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Poznaliśmy już maksymalne stawki za prąd 
dla gospodarstw domowych na 2023 rok. Mo-
żemy więc policzyć, jak będą kształtowały się 
koszty ogrzewania z wykorzystaniem różnych 

nośników energii. Przedstawia to zaktualizo-
wany kalkulator przygotowany przez Porozu-
mienie Branżowe na Rzecz Efektywności Ener-
getycznej POBE.

Następstwem szalejących cen na rynku paliw stałych jest jeszcze większe 
zainteresowanie pompami ciepła – szczególnie tymi powietrznymi ze 
względu na niższą cenę i łatwiejszy montaż. Urządzenia te pozostają 
najtańszymi urządzeniami pod kątem eksploatacyjnym. Jednak 
zapowiedziane na przyszły podwyżki cen prądu spowodowały, że wiele 
osób zaczęło zastanawiać się nad opłacalnością montażu pompy ciepła. 

Podwyżki cen energii  
a oPłacalność PomP ciePła
Czy w nadchodzącym roku pompy ciepła nadal  
będą najtańszym źródłem ciepła?
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Pobierz  roczny koszt eksploatacji pompy ciepła bez PV oraz bez dopłat do ogrzewania

Pobierz  roczny koszt eksploatacji pompy ciepła bez PV z dopłatami do ogrzewania

Pobierz  roczny koszt eksploatacji pompy ciepła z PV oraz bez dopłat do ogrzewania

Pobierz  roczny koszt eksploatacji pompy z PV oraz z dopłatą do ogrzewania
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zarówno w aspekcie ekologiczności i energoosz-
czędności, jak i kompleksowości oferowanych roz-
wiązań. Dlatego nasza pompa ciepła sprzedawana 
jest w systemie CTI (Complete To Install). Oznacza 
to, że użytkownik otrzymuje urządzenie w pełni 
kompletne, wyposażone w podzespoły gotowe 
do montażu, co przenosi się na oszczędności po-
przez zakup jednego skonfigurowanego do pra-
cy zestawu. Zarówno inwestor, jak i instalator ma 
zagwarantowane nasze wsparcie techniczne na 
każdym etapie inwestycji, począwszy od doboru 
urządzenia, poprzez montaż i uruchomienie, koń-
cząc na opiece gwarancyjnej i pogwarancyjnej.

w kalkulacji uwzględniono budynek o powierzch-
ni 150 m2 wybudowany w standardzie wT 2017. 
Roczny koszt ogrzewania budynku i przygoto-
wania c.w.u. wyliczono z uwzględnieniem pa-
neli fotowoltaicznych oraz bez nich, a także  
z uwzględnieniem dopłaty do kosztów ogrzewa-
nia (2022/2023).
Jak widać na wykresach, nawet w najbardziej pe-
symistycznym wariancie pompy ciepła pozosta-
ją jednymi z najbardziej opłacalnych urządzeń 

grzewczych. A w przypadku połączenia ich z in-
stalacją fotowoltaiczną nie mają sobie równych 
pod względem ekonomicznym. 

Polskie PomPy ciePła sas VesTa 
z naTuralnym czynnikiem r290

Urządzenia grzewcze produkujemy od ponad 40 lat. 
Strategią naszej marki jest systemowe podejście do 
wyzwań oraz oczekiwań instalatorów i inwestorów,  

ZMK SAS Sp. z o.o.
28-100 Busko-Zdrój, 

Owczar y, ul. Przemysłowa 3
tel. +48 41 378 46 19, 
faks +48 41 370 83 10

biuro@sas.busko.pl, www.sas.busko.pl
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ChCesz zostać instalatorem naszyCh pomp Ciepła? 

Zapraszamy na szkolenie! Cyklicznie organizujemy szkolenia techniczne dla instalatorów i ser-
wisantów naszych urządzeń.Zapisy na szkolenia pod adresem: zielonastrefa@sas.busko.pl

Hydroblok z pompą obiegową sterowaną przez
sygnał PWM, siłownik przełączający między wodą
CWU, a CO, zawór bezpieczeństwa, przetwornik
ciśnienia do detekcji ewentualnego wycieku wody
lub wodnego roztworu glikolu na instalacji
hydraulicznej, automatyczny odpowietrznik,
przyłącze do naczynia przeponowego/manometru.

Cichobieżny regulowany wentylator dedykowany
dla pomp ciepła. z tzw. efektem sowich piór.
Modulowana praca wentylatora zapewnia
możliwość regulacji wydajności 
w okresie letnim (przygotowanie CWU).

Licznik energii elektrycznej do podglądu
aktualnego współczynnika COP.

Moduł soft-start zapewnia łagodne uruchamianie
sprężarki z niskimi prądami rozruchowymi, dzięki
czemu nie jest obciążana instalacja elektryczna
inwestora. CKF (czujnik kontroli faz) pozwala na
wykrycie nieodpowiedniego zasilania z sieci
elektrycznej.

System nadzoru procesu odszraniania 
w połączeniu z innowacyjnym systemem
ogrzewania tacy ociekowej minimalizuje czas
i częstotliwość procesów odszraniania
(minimalizacja strat energetycznych).

Miernik przepływu pozwalający określać wartość
współczynnika COP oraz pozwalający przewidzieć
prawdopodobieństwo przybrudzenia filtrów
siatkowych zastosowanych na instalacji
hydraulicznej pomiędzy pompą ciepła, 
a zbiornikami buforowymi i CWU.

System ogrzewania tacy ociekowej
z minimalizacją zjawiska nawarstwiania się lodu na
tacy ociekowej.

Dodatkowy wymiennik płytowy poprawiający
efektywność pompy ciepła.

Intuicyjny panel sterowania z funkcją regulatora
pokojowego. 

Pompą ciepła można zarządzać poprzez portal
econet24.com lub aplikację mobilną do podglądu
pracy z dostępem do najważniejszych ustawień
urządzenia.

Bogate wyposażenie standardowe pompy ciepła VESTA

http://www.instalreporter.pl

