pracę pompy 
ciepła sygnałem podanym z falownika instalacji PV.

(A) Ciepła woda użytkowa
(B) Powrót cyrkulacji wody użytkowej (nie wszystkie modele posiadają króćce cyrkulacji)
(C) Pompa cyrkulacyjna (wątpliwe rozwiązanie – dlaczego? patrz dalej)
(D) Zawór zwrotny za pompą cyrkulacyjną
(E) Odpływ z zaworu bezpieczeństwa (dający możliwość obserwacji wylotu)
(F) Zwór bezpieczeństwa 4 bar
(G) Zwór odcinający
(K) Manometr
(L) Zawór zwrotny
(M) Zawór opróżniania
(N) Zimna woda użytkowa
(O) Filtr
(P) Reduktor ciśnienia
(R) Naczynie przeponowe do wody użytkowej
(T) Termostatyczny zawór mieszający (wymagany gdy podłączone są również kolektory słoneczne)
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wymagana, dla której określane są sezonowe 
efektywności pracy. Taki sposób pracy gwaran-
tuje ciepłą wodę dostępną przez cały rok i przy-
gotowywaną tylko przez pompę ciepła. Jeżeli 
zdecydujemy się na wykonanie kanałów dopro-
wadzających powietrze z zewnątrz, wówczas naj-
lepiej wybrać model pompy ciepła wyposażo-
ny w zintegrowaną w zbiorniku wężownicę i do 
niej podłączyć obieg od kotła. Pompy ciepła pra-
cują do dość niskich wartości temperatury ze-
wnętrznej, sięgającej nawet -10°C, ale skutecznie 
i efektywnie pracują do temperatury bliskiej 0°C.  
w okresie mrozów konieczne będzie skorzysta-
nie z ciepła kotła stałopalnego, który poprzez 
wężownicę przekaże ciepło do wody użytkowej. 
Elektrycznie można to rozwiązać na dwa sposo-
by. Pierwszy z nich polega na skorzystaniu z we-
wnętrznych algorytmów automatyki pompy cie-
pła – niektóre modele oferują takie możliwości, 
jak współpraca z drugim źródłem ciepła, albo sko-
rzystanie z opcji solarnej. Opcja solarna polega 
na potraktowaniu kotła jako termicznej instalacji 
solarnej. Czujnik kolektora podłącza się do korpu-
su kotła, natomiast pod styki sterowania pompą 
solarną podłącza się pompę obiegową pomiędzy 
kotłem a wężownicą w pompie ciepła. w okre-
sie zimy, kiedy kocioł jest ciepły, pompa załączy 
pompę do ładowania wody użytkowej. Procedu-
ra ogrzewania nakazuje automatyce wyłączenie 
pompy solarnej po osiągnięciu w zbiorniku za-
danej temperatury wody, tak więc tutaj zadziała 
to identycznie i po zagrzaniu wody w zbiorniku 
pompa obiegowa od kotła zostanie wyłączona.

przyszłość energii z pV…

Ostatnio głośno jest o szykowanych zmianach  
w systemie rozliczania energii elektrycznej produ-
kowanych przez domowe instalacje PV. Zmiana 
w stosunku do obecnego systemu bilansowania  

jest niekorzystna i nie jest ona oczekiwana, ale 
niestety przewidziana i nieunikniona. Pisałem  
o tym w zeszłym roku na łamach InstalRepor-
tera (pobierz: InstalReporter_2020_08 – kliknij). 
Oczywiście jeszcze nic nie zostało przesądzone, 
ale magazynowanie energii z instalacji PV zacznie 
teraz szybko nabierać na znaczeniu. Magazyno-
wanie energii elektrycznej z PV w tej samej for-
mie jest już praktykowane, lecz niezwykle drogie. 
Zmiany z pewnością wpłyną pozytywnie na roz-
wój bardziej ekonomicznych technologii. Z dru-
giej strony, mamy już teraz możliwość magazyno-
wania energii elektrycznej z PV właśnie w formie 
ciepła w zbiorniku wody użytkowej, w zbiorni-
ku buforowym (z wykorzystaniem na ogrzewa-
nie basenu) lub w formie chłodu z wykorzysta-
niem pompy ciepła do chłodzenia pomieszczeń 
lub klasycznych klimatyzatorów.
Trzeba też wyraźnie podkreślić, że przejście na 
energię elektryczną ze źródeł odnawialnych jest 
niewątpliwie dużym wyzwaniem technicznym. 
Energii słonecznej ani wiatrowej nie można od-
dać do dyspozycji użytkowników na żądanie – 
zwiększenie mocy turbin wiatrowych czy paneli 
słonecznych nie jest możliwe w trybie przewi-
dzianym dla największych elektrowni jądrowych 
lub zasilanych węglem, w których wielkość wy-
twarzanej energii dopasowuje się do aktualnego 
zapotrzebowania. Można natomiast zastosować 
szereg rozwiązań alternatywnych. według wie-
lu specjalistów to właśnie pompy ciepła mogą 
pełnić podobną rolę stabilizatorów w systemie 
energetycznym, jak w przyszłości samochody 
elektryczne. Mogą one elastycznie reagować na 
zmiany w sieci elektroenergetycznej i akumulo-
wać energię elektryczną w formie ciepła i chło-
du. Z całą pewnością też, będą one wraz z insta-
lacjami PV odgrywać kluczową rolę w procesie 
tworzenia neutralnych pod względem emisji CO2 
obszarów samodzielnych energetycznie.
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