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Podstawowe parametry 
Niezależnie, czy pompa ciepła dobierana jest 
do nowego czy modernizowanego domu, jed-
ną z podstawowych informacji, których potrze-
buje projektant, jest zapotrzebowanie budynku 
na moc cieplną. Pomocna w określeniu tej war-
tości jest charakterystyka energetyczna budyn-
ku, która zawiera informacje o tym, ile energii 
jest potrzebne do jego ogrzania. w tym doku-
mencie odczytamy trzy parametry: EU – ener-
gia użytkowa, EK – energia końcowa, oraz EP – 
energia pierwotna. Przy doborze pompy ciepła 
kluczowy jest wskaźnik EU, który mówi o tym, 
ile w praktyce musimy dostarczyć energii do 
budynku, żeby pokryć straty związane z prze-
nikaniem, wentylacją itp. Pozwala on dokonać 
kalkulacji zapotrzebowania na moc w warun-
kach projektowych. Zdarza się, że dane pro-
jektowe dotyczące zapotrzebowania budynku 
na moc nie są spójne z danymi uwzględniony-
mi w charakterystyce energetycznej budynku, 
wtedy projektant powinien ponownie przepro-
wadzić obliczenia w celu weryfikacji przyjętych 
założeń i danych.

Jakie odbiorniki ciepła do pomp ciepła?
Pomimo, że pompy ciepła najlepiej współpracu-
ją z ogrzewaniem płaszczyznowym, ich współ-
praca z grzejnikami nie stanowi dla nich pro-
blemu. Pompy ciepłą są urządzeniami, które 
pracują najwydajniej na niskich parametrach 
wody grzewczej, to znaczy, że w przypadku in-
stalacji ogrzewania podłogowego jest to 35°C 
na zasilaniu, natomiast przy grzejnikach oko-
ło 50-55°C. Im niższa będzie temperatura na 
zasilaniu, tym sprawność pompy będzie rosła. 
Można przyjąć, że wzrost temperatury wody  
w instalacji o 1°C to spadek COP pompy o około 
2-3%. Dlatego w przypadku grzejników, warto 
przewymiarować ich powierzchnię tak, by pra-
cowały wydajnie przy stosunkowo niskiej tem-
peraturze wody w instalacji. 
Pompy ciepła to urządzenia, które oprócz cie-
pła w budynku, mogą zapewniać ciepłą wodę 
użytkową. Do poprawnego doboru pojemności 
zasobnika, projektant musi wiedzieć, ile osób 
mieszka w budynku oraz ile jest punktów pobo-
ru wody w budynku i jakiego są typu (np. wan-
na lub prysznic).

jak właściwie dobrać pompę ciepła  
do nowego i modernizowanego domu?

Panasonic radzi

Oferta pomp ciepła powietrze-woda serii Panasonic Aquarea to obecnie 
jedna z najbogatszych ofert na rynku. Bez względu na to, czy budujesz 
nowy dom, czy modernizujesz istniejący budynek – szeroka gama 
produktów umożliwia dobór urządzenia do praktycznie każdego rodzaju 
inwestycji. Na co jednak zwrócić uwagę podczas wyboru pompy ciepła?
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Zapotrzebowanie na moc a termomodernizacja
Dla nowych budynków bez potrzeby termomo-
dernizacji, gdy właściciel jedynie chce wymienić 
źródło ciepła, a posiada aktualny projekt domu 
jasno określający zapotrzebowanie budynku na 
moc i ciepło, projektant może z niego skorzystać 
dokładnie w taki sam sposób, jak w przypadku 
nowego budynku. Dla budynku, który przeszedł 
termomodernizację, np. wymianę stolarki okien-
nej czy drzwiowej, projektant przed doborem 
urządzenia powinien bezwzględnie wykonać ob-
liczenia zapotrzebowania na moc na podstawie 
obecnego stanu. w tym celu najlepiej przepro-
wadzić audyt energetyczny budynku. 

Czy audyt energetyczny jest niezbędny? 
Nie jest, ale bardzo ułatwia pracę projektanta,  
bo określa zakres, parametry techniczne oraz eko-
nomiczne danej inwestycji, zawiera rekomenda-
cje rozwiązań optymalnych z punktu widzenia 
ekonomiki przedsięwzięcia. Niewielki koszt audy-
tu szybko się zwróci, gdy weźmie się pod uwagę, 
ile informacji można dzięki temu dokumentowi 
uzyskać. warto wiedzieć, że w programie Czyste 
Powietrze można otrzymać nawet do 100% po-
niesionych kosztów na audyt. Jeśli jednak inwe-
stor przeprowadza audyt w ramach programu, 
to musi zrealizować wszystkie przedsięwzięcia  
w nim wskazane.

w modernizowanym domu należy także wziąć 
pod uwagę dane dotyczące istniejącego źródła 
ciepła, a także zweryfikować schemat istnieją-
cej instalacji c.o. Często pojawia się pytanie, czy 
konieczna jest wymiana grzejników? Nie jest ko-
nieczna, ale wymagana jest weryfikacja, jak pra-
cują i z jaką temperaturą w trakcie zimy. Często 
grzejniki są przewymiarowane do tego stopnia, 
że bez problemu pozwalają na pracę z pompą 
ciepła przy temperaturze 45-50°C. Zwłaszcza gdy 

Przykład instalacji PomP ciePła Panasonic aquarea – koPuły sferyczne na Podhalu

w Białym Dunajcu niedaleko Za-
kopanego znajduje się kompleks 
Glamp Royal. Każdy z tych czte-
rech domków sferycznych ma 
powierzchnię około 30 m2 i zo-
stał zbudowany z trzech warstw: 
wykończeniowej, termoizolacyj-
nej i wewnętrznej warstwy wy-
kończeniowej. Domki ogrzewa 
splitowa pompa ciepła Panaso-
nic Aquarea T-Cap o mocy 12 kw  
współpracująca z systemem 
płaszczyznowym. Pompa ciepła 
składa się z jednostki zewnętrz-
nej oraz modułu hydraulicznego 
zainstalowanego w zewnętrznym 
pomieszczeniu maszynowym. 
Zamontowany tam bufor pełni 
również rolę sprzęgła hydraulicz-
nego dla czterech obiegów do-
starczających ciepło oraz chłód 
do każdego z domków. Panaso-
nic Aquarea T-Cap pracuje rów-
nież na potrzeby c.w.u., a także 
zasila jacuzzi. Panasonic Aquarea  
T-Cap utrzymuje stałą wydaj-
ność grzewczą do temp. ze-
wnętrznej -20oC (jednostka 9 kw  
pozostałe do -15oC) oraz zdol-
ność do efektywnej pracy przy 
-28oC. Dzięki wyposażeniu pom-
py ciepła w moduł interneto-
wy Smart Cloud inwestor może 
zdalnie kontrolować parametry 
pracy oraz koszty użytkowania. 
Roczny koszt ogrzewania jed-
nego domku sferycznego wraz 
z ciepłą woda i chłodzeniem  
to około 1500 zł. 
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były zainstalowane jeszcze przed termomoder-
nizacją budynku, czyli zaprojektowane na dużo 
większe zapotrzebowanie na energię. 

Zadaniem projektanta jest weryfikacja, czy dobie-
rana pompa ciepła osiąga odpowiednią tempera-
turę wody kotłowej w warunkach projektowych,  
a także, jaką rzeczywistą mocą grzewczą w takich 
warunkach dysponuje. Jak wiemy są rozbieżności 
pomiędzy mocą nominalną urządzenia podawa-
ną w warunkach A7w35 a dostępną mocą w wa-
runkach np. A-20w55. Na rynku można spotkać 
zarówno urządzenia, które w takich warunkach 
osiągają 30-60% mocy, jak i takie, które w takiej 
temperaturze zewnętrznej dysponują mocą no-
minalną. Częstym błędem jest brak weryfikacji 
tych parametrów na etapie doboru. Przykładem 
pomp ciepła, które zachowują zarówno wydaj-
ność, jak i temperaturę medium grzewczego jest 
seria pomp ciepła Aquarea T-CAP, które dysponują  

wysoką mocą bez spadku temperatury wody 
grzewczej w niskiej temperaturze zewnętrznej. 
Podobnie zachowują się jednostki serii Aquarea 
High Performance, które pomimo spadku mocy, 
charakteryzują się stałą temperaturą wody grzew-
czej nawet przy -23°C na zewnątrz. 

Oczekiwania użytkowników
Dobór pompy ciepła powinien uwzględniać, jakiej 
temperatury wewnątrz budynku oczekują miesz-
kańcy. Z założenia to 20°C w pomieszczeniach by-
towych i 24°C w łazienkach. Jednak podwyższenie 
temperatury w każdym z pomieszczeń przełoży się na 
zwiększone zapotrzebowanie na moc, a więc więk-
szą moc dobieranej pompy ciepła. Przełoży się rów-
nież na konieczność zmian w samej instalacji pod-
łogowej, czy grzejnikowej. Znaczenie będzie miała 
również wymagana temperatura ciepłej wody użyt-
kowej, szczególnie że woda przygotowywana jest 
nie tylko w sezonie grzewczym, ale przez cały rok.

Seria pomp ciepła Panasonic Aquarea
Pompy ciepła Panasonic Aquarea to dwie klu-
czowe serie:
•	High	Performance – idealne do nowych bu-
dynków, chociaż znajdą zastosowanie także  
w budynkach modernizowanych, o jednym z naj-
wyższych współczynników efektywności ener-
getycznej COP. Mogą pracować w temperaturze 
zewnętrznej sięgającej nawet -23°C. wybrane mo-
dele jako jedne na rynku pompy ciepła powie-
trze-woda mają certyfikat Passive House,
•	T-CAP	– modele przeznaczone do instalacji  
w nowych i modernizowanych budynkach, gdzie 
wymagana jest duża i stała moc urządzenia przy 
niskiej temperaturze zewnętrznej. Co wyróżnia 
technologię T-CAP, to fakt, że umożliwia ona pra-
cę pompy ciepła nawet w ekstremalnie niskiej 
temperaturze zewnętrznej do -28°C.
Dostępne dla obu serii zarówno High Performance, 
jak i T-CAP są modele: monoblok; split oraz All in 
One/All in One Compact, czyli wszystko w jednym 
– pięknie wyglądające urządzenia bardziej przy-
pominające nowoczesny sprzęt AGD, zajmujące 
minimum miejsca, a przy tym wydajne. warto za-
uważyć, że pompy ciepła Panasonic Aquarea wy-
stępują w szerokim wyborze mocy od 3 do 16 kw.
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