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Kiedy bufor jest wymagany?

Minimalna objętość instalacji centralnego ogrze-
wania (minimalny zład wody) podawana jest  
w dokumentacji technicznej. Istotny jest fakt, że 
zład wody należy zawsze obliczać przy uwzględ-
nieniu możliwości odcięcia części układu wodne-
go przez termostaty, siłowniki termoelektryczne  
i innego typu armaturę regulacyjną przepływ, 
należy także uwzględnić zakładane okresowe 
wyłączanie grzania niektórych pomieszczeń lub  
obwodów grzewczych.

w instalacji pompy ciepła zasobnik buforowy 
jest wymagany w przypadku, kiedy w budynku 
ogrzewanie realizowane jest za pomocą trady-
cyjnych grzejników. w takich instalacjach zwy-
kle zład wody jest zbyt mały w stosunku do wy-
magań zawartych w instrukcji.
Również w niektórych wariantach ogrzewania pod-
łogowego, w takich gdzie wszystkie pętle grzew-
cze wyposażone są w siłowniki termoelektryczne 
mogące ograniczać przepływ wody grzewczej tym 
samym znacznie ograniczyć akumulacje ciepła, 
bufor wody grzewczej również będzie wymagany.

Oferta pomp ciepła z serii PCCO MONO zawiera szeroki wybór urządzeń, 
zarówno jednofazowych (PCCO MONO 6, 9, 11), jak i trójfazowych 
(PCCO MONO 15 i 18). Każde z wyżej wymienionych urządzeń może 
pracować zarówno w nowej instalacji grzewczej, jak i modernizowanej. 
Pod kątem hydraulicznym, celem zapewnienia poprawnej pracy 
urządzenia, należy zapewnić dwa podstawowe warunki: wymagany 
przepływ wody przez skraplacz pompy ciepła oraz wymagany zład wody 
niezbędny do poprawnej pracy agregatu. Analiza powyższych aspektów 
ukazuje zasadność zastosowania w instalacji bufora grzewczego oraz 
dopuszczalnego sposobu jego podłączenia.

Bufor do współpracy z pompą ciepła

Przykłady zbiorników buforowych z oferty firmy Hewalex: wiszący o pojemności 80 l, stojący 250 l 
oraz zintegrowany 120 l z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej 200 l (DUAL HX200/120)

Na stabilną i bezpieczną pracę pompy ciepła typu powietrze/woda wpływ ma zastosowanie 
odpowiedniej wielkości bufora wody grzewczej
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Posiadając dodatkowe źródło grzewcze (nie wli-
czając elektrycznej grzałki przepływowej) np. 
kocioł gazowy bądź kocioł stałopalny, które 
wspomaga pracę pompy ciepła, również układ 
hydrauliczny należy wyposażyć w zasobnik bu-
forowy, który będzie pełnił dodatkowo funkcję 
sprzęgła hydraulicznego, łączącego istniejące 
źródła grzewcze. 
Dopuszcza się natomiast pracę pompy ciepła 
w układzie bez bufora w instalacjach ogrzewa-
nia podłogowego wykonanego w systemie mo-
krym, pod warunkiem zapewnienia wymaganego 
przepływu wody przez skraplacz oraz minimal-
nego zładu.

funKcje bufora i jego loKalizacja

Zastosowanie zasobnika buforowego podłą-
czonego równolegle zapewnia przede wszyst-
kim minimalny przepływ wody przez skraplacz, 
ze względu na hydrauliczne oddzielenie obie-
gów grzewczych oraz pompy ciepła. Dużą zale-
tą równoległego montażu bufora jest również 
to, że istnieje możliwość zastosowania kilku ob-
wodów grzewczych, co sprawdza się głównie  
w przypadku instalacji mieszanych (np. ogrzewa-
nie podłogowe i grzejnikowe). Bufor umożliwia 
oddzielenie hydrauliczne obiegów grzewczych, 
które zazwyczaj pracują na całkiem innych war-
tościach przepływu.
Istnieje również możliwość zamontowania bufora 
w sposób szeregowy. Bufor może zostać wtedy za-
instalowany na zasilaniu lub powrocie z instalacji  

grzewczej. Bufor zamontowany na powrocie 
zwiększa zład wody w instalacji i gromadzi cie-
pło potrzebne do realizacji funkcji rozmrażania. 
warto zwrócić uwagę, że w sezonie grzewczym, 
gdy temperatura zewnętrzna oscyluje w granicach  
0°C lub jest niższa, parownik się okresowo oszra-
nia i konieczne jest jego odszronienie. Zamonto-
wanie zasobnika buforowego szeregowo czy też 
równolegle umożliwi stworzenie magazynu cie-
pła właśnie do celu tych okresowych cykli od-
szraniania parownika pompy ciepła.

wielKość bufora

w przypadku pomp ciepła PCCO MONO abso-
lutny minimalny zład wody musi wynosić co naj-
mniej 3 l/kw mocy nominalnej pompy ciepła.  
w celu zoptymalizowania pracy pompy ciepła za-
leca się stosowanie konfiguracji ze zbiornikiem 
buforowym, zapewniającym sumaryczny zład 
wody w instalacji w zakresie 15-20 l/kw maksy-
malnej mocy grzewczej.

szKolenia techniczne

Firma Hewalex prowadzi stale szkolenia tech-
niczne z zakresu montażu i uruchamiania pomp 
ciepła przy uwzględnieniu doborów i podłącza-
nia buforów CO. Są one prowadzone zarówno  
w wersji online, jak i stacjonarnie w siedzibie fir-
my w Czechowicach-Dziedzicach. Zapisów moż-
na dokonać bezpośrednio na stronie interneto-
wej hewalex.pl (www.hewalex.pl/szkolenia).
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Bufor wody grzewczej (CO) 
np. ZB HX80 

np. OKC250NTR/HP 

Od góry: schemat standardowy połączenia jednostki wewnętrznej pompy ciepła z oddzielnym 
buforem wody grzewczej c.o. i podgrzewaczem wody użytkowej c.w.u. oraz schemat  
ze zintegrowanym buforem i podgrzewaczem c.w.u.
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