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teraz na wyposażeniu sterowanie pogodowe.
Obydwa rozdzielacze będą zasilane tą samą tem-
peraturą, nie trzeba więc używać dodatkowych 
zaworów mieszających. Użytkownik chce mieć 
możliwość ustawienia różnej temperatury w każ-
dym z pomieszczeń i jednocześnie chce się za-
bezpieczyć przed ich przegrzewaniem. Dlatego 
na rozdzielaczu trzeba zamontować siłowni-
ki termoelektryczne i połączyć go z systemem  
sterowania podłogówką, np. AFRISO FloorControl. 
Sprężarka to jeden z najważniejszych i najdroższych  

elementów pompy ciepła. Jest wrażliwa na czę-
ste włączanie lub wyłączanie, dlatego na insta-
lacji powinno się zapewnić odpowiednią ilość 
zładu wody, żeby odebrać całe wyprodukowa-
ne ciepło. w omawianym przykładzie jest insta-
lacja podłogówki, charakteryzująca się dużą ilo-
ścią zładu wody (1000 m.b. rur podłogówki to 
około 120 litrów). Dodatkowo funkcjonuje stero-
wanie strefowe – czyli w chwili, kiedy część pę-
tli podłogówki zostanie odcięta, ogranicza się  
pojemność instalacji.

TYPOWY UKŁAD GRZEWCZY

Typowym układem w domu jednorodzinnym są 
trzy obiegi grzewcze: ciepłej wody użytkowej i dwa 
obiegi wychodzące na instalację podłogówki. Roz-
dzielacze znajdują się na parterze i piętrze. Łado-
wanie zasobnika ciepłej wody użytkowej jest reali-
zowane bezpośrednio z pompy ciepła (większość  

z nich ma już wbudowane zawory przełączające 
– ale jeśli takiego nie ma, trzeba zamontować do-
datkowy zawór przełączający, np. AFRISO AZV). 
Po wygrzaniu zasobnika c.w.u. do zadanej tem-
peratury pompa ciepła przełączy się na ogrze-
wanie całego domu – tutaj temperatura będzie 
dostosowywana w zależności od temperatu-
ry zewnętrznej, bo większość pomp ciepła ma 

Pompa ciepła to obecnie jedno z najpopularniejszych rozwiązań na 
ogrzewanie w nowo budowanych domach. Jak połączyć pompę ciepła  
z buforem i jakie są plusy takiego wyboru?

Co daje połąCzenie pompa Ciepła + bufor?

ABT 160 na powrocie w układzie z pompą ciepła 

ABT 160 łączący dwa źródła ciepła: pompę ciepła i kominek z płaszczem wodnym 

http://www.instalreporter.pl
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DLACZEGO WARTO MIEĆ BUFOR CIEPŁA? 

w takim wypadku istotne jest zastosowanie bu-
fora ciepła. Dzięki temu zapewni się minimalny 
przepływ przez źródło ciepła i zwiększy się ilość 
medium w instalacji, nawet jeśli wszystkie pętle 
podłogówki zostaną zamknięte. Bufor pełni też 
rolę sprzęgła hydraulicznego, czyli rozdzieli hy-
draulicznie obieg pompy ciepła i obiegi wycho-
dzące na ogrzewanie domu. Zakumuluje nadwyż-
ki ciepła np. w sytuacji gdy pompa ciepła będzie 
niewłaściwie dobrana. 
Pamiętajmy, że zimą jednostka zewnętrzna po-
biera ciepło z otoczenia, a to prowadzi do wy-
kroplenia się wilgoci, która zamarza i ogranicza 
przepływ. w tym momencie pompa ciepła roz-
poczyna proces odszraniania, czyli pobiera cie-
pło z instalacji, żeby odmrozić wymiennik ciepła. 
Dzięki obecności bufora w takiej instalacji cie-
pło będzie pobierane z niego. Mając bufor cie-
pła trzeba sprawdzić, czy naczynie przeponowe 
(zamontowane już w pompie ciepła) ma odpo-
wiednią pojemność. Jeśli nie, należy przewidzieć 
montaż dodatkowego naczynia przeponowego. 
w układzie pośrednim (pompa ciepła + bufor) 
bufor może być zamontowany zarówno na zasi-
laniu, jak i na powrocie. w takim układzie jest je-
den warunek do spełnienia – pompa obiegowa 
wbudowana w pompę ciepła musi mieć odpo-
wiednią wydajność, bo to ona będzie ograniczała 
wielkość całej instalacji. Co tutaj da bufor? Zaku-
muluje nadwyżki wyprodukowanego ciepła, np. 
kiedy pompa ciepła nie będzie dobrze dobrana. 
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REPowerEU: KE PRoPonUjE zaKaz 
sprzedaży kotłów gazowych  
od 2029 w Ue
Opublikowany 18 maja 2022 r. plan Komisji Eu-
ropejskiej REPowerEU opiera się na ambitnych 
celach dotyczących pomp ciepła, które Komisja 
określiła w marcu 2022 r. Cele te wymagają zain-
stalowania w UE około 20 milionów pomp ciepła 
do 2026 r. i prawie 60 milionów do 2030 r. Jest to 
niezbędne, by zwiększać bezpieczeństwo ener-
getyczne UE poprzez ograniczenie zużycia paliw 
kopalnych z Rosji.
Zwiększenie wykorzystania pomp ciepła ma klu-
czowe znaczenie dla zmniejszenia zużycia gazu 
ziemnego do ogrzewania i chłodzenia domów, 
budynków i przemysłu. 
w towarzyszącym komunikacie „EU Save Ener-
gy” Komisja proponuje szereg środków mających 
na celu przyspieszenie i zachęcenie do wdroże-
nia pomp ciepła, takich jak surowsze wymaga-
nia w zakresie efektywności energetycznej bu-
dynków, zmiany w wymogach ekoprojektu, które 
powinny doprowadzić do zaprzestania stosowa-
nia „samodzielnych” kotłów na paliwa kopalne 
(np. gazowych, węglowych i olejowych) najpóź-
niej do 2029 r. Dopuszczalne będzie zastosowa-
nie wysokoefektywnych rozwiązań hybrydowych, 
czyli pomp ciepła z kotłami gazowymi. w doku-
mencie zapowiedziane jest też zaostrzenie wy-
magań dotyczące efektywności energetycznej 
nowych budynków. 
Komisja uwzględniła w planie REPowerEU również 
wiele ważnych propozycji, które pomogą przy-
spieszyć wprowadzanie pomp ciepła na rynek.
Należą do nich, m. in.:
· zachęcanie państw członkowskich do stoso-
wania środków wspierających w zakresie cen, 
aby zachęcić do przechodzenia na pompy ciepła  
(w tym stosowanie obniżonego VAT);

· zachęcenie europosłów do przyspieszenia ter-
minu zakończenia udzielania dotacji publicznych 
na kotły wykorzystujące paliwa kopalne w bu-
dynkach z 2027 r. na 2025 r.;
· stworzenie nowego okna w Funduszu Inno-
wacji – który jest finansowany z unijnego syste-
mu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) –  
w celu wspierania innowacyjnej produkcji czy-
stych technologii, w tym pomp ciepła;
· zachęcanie państw członkowskich do przy-
spieszenia wdrażania i integracji pomp ciepła 
na dużą skalę w sposób efektywny kosztowo, 
na przykład poprzez wykorzystywanie ciepła 
przemysłowego.
Jako średnioterminowe działania REPowerEU, 
związane z pompami ciepła, KE proponuje:
· zwiększenie wiążącego celu w zakresie efek-
tywności energetycznej do co najmniej 13% do 
2030 r. w stosunku do poziomu z 2020 r., z obec-
nych 9%;
· zaproponowanie zwiększenia celu w zakresie 
energii odnawialnej do 45% z proponowanych 
obecnie 40%.
· utworzenie zakrojonego na szeroką skalę „part-
nerstwa na rzecz umiejętności”, które powin-
no pomóc w szkoleniu ludzi do pracy w branży 
pomp ciepła.
Jak twierdzi Paweł Lachman, prezes zarządu 
PORT PC: Wprowadzenie propozycji daty końca 
sprzedaży kotłów na paliwa kopalne w 2029 ma 
bardzo kluczowe znaczenie dla branży grzewczej 
w Polsce i jest ważnym krokiem milowym, który 
pokazuje jednoznacznie i konsekwentnie obrany 
kierunek zmian w ogrzewaniu budynków. Jedno-
cześnie propozycja Komisji dot. zakazu dofinaso-
wania od 2025 kotłów na paliwa kopalne będzie 
mieć istotne znaczenie w kwestii przyszłych zmian 
w programie Czyste Powietrze. 
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