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Jakie spełnia funkcJe?

Przede wszystkim magazynuje wodę, która  
w przypadku spadku temperatury w instalacji jest 
wykorzystana do jej uzupełnienia. Pompy ciepła 
do prawidłowej pracy muszą mieć zapewniony 
minimalny przepływ, czyli ilość wody, aby pom-
pa ciepła mogła odpowiednio pracować, musi 
mieć odpowiednią różnicę temperatury mię-
dzy zasilaniem a powrotem i najważniejsze in-
stalacja, do której podłączona jest pompa cie-
pła, musi mieć minimalny wymagany zład wody.  
Zamontowanie bufora zabezpiecza więc prawi-
dłową pracę pompy. Inną z funkcji, którą może 
pełnić bufor jest funkcja sprzęgła hydrauliczne-
go, równoważącego przepływy po stronie insta-
lacji i źródła ciepła.

kiedy bezwzględnie warto 
zamontować bufor?

Montaż bufora jest szczególnie polecany pod-
czas modernizacji instalacji grzewczej, przy in-
stalacjach, w których skład wchodzą różne źródła 
ciepła. Bufor dzięki swojej konstrukcji pozwa-
la na podłączenie do niego kilku źródeł ciepła.  
w ostatnim czasie pojawiła się jeszcze jedna ko-
nieczność montowania buforów. Ze względu na 
ogólnoświatowe braki komponentów i przerwy 
w dostawach, zdarza się, że klienci decydują się 
na wybór większej pompy ciepła niż ta, która pa-
sowałaby do ich domu. wtedy zastosowanie bu-
fora umożliwia odpowiednią pracę pompy po-
przez kompensację naddatku mocy grzewczej.

czy bufor zawsze musi być montowany?

Jednym z niewielu przypadków, kiedy mon-
taż bufora w instalacji z pompą ciepła nie jest 
konieczny, to instalacja tylko z ogrzewaniem 
podłogowym. Natomiast ogrzewanie podłogo-
we musi wtedy spełnić jeden istotny warunek.  

czym Jest bufor?

Bufor to zbiornik, w którym magazynowana jest 
woda zasilająca centralne ogrzewanie. Często przez 
użytkowników końcowych mylony jest ze zbiorni-
kiem ciepłej wody użytkowej, ze względu na podo-

bieństwa w wyglądzie. Budowa i przeznaczenie tych 
dwóch urządzeń jest zupełnie inna. Zbiornik c.w.u. 
magazynuje ciepłą wodę użytkową na potrzeby 
mieszkańców domu, natomiast bufor magazynu-
je wodę na potrzeby instalacji grzewczej. Ponad-
to bufor może pełnić jeszcze wiele innych funkcji. 

Temat buforów przy instalacji 
grzewczej pojawia się od dawna  
i często wywołuje dyskusje. 
w przypadku pomp ciepła jest  
to temat poruszany najczęściej  
i wzbudza najwięcej kontrowersji. 
Ekspert Immergas Kamil Rdzanek 
odpowie na najczęściej 
pojawiające się pytania dotyczące 
instalacji bufora w instalacji  
z pompą ciepła.

Bufor w instalacji z pompą ciepła  
– konieczność czy dodatkowy wydatek?

Kamil Rdzanek – ekspert Immergas
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powinien utrzymywać temperaturę odpowiednią 
dla grzejników, natomiast podłogówka przez za-
wór mieszający uzyska niższą temperaturę.

sprzęgło hydrauliczne a bufor?

Jeżeli w instalacji grzewczej jest zainstalowany 
bufor c.o., to zastosowanie dodatkowo sprzęgła 
hydraulicznego mija się z celem. Bufor w instalacji 
może pełnić rolę sprzęgła, co oznacza, że wtedy 
dodatkowe sprzęgło hydrauliczne nie ma sensu.

czy zastosowanie bufora nie powoduJe  
większych strat ciepła?

Najczęściej bufor ma grubą izolację termiczną, co 
pozwala na zminimalizowanie strat ciepła. Oczy-
wiście jak w wypadku każdego zbiornika z ciepłą 
wodą straty będą zależeć od temperatury utrzy-
mywanej w buforze, jak i temperatury, w której 
bufor stoi. Im wyższa temperatura wody w bu-
forze, tym straty będą większe, im niższa tempe-
ratura „otoczenia”, również straty będą większe. 

Nie może być podzielone na zamknięte sekcje. 
Podzielenie podłogówki na pętle z siłownikami 
i sterowanie osobno poszczególnymi strefami 
może powodować niewystarczający zład wody 
oraz przepływ, a co za tym idzie, prawidłowa pra-
ca pompy będzie niemożliwa.

Jak dobrać bufor do pompy ciepła?

warunkiem doboru jest minimalny zład wody 
instalacji. Możemy przyjąć zasadę: 10 litrów na 
każdy kilowat mocy pompy ciepła. Można rów-
nież sprawdzić, co sugeruje producent urządze-
nia. Nie ulega wątpliwości, że bufor powinien być 
idealnie dobrany do potrzeb instalacji. Zbyt mały 
bufor nie zapewni odpowiedniego zładu wody  

i przepływów w instalacji. Zbyt duży natomiast 
może wymusić na pompie niepotrzebną pracę. 
Bufor powinien być również dobrze izolowany, 
aby uniknąć dużych strat ciepła.

Jak dopasować temperaturę 
na buforze?

Dostosowanie temperatury zależeć będzie od in-
stalacji grzewczej. Bufor musi zapewnić możliwie 
najwyższą temperaturą. Np. jeśli zapotrzebowa-
nie grzejników wynosi 55°C, temperatura bufora 
musi wynosić minimum 60°C. Przy zastosowaniu 
ogrzewania podłogowego temperatura powinna 
być odpowiedni niższa. Jeśli w instalacji mamy 
układ: 50% grzejniki i 50% podłogówka, to bufor 
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