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żona ryzykiem błędów i zwykle również tańsza. 
Eksploatacja monoblokowej pompy ciepła jest 
tańsza niż w przypadku urządzenia typu split. 
Ze względu na hermetycznie zamknięty układ 
chłodniczy nie występuje ryzyko rozszczelnienia 
instalacji chłodniczej i ewentualnych wycieków, 
zatem nie ma konieczności wykonywania przeglą-
dów szczelności. Oczywiście okresowe przeglą-
dy gwarancyjne urządzenia nadal są wymagane. 
Czy pompy ciepła monoblok mają jakieś wady? 
Część inwestorów nie decyduje się na ich za-

kup ze względu na wyższą cenę niż w przypad-
ku pomp split. Mimo oszczędności na instalacji 
i późniejszej eksploatacji, koszt początkowy ta-
kiego urządzenia jest wyższy. Przewody wodne, 
które łączą jednostkę zewnętrzną z wewnętrzną, 
muszą być także zabezpieczone przed zamarz-
nięciem, do którego mogłoby dojść w przypad-
ku bardzo niskiej temperatury zewnętrznej. Za-
bezpieczenie wykonuje się za pomocą przyłączy 
elastycznych lub stosując medium niezamarza-
jące, np. roztwór glikolu.

Split a monoblok

Powietrzna pompa ciepła składa się z dwóch jed-
nostek – zewnętrznej i wewnętrznej. w przypad-
ku pompy ciepła typu split część układu chłodni-
czego, a konkretnie skraplacz, umieszczona jest 
w jednostce wewnętrznej. Jednostkę wewnętrz-
ną z jednostką zewnętrzną, w której umieszczo-
ne są: parownik, sprężarka i zawór rozprężny, łą-
czą przewody, którymi krąży czynnik chłodniczy. 
w pompie typu monoblok cały układ chłodniczy 
jest hermetyczny i umieszczony w jednostce ze-
wnętrznej. Z jednostką wewnętrzną zawierającą 
m.in. zasobnik c.w.u. i regulację jest ona połączo-
na jedynie przewodami wodnymi. Ta niewielka 
z pozoru różnica w budowie dwóch typów urzą-
dzeń jest kluczowa dla sposobu instalacji pom-
py ciepła i jej późniejszej eksploatacji. 

Zalety pompy monoblok

Ze względu na swoją budowę powietrzna pompa 
ciepła typu monoblok jest łatwiejsza w monta-
żu niż pompa typu split. w przypadku tej drugiej 
montaż instalacji chłodniczej musi przeprowa-
dzić instalator posiadający odpowiednie upraw-
nienia (F-gazowe). w pompach monoblok układ 
chłodniczy jest montowany w fabryce, a insta-
lator wykonuje jedynie przyłącza wodne. Insta-
lacja pompy monoblok jest więc mniej obcią-

Segment powietrznych pomp 
ciepła rozwija się bardzo 
dynamicznie. Urządzenia te są 
często wybierane w nowych 
inwestycjach, jak również 
zdobywają coraz większą 
popularność przy modernizacji 
instalacji grzewczej. w ostatnim 
czasie popularność zdobywają 
powietrzne pompy ciepła typu 
monoblok. Czym różnią się od 
pomp split?

Dlaczego warto postawić na pompę ciepła monoblok?

http://www.instalreporter.pl
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monobloki w ofercie marki De Dietrich

Pompa ciepła Alezio M i Alezio M V200 marki De 
Dietrich to urządzenia typu monoblok, które 
znajdują się na liście zielonych urządzeń i mate-
riałów (ZUM). Dzięki temu przyszli beneficjenci 
mogą być pewni, że spełniają one określone wy-
magania stawiane urządzeniom, na które można 
otrzymać dotację w ramach Czystego Powietrza. 
Alezio M to urządzenie proste w obsłudze, kom-
paktowe, energooszczędne i ekologiczne. Spraw-
dzi się zarówno zimą, jak i latem, w każdego typu 
zabudowie – daje nie tylko możliwość ogrze-
wania, ale także chłodzenia za pomocą insta-
lacji ogrzewania podłogowego. Alezio M pra-
cuje nawet przy temperaturze zewnętrznej 
-20°C. w wersji Alezio M V200 ze zintegrowanym 
podgrzewaczem o pojemności 177 litrów daje  

możliwość wytwarzania ciepłej wody w dużej 
ilości. Pompa jest dostępna w szerokiej ofercie 
mocy, od 6 do 11,2 kw. Charakteryzuje się wyso-
ką klasą efektywności energetycznej do A++ dla 
c.o. oraz A dla c.w.u. 
warto dodać, że powietrzne pompy ciepła cie-
szą się ogromnym zainteresowaniem beneficjen-
tów programu Czyste Powietrze – zdecydowa-
ło się je zainstalować ponad 14% uczestników 
programu.
Już w 2022 roku w ramach programu Moje Cie-
pło będzie można się starać o dotację na zakup 
i instalację pompy ciepła do nowo budowane-
go domu. Będąc na etapie wyboru projektu, 
warto zatem rozważyć pompę ciepła typu mo-
noblok jako niezawodne i ekologiczne urządze-
nie grzewcze. 
Materiał prasowy BDR Thermea

Siódma edycja nagrody deLTa
 
Stowarzyszenie Polska wentylacja już od 2014 r. 
nagradza firmy z branży wentylacyjno-klimatyza-
cyjnej, które wykażą się najbardziej dynamicznym 
wzrostem wyników finansowych, są skuteczne 
biznesowo, a ich działania przynoszą im wymier-
ne korzyści. Stowarzyszenie oblicza średnią ob-
rotów z trzech ostatnich lat (2018, 2019, 2020) i 
porównuje ją ze średnią z trzech wcześniejszych 
lat (2017, 2018, 2019). 
w tym roku Stowarzyszenie Polska wentylacja 
wybrało 247 firm z branży wentylacyjno-klima-
tyzacyjnej, które zakwalifikowało do koszyka 
branżowego. Nominowane były te, które osią-
gnęły zyski w latach 2017-2020 oraz opubliko-
wały wyniki finansowe z lat 2016-2020. A to zna-
czy, że działają na rynku co najmniej pięć lat. 
Jeśli firma dopiero zaistniała w branży – nie 
dostanie nominacji. Podobnie jak ci, którzy nie 
ujawniają swoich wyników finansowych. Kolej-
ne kryterium to obroty firm. w ciągu ostatnie-
go roku musiały oscylować na poziomie nie niż-
szym niż 7 mln złotych dla firm najmłodszych, 
9 mln zł dla średnich i 12 mln zarówno dla firm 
działających na rynku do 30 lat, jak i ponad 30 
lat. Firma nominowana musi wykazać się dy-
namiką wzrostu wyższą niż średnia w jej kate-
gorii wiekowej.
w tym roku tytułem „nominowany” mogło po-
chwalić się 40 firm. Trzy najlepsze firmy w danej 
kategorii wiekowej to te, których dynamika wzro-
stu okazała się najwyższa.

laureaci Delta 2021

w kategorii firm działających powyżej 30 lat
miejsce I – SMAY Sp. z o.o.
miejsce II – A.w. KLIMA Sp. z o.o. Sp. k.
miejsce III – KLIMOR Sp. z o.o.

w kategorii firm działających do 30 lat
miejsce I – ALFACO POLSKA Sp. z o.o.
miejsce II – KLIMA-THERM Sp. z o.o.
miejsce III – SYSTHERM CHŁODNICTwO I KLIMA-
TYZACJA Sp. z o.o.

w kategorii firm działających do 20 lat
miejsce I – REFSYSTEM Sp. z o.o.
miejsce II – INwENTECH GROUP Sp. z o.o.
miejsce III – CLIMA GOLD Sp. z o.o.

w kategorii firm działających do 10 lat
miejsce I – THESSLA GREEN Sp. z o.o.
miejsce II – CALDO wENTYLACJA Sp. z o.o.
miejsce III – CIECHOLEwSKI – wENTYLACJE MON-
TAŻ Sp. z o.o.
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