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Jesienią 2021 roku odbyło się uroczyste przeka-
zanie pompy ciepła typu powietrze-woda marki 
Vaillant do Laboratorium Ogrzewnictwa, wenty-
lacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa wydziału Inży-
nierii Środowiska i Energetyki Politechniki Kra-
kowskiej. Laboratorium, od początku istnienia 
miało pełnić kilka konkretnych zadań i funkcji: 
- prezentacja współczesnych rozwiązań z zakre-
su techniki instalacyjnej ogrzewnictwa, klimaty-
zacji i chłodnictwa,
- prowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych, w ra-
mach których studenci wyznaczają charaktery-
styki eksploatacyjne poszczególnych urządzeń 

wchodzących w skład systemów klimatyzacji  
i ogrzewnictwa.
Po ponad 20 latach od momentu powstania, pra-
cownia wymagała gruntownej modernizacji. Po-
mogła w tym pompa ciepła typu powietrze-wo-
da, którą firma Vaillant przekazała Politechnice 
Krakowskiej. Jej zadaniem, oprócz celów grzew-
czych, będzie produkcja chłodu zarówno na po-
trzeby klimatyzacji pomieszczenia laboratorium, 
jak i na potrzeby eksperymentów wykonywa-
nych przez studentów oraz badania charaktery-
styk pracy urządzeń wchodzących w skład sys-
temu HVAC. 

Liczby sprzedawanych pomp ciepła rosną spektakularnie, a na 
horyzoncie ukazują się kolejne prognozowane rekordy. w 2021 roku 
liczba sprzedanych powietrznych pomp ciepła w Polsce przekroczyła 
80 tys. sztuk. Powodem popularności pomp ciepła są m.in. systemy 
wsparcia: planowane na 2022 uruchomienie programu Moje Ciepło dla 
nowych domów, czy program Czyste Powietrze oraz ulga podatkowa 
dla budynków termomodernizowanych. Pomaga również coraz większa 
znajomość technologii wśród inwestorów, jej konkurencyjność, a także 
wzrastająca świadomość ekologiczna. Tak duże liczby oczywiście cieszą 
branżę, ale wiążą się również z coraz większymi potrzebami dotyczącymi 
instalatorów. Na rynku potrzebna jest wykwalifikowana kadra 
inżynieryjna, która sprosta jego wymaganiom. Do tego z kolei potrzebne 
są odpowiednie możliwości w zakresie kształcenia.

PomPa ciePła Vaillant arotHerm SPlit 
– grzeje, cHłodzi i… uczy
w laboratorium na Politechnice Krakowskiej

http://www.instalreporter.pl


4703/2022 A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

aby mieć jak najwięcej możliwości ingerowania  
w pracę urządzenia. Jest to też krok w stronę roz-
wiązań przyszłości, w co jako Vaillant bardzo moc-
no inwestujemy. Chodzi o tzw. Connected Services, 
czyli zdalne serwisowanie urządzeń – komentu-
je Jakub Koczorowski – Manager ds. Rozwoju 
Sprzedaży Pomp Ciepła i OZE w Vaillant Group. 

Dobór urząDzenia – nie bez niespoDzianek

Pierwotnie, Laboratorium miało zostać wypo-
sażone w pompę ciepła typu monoblok firmy 
Vaillant, wykorzystującą naturalny czynnik ro-
boczy R290, czyli propan – gaz o bardzo do-
brych parametrach i szerokiej kopercie pracy 
sprężarki, która pozwala nawet przy -20°C osią-
gnąć temperaturę 50°C w instalacji oraz pod-
grzanie wody użytkowej nawet do 75°C. Jest 
to również gaz o bardzo niskim GwP równym 3,  
a więc o znikomym potencjale tworzenia efektu 
cieplarnianego. Niestety ze względu na budo-
wę pomieszczenia i ograniczone strefy bezpie-
czeństwa, było to w tym przypadku niemożliwe. 

wybór padł na pompę aroTHERM Split, której 
montaż nie wiązał się z żadnymi ograniczenia-
mi. Studenci uczący się w laboratorium mogą 
już korzystać z urządzenia.
– Ten produkt w postaci rewersyjnej pompy ciepła 
typu split, o bardzo niskim poziomie hałasu od stro-
ny technicznej spełnił wszystkie nasze wymagania 
– komentuje dr inż. Kazimierz wojtas – modera-
tor laboratorium COwIK wydziału Inżynierii Śro-
dowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej.

Współpraca z uczelnią

Przekazanie pompy ciepła Vaillant do Labora-
torium Ogrzewnictwa, wentylacji, Klimatyzacji 
i Chłodnictwa wydziału Inżynierii Środowiska  
i Energetyki Politechniki Krakowskiej jest pierw-
szym tego typu projektem w zakresie współpra-
cy firmy z uczelnią. Vaillant zdecydował się na ten 
krok, widząc potrzebę kształcenia młodej kadry 
inżynierskiej, a także poszerzania zasięgu wiedzy 
wśród młodych, przyszłych inżynierów, właści-
cieli firm instalatorskich, projektantów i dorad-
ców energetycznych.
Fot. Jan Zych

instalacja W laboratorium

Na zewnątrz budynku znajduje się jednostka ze-
wnętrzna pompy ciepła, która pobiera ciepło  
z powietrza atmosferycznego i przekazuje je do 
jednostki wewnętrznej. w przypadku urządze-
nia zamontowanego w laboratorium, nie było  

konieczności montażu dużej jednostki wewnętrz-
nej zintegrowanej ze zbiornikiem c.w.u. wystar-
czył sam moduł hydrauliczny – jednostka na-
ścienna. Dodatkowo, układ został wyposażony 
w zbiornik buforowy dla wody grzewczej, bądź 
chłodniczej, na potrzeby badań prowadzonych 
w laboratorium. Zgromadzona w zbiorniku woda 
jest przekazywana do klimakonwektora, który 
oddaje do pomieszczenia ciepło lub chłód. Cały 
system jest powiązany jednym systemem regu-
lacji – sensoCOMFORT, który można regulować 
bezpośrednio na miejscu, bądź też zdalnie przez 
moduł internetowy. Patrząc na różnych produ-
centów pomp ciepła, to w przypadku wyróżników 
rynkowych diabeł tkwi w szczegółach, a w tym 
momencie właśnie w systemie regulacji. 
– Te wyróżniki w zakresie regulacji, automatyki, 
są elementem, w którym producenci się prześci-
gają. O ile sprawność urządzeń jest w miarę po-
równywalna, to ten element jest kluczowy! Regu-
lator jest w tym przypadku połączony z modułem 
internetowym, który umożliwia zdalną regulację  
z dowolnego miejsca na świecie. Idea jest taka, 

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 6A, budynek C

02-134 Warszawa
infolinia: 801 804 444, 22 323 01 50

www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl

re
kl

am
a

Wybrana do laboratorium pompa ciepła arotHerm 
split charakteryzuje się między innymi bardzo cichą 
pracą, m.in dzięki specjalnemu systemowi sound 
safe. W odległości 3 m od jednostki zewnętrznej 
moc akustyczna wynosi zaledwie 32 db(a). urzą-
dzenie charakteryzuje się również bardzo wysoki-
mi parametrami pracy – cop wynosi nawet do 5,0. 
Wszystkie powietrzne pompy arotHerm split mają 
możliwość chłodzenia aktywnego, co zapewnia 
komfort cieplny w upalne dni. możliwa jest również 
współpraca z wieloma systemami: wentylacyjny-
mi, solarnymi, fotowoltaicznymi – ze sterowaniem 
jednym regulatorem systemowym sensocomFort 
Vrc 720 oraz poprzez aplikację mobilną sensoapp.
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