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Po wielu latach względnie stabilnych cen energii 
znaleźliśmy się w okresie gwałtownych zmian. Po-
wodów ku temu jest wiele, od rosnącego popytu 
po zapaści z roku 2020, aż po czynniki polityczne. 
Niestety zmiany cen na rynkach hurtowych mu-

szą przełożyć się również na wzrost kosztów pono-
szonych przez odbiorców indywidualnych. w przy-
padku kilku dostawców doszło już do drastycznej 
podwyżki cen paliwa. Pod koniec roku 2021 kolej-
ny dostawcy energii elektrycznej i operatorzy sieci 

dystrybucyjnych wystąpili do Urzędu Regulacji Ener-
getyki z wnioskiem o zmianę taryfy. Szacuje się, że 
wzrosty cen energii czynnej wyniosą od 20 do 40%. 
Powyższe informacje są ważne dla każdego od-
biorcy energii. 

w artykule bliżej przyjrzymy się eksploatacji układu hybrydowego pompy 
ciepła typu powietrze-woda i kotła gazowego w obliczu dynamicznie 
zmieniających się cen nośników energii i pokażemy jak ustawiać sterowniki 
tak, aby układ pracował na tańszym nośniku energii.

Jak aktualizować sterowniki  
hybrydy pompy ciepła i kotła,  
gdy zmieniaJą się ceny energii

Stefan ŻuchowSki

Szczególną czujność w momencie zmian 
cen energii powinni jednak zachować 
użytkownicy systemów hybrydowych, 
np. w postaci połączenia pompy ciepła 
powietrze-woda i kotła gazowego. Za-
letą tego typu układu jest możliwość 
wykorzystania w danej chwili z urzą-
dzenia, które cechuje się niższymi kosz-
tami eksploatacji. 
W okresie od wiosny do jesieni jest to  
z reguły pompa ciepła, a w trakcie mro-
zów kocioł gazowy. Ważne jednak, by 
sam moment uruchomienia alterna-
tywnego źródła ciepła był dostosowa-
ny do aktualnych kosztów eksploatacji 
obu źródeł. W tym celu należy umiejęt-
nie korzystać z możliwości sterownika 
zarządzającego systemem.

wykres współczynnika COP przykładowej pompy ciepła powietrze-woda dla temperatury zasilania 35oC i zakresu temperatury zewnętrznej 
od -20 do 20oC i zróżnicowanej prędkości sprężarki
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Zmiany cen gazu i energii elektrycznej prawie ni-
gdy nie są sobie równe, stąd niezbędne jest okre-
sowe dokonanie korekty ustawień sterownika. Nie-
umiejętna obsługa lub brak aktualizacji ustawień 
może sprawić, że nie wykorzystamy możliwości in-
stalacji, a koszty eksploatacji drastycznie wzrosną. 

AnAliZA prZypAdku: drAStycZny WZroSt 
cen gAZu, StAłA energiA elektrycZnA

w niniejszym artykule dokonano analizy sytuacji 
użytkownika przykładowej instalacji w północno-
-zachodniej części Polski, w okresie od 01.01 do 
10.12.2021. Użytkownik korzysta z usług dostaw-
cy gazu, który drastycznie podniósł ceny paliwa 
gazowego. w połączeniu z opłatą za usługi dystry-
bucji, pomiędzy taryfą z dnia 02.12.2020, a tary-
fą z 16.09.2021, wzrósł on z 14 do 27,7 gr/kwh, czy-
li prawie dwukrotnie. w tym czasie nie zmieniła 
się taryfa dostawcy energii elektrycznej, z którego 

usług korzysta użytkownik instalacji. Dla taryfy G11 
cena energii czynnej i usługi dystrybucyjnej wyno-
siła łącznie 49,8 gr/kwh. w grudniu 2020 stosunek 
ceny energii elektrycznej do gazu wynosił 49,8/14 = 
3,55, zaś od września 2021 już tylko 49,8/27,7 = 1,8. 
w związku z tym, do 15.09.2021 pompa ciepła po-
winna pracować tylko wtedy, gdy współczynnik 
wydajności COP jest równy co najmniej 3,55. Zaś 
po zmianie taryfy gazowej pompa ciepła była bar-
dziej opłacalna nawet w przypadku, gdy COP wy-
nosi nieco ponad 1,8. Biorąc pod uwagę wykres 
współczynnika COP dla temperatury zasilania 35oC 
pompy ciepła widać, że w trakcie obowiązywania 
niższej ceny gazu powinna ona pracować do około 
-1oC, po wprowadzeniu zaś nowej, wyższej taryfy 
gazowej jej eksploatacja jest opłacalna w całym 
zakresie temperatury pracy urządzenia. w takich 
warunkach kocioł powinien pracować jedynie 
jako źródło szczytowe, w trakcie silnych mrozów. 
Jeśli użytkownik nie zmienił nastaw sterownika  

Przykładowy schemat układu hybrydowego
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i w dalszym ciągu pompa ciepła pracowała jedy-
nie do -1oC, a w niższej temperaturze pracował 
jedynie kocioł, wówczas koszty eksploatacji były 
znacznie wyższe niż możliwa do osiągnięcia war-
tość. Przykład ten pokazuje jak ważna jest obec-
nie aktualizacja nastaw sterowników systemów 
hybrydowych. 

JAk WproWAdZić ZmiAny W uStAWieniAch 
SteroWnikA?

Aktualizacja cen…
Cześć sterowników ma możliwość automatycz-
nego wyboru i przełączania między jednym  
a drugim źródłem ciepła w oparciu o oszacowane, 
aktualne koszty eksploatacji. w takim przypad-
ku jedyną czynnością, jaką należy okresowo wy-
konać, jest wprowadzenie aktualnej ceny paliwa 
gazowego i energii elektrycznej. ważne, by wpro-
wadzić sumę wszystkich składników ceny odno-
szących się do kwh energii. w przypadku gazu 
będzie to z reguły suma ceny paliwa gazowego  
i usługi przesyłowej, np. 22,1 gr/kwh + 5,6 gr/kwh.  
w przypadku energii elektrycznej składników 
ceny jest więcej, np.:
- składnik zmienny stawki sieciowej,
- opłata jakościowa,
- opłata za energię czynną,
- opłata OZE. 
Sumę opłat wprowadzamy do pamięci sterow-
nika. Przy czym, jeśli korzystamy z taryfy stre-
fowej, np. G12 i sterownik daje nam taką możli-
wość, wówczas wprowadzamy zarówno wartość 
ceny dla okresu szczytowego, jak i poza szczy-
tem. wprowadzamy też godziny obowiązywania 
poszczególnych stawek. 

…lub aktualizacja temperatury zewnętrznej 
zmiany źródła ciepła
Jeśli sterownik nie ma możliwości wprowadzenia 

kosztów nośników energii, wówczas dysponujemy  
z reguły, możliwością ustawienia temperatury 
wyłączenia pompy ciepła i uruchomienia kotła. 
wartość tę ustalamy, jak w powyższym przykła-
dzie, na podstawie stosunku ceny energii elek-
trycznej do paliwa gazowego oraz korzystając  
z wykresu COP dla odpowiedniej temperatury 
zasilania. Dla powyższego przykładu, przed pod-
wyżką cen paliwa gazowego odpowiednią war-
tością punktu przełączenia było -1oC, a po zmia-
nie cen temperatura przełączenia, tzw. punkt 
alternatywny powinien być ustawiony na -20oC. 
w rozpatrywanej instalacji, w najbliższym czasie,  
z pewnością wystąpi potrzeba aktualizacji ustawień 
sterownika z uwagi na spodziewane ustalenie nowej 
taryfy i znaczny wzrost ceny energii elektrycznej. 

o cZym JeSZcZe WArto pAmiętAć? 

w przypadku części dostawców energii elektrycz-
nej, korzystając z taryfy strefowej, powinniśmy pa-
miętać o tym, że godziny obowiązywania niższej 
ceny są różne dla poszczególnych pór roku. Przy-
kładowo w ciągu dnia tańsza energia może być 
dostępna między 15.00 a 17.00 w okresie letnim 
zaś zimą od 13.00 do 15.00. Zmiana następuje, 
np. 1 kwietnia i 1 października. Należy wówczas 
zmienić godziny obowiązywania poszczególnych 
taryf w sterowniku. 
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