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Czynniki ChłodniCze 

Powietrzne pompy ciepła mogą pracować z po-
wszechnie znanymi czynnikami chłodniczymi 
zarówno naturalnymi, jak i syntetycznymi: R32, 
R410A, R407C, R290. Niestety, systematyczny 
wzrost produkcji i zużycia gazów fluorowanych 
nie jest obojętny dla środowiska. Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 517/2014 
mówi o szczegółowych zasadach wykorzystania, 
odzyskiwania F-gazów, warunkach wprowadza-
nia do obrotu urządzeń je wykorzystujących oraz 
wprowadza obowiązek certyfikacji osób instalu-

jących, serwisujących i utylizujących te urządze-
nia. Parametrem określającym wpływ czynnika 
na środowisko jest współczynnik GwP (Global 
warming Potential). GwP to potencjał tworzenia 
efektu cieplarnianego. Określa, w jakim stopniu 
dana substancja wpływa na wielkość efektu cie-
plarnianego. Im niższy współczynnik GwP, tym 
mniejszy dana substancja ma na niego wpływ. 
Parametr ten jest niezwykle istotny, jeśli cho-
dzi o nowe regulacje prawne, które mają za za-
danie zatrzymanie postępujących niekorzyst-
nych zmian klimatu. Ustawa F-gazowa zakazuje 
od 1 stycznia 2020 r. wprowadzania do obrotu 

czynników chłodniczych o GwP = 2500 lub wyż-
szym. Do grupy objętej zakazem należą czynni-
ki: R404a, R434a i R507a. w 2025 roku wartość 
ta będzie obniżona do 750. Zakaz będzie doty-

czył między innymi popularnego i szeroko stoso-
wanego czynnika R410a. Propan ma współczyn-
nik GwP równy 3 – niemal 700 razy mniejszy niż  
w przypadku R410a.

Jak podaje Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła  
(PORT PC) rok 2021 był kolejnym rekordowym jeśli chodzi o wzrost 
sprzedaży pomp ciepła. Cały rynek tych urządzeń odnotował wzrost  
o 66%, a sprzedaż pomp ciepła typu powietrze-woda od roku 2017 
wzrosła 10-krotnie. Co ciekawe, sprzedaż pomp ciepła przypadająca  
na mieszkańca Polski była w zeszłym roku większa niż w Niemczech  
i wielkiej Brytanii – krajach, które do tej pory były kluczowymi rynkami 
branży. Prognozy na kolejne lata są równie optymistyczne. w 2022 r. 
prognozuje się 50% wzrost sprzedaży pomp ciepła powietrze-woda. 
Biorąc pod uwagę aktualne problemy na rynku paliw stałych,  
można przypuszczać, że ten wzrost będzie jeszcze większy. 

Przyszłość PomP ciePła 
w kontekście regulacji 
Prawnych
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urządzeń niehermetycznych podlega stosownym 
regulacjom. O ile pompę ciepła typu monoblok 
może kupić każdy, to w przypadku splitów ko-
nieczne jest przedstawienie dowodu, że insta-
lacji dokona certyfikowany instalator, bądź jej 
zakup może być dokonany bezpośrednio przez 
taką osobę. Należy pamiętać, że w przypadku 
pomp ciepła pracujących na naturalnych czyn-
nikach (np. propanie R290) uprawnienia F-gazo-
we nie są wymagane, gdyż czynniki te nie nale-
żą do grupy fluorowanych gazów cieplarnianych.

obowiązki operatora

Instalator powinien poinformować klienta (opera-
tora) o obowiązkach, jakie na nim ciążą. Często nie 
jest on świadomy konieczności rejestracji urządze-
nia, terminów, jakie go obowiązują oraz warunków 
przeprowadzania corocznych kontroli szczelności 
dla pomp ciepła z czynnikami F-gaz. Operator pom-
py ciepła typu split pracującej z wykorzystaniem  

czynników F-gazowych w ilości przekraczającej  
5 ton ekwiwalentu CO2 ma obowiązek zgłosić ją do 
Centralnego Rejestru Operatorów i założyć tzw. 
Kartę urządzenia (do 15 dni od daty uruchomienia),  
dla urządzeń hermetycznych wartość ta wyno-
si 10 ton ekwiwalentu CO2 (do 15 dni od daty  
dostarczenia). oczywiście operatorzy posiada-
jący urządzenia z naturalnymi czynnikami zwol-
nieni są ich rejestracji oraz corocznych kontroli. 

Poniżej przedstawiono: typy pomp Ciepła i związane z nimi 
obowiązki instalatorów

Urządzenie monoblokowe może być uruchomio-
ne przez instalatora, który nie posiada uprawnień 
F-gazowych. Powinien natomiast być on wykwa-
lifikowany i przeszkolony przez producenta da-
nego urządzenia, co należałoby poświadczyć od-
powiednim certyfikatem. w przypadku urządzeń 
typu split połączenia freonowe musi wykonać 
osoba posiadająca certyfikat dla personelu pra-
cującego z F-gazami. Istnieją dwa rodzaje certy-
fikatów wydawanych przez Urząd Dozoru Tech-
nicznego (UDT). Pierwszy z nich to wspomniany 
certyfikat dla personelu, czyli osób, które insta-
lują, kontrolują szczelność, naprawiają, serwisu-
ją oraz likwidują urządzenia niehermetycznie za-
mknięte. Drugi to certyfikat dla przedsiębiorstwa 
– firm, których działalność gospodarcza polega na 
wykonywaniu wyżej wymienionych czynności na 
rzecz osób trzecich. Co istotne również sprzedaż  
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Complete to Install – gotowa do montażu

Pompa ciepła Vesta sprzedawana jest w systemie CTI (Complete To Install). Oznacza to, że użyt-
kownik otrzymuje urządzenie w pełni kompletne, wyposażone w podzespoły gotowe do monta-
żu, co przekłada się na oszczędności poprzez zakup jednego skonfigurowanego do pracy zestawu.  
Zawsze należy sprawdzić czy pompa ciepła, którą chcemy kupić jest kompletna. Inwestor często nie 
jest świadomy, że kupuje tylko z pozoru tanie urządzenie, a czekają go dodatkowe koszty. Jeśli pom-
pa ciepła nie jest w standardzie wyposażona w pompę obiegową górnego źródła lub zawór przełą-
czający pomiędzy ogrzewaniem wody c.o. a c.w.u. lub inne niezbędne akcesoria, to należy się liczyć 
z dodatkowymi kosztami sięgającym 3500 zł lub wyższymi. Często nawet sterownik okazuje się „wy-
posażeniem dodatkowym”. Zanim więc skusimy się na okazję, warto sprawdzić czy dostajemy urzą-
dzenie gotowe do montażu, w pełni kompletne i skonfigurowane. warto też sprawdzić, jak wygląda 
opieka gwarancyjna i pogwarancyjna. w przypadku wielu producentów bezpośrednim gwarantem 
dla użytkownika końcowego jest instalator montujący urządzenie. w przypadku pompy ciepła SAS 
klient ma zagwarantowane wsparcie techniczne polskiego producenta z ponad 40-letnim doświad-
czeniem w branży urządzeń grzewczych. 

Vesta – monoblokowa pompa ciepła pracująca na naturalnym czynniku R290

Czynnik chłodniczy współczynnik Gwp
R290 propan 3
R1234ze 7
R32 675
R134A 1430
R410A 2088

Tabela 1  wartości GwP dla często 
wykorzystywanych czynników  
w produkcji pomp ciepła

data wprowadzenia 
regulacji

parametry 
czynnika przykłady

1.01.2020 r. GWP ≥2500
R434a
R404a  
R507a

1.01.2025 r. GWP ≥750
R410a
R134a  
R407c

Tabela 2  Daty wprowadzenia zakazu 
używania poszczególnych czynników  
z grupy F-gaz

http://www.instalreporter.pl

	_GoBack
	_GoBack

