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Parametry techniczne, na które musisz 
zwrócić uwagę 

moc – najczęściej kryje się pod zapisem A (liczba) 
w (liczba) – zależy od temperatury zewnętrznej. 
Na przykładzie: w zapisie A7w35 A7 to tempera-
tura zewnętrzna, w35 – temperatura wody zasi-
lającej instalację (wychodzącej z pompy ciepła),  
w tym wypadku 35°C. Pamiętaj: kiedy spada tem-
peratura na zewnątrz, spada też moc pompy ciepła.

cOP – współczynnik efektywności pokazujący, 
ile energii cieplnej jest produkowane z dostarcza-
nej energii elektrycznej. Jeśli COP wynosi 4, to  
z 1 kwh energii elektrycznej otrzymasz 4 kwh cie-
pła. Porównując współczynniki COP dla różnych 
pomp ciepła, należy upewnić się, dla jakiej tempe-
ratury zewnętrznej zostały wyznaczone. Sprawdź 
też wskazania dla niższych wartości temperatu-
ry, żeby mieć pewność pracy pompy ciepła w se-
zonie grzewczym. w skrócie: im wyższy współ-
czynnik COP, tym bardziej ekonomiczna pompa.

scOP – roczna średnia sprawność pompy cie-
pła. Parametr znajduje się na etykiecie energe-
tycznej dołączonej do pompy. wartość podawa-
na jest w widełkach temperatury właściwej dla 
różnych regionów Europy – Polska jest w stre-
fie chłodnej. SCOP można wykorzystać do obli-
czenia średniego rocznego kosztu energii elek-
trycznej na ogrzewanie domu. Na przykład dom, 
który potrzebuje 16 000 kwh energii cieplnej  
i ma pompę o wskaźniku SCOP 4, będzie rocznie 

potrzebował 4000 kwh 
energii elektrycznej. Licz-
ba ta pomnożona przez 
cenę prądu da średni 
koszt ogrzania domu.

Poziom hałasu jednostki  
zewnętrznej – umiesz-
czony jest na etykiecie ze-
wnętrznej dołączonej do 
urządzenia. Nie ma wpły-
wu na pracę, ale na kom-
fort użytkowania już tak. 
Często nie zwraca się na 
niego uwagi, a powinno 
– zwłaszcza, jeśli dom in-
westora jest blisko innych 
budynków. 

Inne aspekty, które mają znaczenie zwłaszcza  
w okresie zimowym, gdy awaria przez kilka dni 
siarczystych mrozów pozbawi ciepła: 
- długość gwarancji, 
- dostępność, czyli odległość od najbliższego ser-
wisu (najlepiej autoryzowanego), 
- liczba oddziałów,
- szybkość naprawy ewentualnych usterek. 
wybór nie jest prosty i uzależniony od potrzeb 
mieszkańców oraz specyfiki działki. Najlepiej de-
cyzję podjąć na wczesnym etapie budowy. 

Do wyboru jest kilka rodzajów pomp ciepła: 
kompleksowo ogrzewające budynek i dostar-
czające ciepłą wodę użytkową, ogrzewające i 
chłodzące domy jednorodzinne i te najpopu-
larniejsze, które wyłącznie ogrzewają pomiesz-
czenia mieszkalne. Pompy składają się z wbudo-
wanego albo osobnego zasobnika ciepłej wody 
użytkowej, który wyposażony jest w zawór prze-
łączający (np. AFRISO AZV 844), umożliwiający 
ogrzewanie całego budynku albo podgrzewa-
nie wody użytkowej.
Decydując się na ogrzewanie c.w.u. z pompy ciepła 
zwróć uwagę na pojemność i rodzaj zasobnika. Za-
sadniczo – im większa pojemność, tym mniejsza 
sprawność. Dodatkowo trzeba wybrać odpowied-
nią wężownicę, najlepiej ze zwiększoną powierzch-
nią oddawania ciepła, żeby jak najszybciej zagrzać 

zasobnik. Najczęściej wybierane do domów jedno-
rodzinnych zasobniki mają minimum 200 l.

POmPa tyPu sPlit lub mOnOblOk

Różnica między split a monoblok to najprościej 
sposób montażu jednostek pomp, które znajdu-
ją się na zewnątrz i w środku budynku. Split łączy 
się za pomocą instalacji chłodniczych – czyli w ru-
rach jest odpowiedni gaz chłodniczy, a do monta-
żu potrzeba instalatora ze specjalnymi uprawnie-
niami. Monoblok to połączenie zwykłej instalacji 
wodnej zawierającej wodę albo mieszankę wody  
i glikolu. To prostsze rozwiązanie, nie wymaga żad-
nych uprawnień, jedynie trzeba pamiętać o za-
bezpieczeniu układu przed zamarznięciem, jeże-
li zimą zdarzyłyby się przerwy w dostawie prądu. 

Dziś pompa ciepła to jedno  
z najsensowniejszych rozwiązań  
na ogrzewanie domu.  
Jaka pompa ciepła nada się  
do domu jednorodzinnego naszego 
klienta? Czy jej koszt zawsze musi 
być taki wysoki? Na co zwrócić 
uwagę, żeby użytkownika  
nie dobiły rachunki za eksploatację? 
Modeli jest mnóstwo na rynku, 
wybór olbrzymi…, a często 
wystarczy znać kilka parametrów, 
żeby szybko wybrać najlepszą 
pompę.

Jak wybrać pompę ciepła?

AFRISO SP. Z O.O. 
42-677 Czekanów 

Szałsza, ul. Kościelna 7 
www.afriso.pl, zok@afriso.pl

re
kl

am
a

Obejrzyj  Film, z którego dowiesz się więcej

http://www.instalreporter.pl
https://youtu.be/USaOk1q4E0c
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