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Powietrzne i gruntowe PomPy ciePła

Gromadzące energię pozyskaną z powietrza lub 
gruntu pompy ciepła oprócz swojego główne-
go zadania, którym jest ogrzewanie domu, do-
skonale sobie radzą także z podgrzewaniem cie-
płej wody użytkowej. Praca gruntowych pomp 
ciepła bazuje na temperaturze utrzymującej się 
pod powierzchnią ziemi, więc temperatura pa-
nująca na zewnątrz nie ma wpływu na warunki 
panujące już na głębokości 8-10 m poniżej pozio-
mu terenu. Poniżej 15 m temperatura utrzymu-
je się na stałym poziomie 10ºC. Oznacza to, że 
gruntowe pompy ciepła są wydajniejsze niż pom-
py powietrzne, a warunki atmosferyczne są im  
właściwie niestraszne.
Powietrzne pompy ciepła mogą pracować na-
wet, gdy temperatura zewnętrzna spadnie do 
-20ºC. w większości regionów naszego kraju taka  

temperatura występuje raczej sporadycznie. 
Oczywiście nie oznacza to, że nie mamy z nią 
całkowicie do czynienia. Jeśli w skrajnie nieko-
rzystnych warunkach atmosferycznych powietrz-
na pompa ciepła, pracując samodzielnie, nie 
zapewnia pełnej kompensacji strat ciepła, ko-
nieczne jest zastosowanie wsparcia elektrycz-
nego w postaci grzałki lub hydraulicznego za 
pomocą kotła. w przeważającej części roku nie 
ma problemu, aby powietrzne i gruntowe pom-
py ciepła przygotowywały tyle ciepłej wody,  
ile potrzeba wszystkim domownikom.

marka De Dietrich ma w swojej ofercie sze-
roki wybór pomp ciepła, dzięki którym moż-
na połączyć ogrzewanie z uzyskaniem cie-
płej wody użytkowej: alezio S V200, alezio  
m V200, Strateo, HPi S, a także gruntowa pom-
pa ciepła gSHP.

Trend zmierzający w kierunku ekologicznych źródeł energii jest coraz 
silniejszy. Rozwój technologii sprawia, że urządzenia wykorzystujące 
odnawialne źródła energii są bardziej wydajne, a co za tym idzie lepiej 
spełniają swoje zadanie. Podgrzanie ciepłej wody użytkowej nie stanowi 
już problemu, nawet w trudnych warunkach klimatycznych.

PomPy ciePła De Dietrich i Baxi 
Do Przygotowania c.w.u.

Kaliko TwH

Alezio M V200
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PomPy ciePła DeDykowane Do c.w.u.

Do przygotowania ciepłej wody użytkowej moż-
na wykorzystać także pompy ciepła do c.w.u., na-
zywane również termodynamicznymi podgrze-
waczami wody. Ich działanie jest podobne do 
powietrznych pomp ciepła, z tą różnicą, że wy-
twarzają jedynie ciepłą wodę użytkową. Urzą-
dzenia te stanowią rozwiązanie alternatywne dla 
systemów solarnych. 
Pompy ciepła do c.w.u. są dobrym uzupełnie-
niem kotłów stałopalnych, olejowych w sezo-
nie letnim oraz okresach przejściowych, kiedy 
nie musi funkcjonować ogrzewanie budynku. 
Pompy wyposażone są standardowo w zasobnik  
o pojemnościach od 200 do 300 litrów. Pozwala to 
na zgromadzenie dużej ilości wody o stałej tem-
peraturze. Działanie powietrznej pompy ciepła 
do c.w.u. opiera się na zasadzie odzysku energii 
zgromadzonej w powietrzu, następnie poprzez 
sprężarkę i odpowiednio wykonany skraplacz, 
energia ta przekazywana jest do c.w.u. Korzysta-
jąc z pompy ciepła, np. Kaliko marki De Dietrich, 
energia może być pozyskiwana z zewnątrz oraz 
z wnętrza budynku.
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PomPa ciePła auriga marki Baxi

w trosce o zdrowie i zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej marka Baxi zaprojektowała urządzenie, któ-
re zapewni komfort w każdych warunkach. Auriga spełnia najnowsze wymogi wytycznych Technicznych 2021. Nowa inwerterowa pompa cie-
pła Auriga powietrze-woda to rozwiązanie typu monoblok z zasilaniem jedno- lub trójfazowym. Szereg charakteryzuje się łatwym montażem. 
Ponadto dyspozycyjne ciśnienie statyczne pompy obiegowej pozwala na montaż urządzenia w dużych instalacjach, aby pokonać większe od-
ległości do miejsca odbioru ciepła lub montaż urządzenia w połączeniu z jednym lub kilkoma klimakonwektorami.

Pompa ciepła ma nowoczesny tryb eco z podwójną nastawą wartości zadanej oraz dwa poziomy pracy cichej. Dodatkowo, by zaoszczędzić na 
opłatach, kiedy nikogo nie ma w domu, można ustawić specjalny program urlopowy, który ograniczy pracę do niezbędnego minimum. Auriga od 
marki Baxi ma specjalne zabezpieczenie przeciw zamarzaniu i regulacji c.w.u. Na koniec ustawionego wcześniej okresu urządzenie przeprowa-
dza dezynfekcję termiczną, co pozwala usunąć bakterie Legionelli. Prosta obsługa i energooszczędna konstrukcja gwarantuje 100% satysfakcji. 
Nowa formuła pompy ciepła Auriga sprawdzi się zarówno zimą, jak i latem w każdym typie zabudowy. To kompaktowe urządzenie, dzięki moż-
liwości podłączenia podgrzewacza zapewnia stały dostęp do ciepłej wody oraz jest dopasowane do programu Prosument i Czyste Powietrze.

charakterystyka  
pompy ciepła auriga:
•	pompa	ciepła	typu	
monoblok dla ogrzewania, 
chłodzenia i wytwarzania 
c.w.u.,
•	czysta	energia	z	natury,
•	szeroki	zakres	pracy:	
grzanie od -25°C, 
chłodzenie do 46°C,
•	maksymalna	
oszczędność i efektywność 
energetyczna,
•	możliwość	połączenia	 
z instalacją solarną  
lub kotłem,
•	cicha	praca	i	prosty	
montaż,
•	solidne	urządzenie	przy	
wymagających instalacjach,
•	panel	zdalnego	
sterowania,
•	oznakowanie	energetyczne	
ErP.

Auriga
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