
W obu cz ciach budynku stan y zatem 

urz dzenia firmy Vaillant, które urucho-

miono w listopadzie 2009 roku.

– Dom mo na nazwa  „bli niakiem”, ale 

nie jest nim tak do ko ca – u miecha si

Jerzy. – Obie cz ci nie s  zupe nie syme-

tryczne. Ta, która nale y do te ciów, jest 

o metr krótsza i co za tym idzie, ma nieco 

mniejsz  powierzchni  u ytkow . Ale pom-

py ciep a s  identyczne: model geoTHERM 

plus VWS 62/2 o mocy cieplnej 5,9 kW.

Prawie pasywny
Obie cz ci domu zbudowane s  z du

dba o ci  o szczegó y i bez pseudooszcz d-

no ci. Za to ze wiadomo ci , e rachunki 

za energi  p aci si  przez dziesi tki lat po 

zako czeniu inwestycji. ciany funda-

mentowe ocieplono od strony zewn trznej 

20 centymetrami styropianu, a od 

wewn trz 10 centymetrami (do wysoko ci 

betonu „chudziaka” pod posadzk ). Kolejna 

warstwa to szk o spienione (4 cm), którego 

zadaniem jest odci cie cz ci fundamento-

wej (hydroizolacja oraz izolacja termiczna) 

od cian no nych wykonanych z betonu ko-

mórkowego – Solbet Ideal P+W 400 (36 cm). 

Styropian stanowi cy termoizolacj  murów 

ma grubo  20 centymetrów. Wie ce 

oraz nadpro a wykonane zosta y metod

szalunku traconego z 10-centymetrowych 

kszta tek styropianowych. Zabezpiecza 

to konstrukcj  budynku przed powstawa-

niem mostków termicznych. W pod odze 

parteru na „chudziaku”  znajduje si  30 cm 

styropianu, a w pod odze na pi trze 10 cm. 

Ocieplenie dachu pod dachówk  ceramicz-

n  ró ni si  nieco w obu cz ciach domu.

– U te ciów pod membran  znajduje si

35 cm we ny mineralnej, a u nas u o ono

metod  natryskow  warstw  pianki poliure-

tanowej otwartokomórkowej (30 cm) – mówi 

Jerzy. – W budynku wstawione s  ponadto 

okna trójszybowe o wspó czynniku U ca ego 

okna < 1,0 W/m2•K. Wa n  rol  pe ni

równie  rolety zewn trzne, które obni aj

wspó czynnik do  < 0,9 W/m2•K. Dzi ki 

tym wszystkim rozwi zaniom dom ma 

wspó czynnik przenikania ciep a U = 0,11, 

czyli zbli ony do poziomu przewidzianego 

dla domów pasywnych, a zapotrzebowanie 

energetyczne wynosi zaledwie 22 W/m2.

Obie cz ci „bli niaka” wyposa one s

ponadto w wentylacje mechaniczne z reku-

peracj  oraz wirowe, dwuz o owe GWC 

w gara ach, które umo liwiaj  wst pne

podgrzanie wie ego powietrza.

REPORTA

Pompa ciep a
wygra a z gazem

– Nieco ponad dwa lata temu gaz z sieci by

stosunkowo tanim no nikiem energii 

i pocz tkowo planowali my, e zainstalujemy 

w domu kocio  gazowy – mówi Jerzy, 

który wraz z on

Agnieszk  wyka cza

w a nie po ow  domu

w zabudowie bli nia-

czej w warszawskim

Wawrze.

– Jednak cena, jakiej

za da  zak ad

gazowniczy za 

wykonanie kilkuset

metrów ruroci gu

oraz pod czenie

do sieci, by a

naprawd  horrendalna!

Wystarczy o do o y

5 tysi cy z otych

i mieli my pomp

ciep a – nowoczesne, 

bezobs ugowe 

ród o grzewcze. 

Wybór by  wi c prosty.

Pompa ciep a Vaillant geoTHERM plus VWS 62/2

z zasobnikiem ciep ej wody u ytkowej 

o pojemno ci 175 litrów
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Pompa ciep a
– Jedna z cz ci „bli niaka” w Wawrze ma 

oko o 155 m2, druga 175 m2 – stwierdza 

Tadeusz Ko odziejski, w a ciciel firmy 

Ekoemiter, zajmuj cej si  in ynieri

ogrzewania i b d cej autoryzowanym 

partnerem Vaillant Polska. – To stosunkowo 

niewielka ró nica i dlatego mogli my

zamontowa  identyczne urz dzenia: pompy 

ciep a Vaillant geoTHERM plus zblokowane 

ze 175-litrowym zasobnikiem ciep ej wody 

u ytkowej. W urz dzeniach tych montowane 

s  nowoczesne, trwa e oraz dedykowane 

specjalnie dla pomp ciep a spr arki Scroll 

Copeland ZH. Maj c na uwadze ca kowity 

brak kosztów obs ugi i napraw w okresie 

eksploatacji pompy ciep a oraz ywotno

wspomnianych spr arek  dochodz c  do 

25 lat, mo na powiedzie , e adne inne 

ród o nie jest w stanie zaoferowa  u yt-

kownikowi tak dobrych warunków. Pompa 

ciep a jest zatem doskona ym pomys em na 

zautomatyzowan , ekologiczn , a przy tym 

ekonomiczn  instalacj .

Dobieranie pompy ciep a dla domu by o-

by atwiejsze, gdyby inwestor dysponowa

wyliczeniami okre laj cymi zapotrzebowa-

nie cieplne swego domu. Najcz ciej jednak 

takich danych brakuje i wówczas oblicza 

si  moc urz dzenia metod  wska nikow .

– Je eli w budynku nie ma wentylacji 

z rekuperacj , to przyjmuje si , e na metr 

kwadratowy potrzeba jakie  40–50 W – za-

znacza Tadeusz Ko odziejski. – Z prostego 

przemno enia uzyskuje si  zapotrzebowanie 

cieplne domu. Nale y tak e uwzgl dni

ogrzewanie ciep ej wody. Je eli zu ycie jest 

niskie (na poziomie 60 litrów w ci gu doby 

na osob ) nie zwi ksza si  mocy pompy. 

W przypadku wy szego, np. du a wanna, 

warto doliczy  oko o pó  kilowata na osob .

Urz dzenie Vaillant geoTHERM plus 

ma rozbudowan  automatyk . Dzi ki temu 

wybieraj c odpowiedni schemat instalacji 

w budynku (pod ogówka, grzejniki z bufo-

rem, system mieszany), sprawiamy, e pom-

pa ciep a zaczyna „widzie ” poszczególne 

elementy uk adu i wspó pracowa  z nimi. 

Urz dzenie jest praktycznie bezobs ugowe. 

Pogodowy regulator bilansu energii steruje 

bowiem wszystkimi funkcjami. Nastawy 

pompy ciep a mo na ledzi  na wy wietla-

czu oraz za pomoc  Internetu.

– Dzi ki systemowi zdalnego nadzoru 

vrnetDIALOG, nawet przebywaj c w innej 

cz ci wiata, atwo sprawdzi , co dzieje si

z ogrzewaniem w naszym budynku – mówi 

Mariusz Stec, dyrektor dzia u marketingu 

Vaillant Group. – Pompa wysy a równie

komunikaty o usterkach, co jest szczególnie 

wa ne dla serwisantów i instalatorów. 

Komunikaty te s  wysy ane mailowo 

poprzez serwer w Niemczech. Pocz tkowo 

us uga jest darmowa, a pó niej mo na j

odp atnie przed u y . Nie jest to wysoki 

koszt, a warto go ponie , aby zapewni

bezpiecze stwo instalacji.

Dolne ród a...
...dla pomp ciep a w Wawrze stanowi

kolektory pionowe sk adaj ce si  z od-

wiertów o cznej d ugo ci 140 m na jeden 

segment domu (przekrój rury – 40 mm, 

podwójna U-rurka, glikol polipropyleno-

wy). Rozdzielacze w tej cz ci instalacji 

wykonane s  w budynku w pobli u pompy 

ciep a (cz sto wykonuje si  je równie  na 

zewn trz domu w studzience).

– Gdyby dzia ka by a wi ksza, to dolnym 

ród em móg by by  równie  kolektor 

poziomy, ale osobi cie uwa am, e sonda 

pionowa jest bardziej pewna i niezawod-

na – mówi Tadeusz Ko odziejski z firmy 

Ekoemiter. – G boko pod ziemi  warunki 

temperaturowe s  bowiem bardziej stabilne. 

Warto wspomnie  przy okazji o sposobie 

doboru d ugo ci kolektora dla pomp ciep a.

Otó  nie nale y kierowa  si  moc  ciepln ,

tylko moc  ch odnicz  urz dzenia. Co 

to oznacza? Otó  z ziemi uzyskujemy 

75% energii, pozosta a cz  to energia 

elektryczna z sieci. Je eli urz dzenie ma 

przyk adowo 10 kW mocy, wówczas tylko 

7,5 kW pobierane jest w postaci ciep a z zie-

mi i w a nie dla takiej warto ci powinno by

zaprojektowane dolne ród o. Planowanie 

kolektora pionowego dla mocy cieplnej to 

strata dla inwestora na poziomie a  25% 

ceny wykonania dolnego ród a! A zwa-

ywszy, e metr odwiertu to koszt oko o

90 z otych netto... Sumy mog  by  naprawd

spore! Straty pojawiaj  si  tak e wówczas, 

kiedy dolne ród o ma zbyt ma e wymiary. 

Pompa ciep a jest bowiem wyposa ona

w grza k  na wypadek wyst pienia ekstre-

malnie niskich temperatur lub awarii. Je eli 

z powodu zbyt ma ych wymiarów kolektora 

urz dzenie nie mo e wyci gn  odpowied-

niej ilo ci ciep a z ziemi, to wspomniana 

grza ka zostaje w czona, a inwestor p aci 

s one rachunki, gdy  jego dom zaczyna by

cz ciowo ogrzewany pr dem z sieci!

Górne ród o
W Wawrze w obu cz ciach domu, zarówno 

na parterze, jak i na pi trze, wykonane jest 

ogrzewanie pod ogowe.

– Takie rozwi zanie jest moim zdaniem 

najbardziej racjonalne, gdy  pozwala 

uzyska  bardzo dobry efekt ekonomiczny

– mówi szef firmy Ekoemiter.

 Rozdzielacz dolnego ród a znajduj cy si

w budynku musi by  zabezpieczony izolacj

kauczukow . W rurkach dolnego ród a glikol ma 

cz sto temperatur  -1°C lub ni sz . W ciep ym 

pomieszczeniu, w którym panuje temperatura 

+16°C i wilgotno  wzgl dna oko o 60%, punkt 

rosy przypada na oko o +8°C, a zatem rozdzielacz 

by by nieustannie wilgotny, a du e ilo ci wody 

cieka yby na pod og . Pozosta e cz ci instalacji, 

te które zwi zane s  ju  z górnym ród em, mo na 

z kolei izolowa  zwyk  piank  poliuretanow ,

która zabezpiecza przed stratami ciep a

 Ustawiane parametry pompy ciep a oraz 

komunikaty o jej dzia aniu mo na obserwowa

na czytelnym wy wietlaczu
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Reporta

– Dom ma doskona  termoizolacj  i wyko-

nanie pod ogówki umo liwia zachowanie 

du ego wspó czynnika sprawno ci pompy. 

Nawet na poziomie zbli onym do COP 4,5!

W przypadku ogrzewania pod ogowego 

nale y pami ta  o tym, e budynek nagrze-

wa si  do optymalnej temperatury przez 

stosunkowo d ugi czas (od 24 do 48 go-

dzin). Pó niej temperatura stabilizuje si ,

a pod ogi pe ni  rol  wielkiego magazynu 

energii cieplnej. W przypadku instalacji 

z pomp  ciep a, w której wykorzystane s

du e grzejniki, taki efekt nie wyst puje 

i niezb dne jest stosowanie zbiorników bu-

forowych. Instalacja z grzejnikami wymaga 

równie  zwi kszenia temperatury zasilania 

(do 45–55°C), a to z kolei powoduje spadek 

wspó czynnika sprawno ci COP! I jest to 

spadek znacz cy, bo nawet o 30%. Ró nica 

ta przek ada si  potem na rachunki p acone 

za pr d.

– Wykonanie ogrzewania pod ogowego 

nie jest skomplikowane, ale wymaga zacho-

wania wysokich standardów – stwierdza 

Tadeusz Ko odziejski. – Na betonie, tak 

zwanym chudziaku, rozk ada si  foli  izo-

lacyjn . Kolejne warstwy to: styropian, folia 

izolacyjna, budowlana siatka zbrojeniowa. 

To w a nie do owej siatki jest przytwierdza-

na rura PEX-AL-PEX. Takie rozwi zanie 

usztywnia warstw  wierzchni  i sprawia, 

e pod oga pomimo du ej ilo ci styropianu 

jest bardzo wytrzyma a. Rury ogrzewania 

pod ogowego s  przytwierdzane do kratow-

nicy opaskami samozaciskowymi. Nast pn

czynno ci  jest zalanie wykonanej instalacji 

posadzk  samopoziomuj c .

W omawianym przypadku w ka dej

cz ci domu znajduje si  po 9 p tli grzew-

czych na parterze i po siedem na pi trze 

(rura o rednicy 16 mm). Dodatkowym 

elementem w instalacji s  grzejniki 

azienkowe pracuj ce na tych samych para-

metrach temperaturowych co pod ogówka 

(35°C). Ka dy z nich ma jeszcze dodatkowo 

zainstalowan  grza k  elektryczn  z mo li-

wo ci  regulacji temperatury.

Koszty inwestycyjne 
i eksploatacyjne
– Obie instalacje, zarówno w domu te ciów, 

jak i naszym, mia y podobn  cen  – mówi 

Jerzy. – Za odwierty do kolektora pionowego 

zap acili my po 8500 z  [wszystkie ceny 

podane w warto ciach brutto – przyp. 

red.], za pod czenie i zalanie glikolem 

oraz materia y z monta em: 5500 z .

Kolejnym etapem by o u o enie styropianu 

pod ogowego i roz o enie rurek ogrzewania 

pod ogowego oraz zainstalowanie grzejni-

ków drabinkowych. Wszystkie materia y

oraz prace monta owe zamkn y si  sum

24 000 z . Nast pnie nale a o wykona

wylewki posadzkowe. Materia y i praca to 

5500 z . Pompa ciep a, zdalne sterowanie, 

grupa bezpiecze stwa do c.w.u., pozosta e

materia y instalacyjne oraz monta  pompy 

ciep a – 32 000 z . Podsumowuj c: na 

kompletny system ogrzewania wydali my

75 500 z . W przypadku cz ci nale cej do 

te ciów suma ta by a ni sza o oko o 5000 z ,

gdy  mniejsza jest u nich powierzchnia 

pod óg, a co za tym idzie, ogrzewania 

pod ogowego.

 Obie pompy ciep a w Wawrze zosta y

uruchomione 25 listopada 2009 roku. Dane, 

którymi dysponuj  inwestorzy, obejmuj

pierwsze trzy miesi ce – do 25 lutego (okres 

wygrzewania domu i najwi kszych mrozów 

– do minus 26°C). 

– W naszej jeszcze niezamieszkanej 

cz ci przez pierwsze pó tora miesi ca by a

ustawiona temperatura +19°C, pó niej 

obni y em j  do +16°C – podkre la Jerzy. 

– Ciep a woda nie by a natomiast produ-

kowana. Przy takich uwarunkowaniach 

miesi czny koszt wyniós  przy liczniku 

dwutaryfowym oko o 300 z otych. Nie jest 

to wcale  z y wynik, je li we mie si  pod 

uwag , e w dalszym ci gu korzystamy 

z drogiego  pr du budowlanego [blisko 

60 groszy za kWh – przyp. red.]. Natomiast 

u te ciów, którzy w omawianym okresie 

przez ca y czas mieszkali w domu, tempe-

ratura wewn trzna ustawiona by a i jest na 

poziomie 20°C, a woda u ytkowa grzana na 

bie co. Miesi czny koszt w ich przypadku 

to oko o 400 z otych; równie  przy pr dzie 

budowlanym. (m. .) 

 Rozdzielacz górnego ród a znajduj cy si  na parterze
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