
Nieporozumieniem jest równie  zestawia-

nie ca kowitych kosztów instalacji grzew-

czej z pomp  ciep a (u o enia kolektora 

p askiego lub wykonanie odwiertu pod 

sondy pionowe, budowy w z a cieplnego 

i instalacji wewn trznej – ogrzewanie pod-

ogowe lub grzejniki) z kosztami samego 

kot a. Przy takim zestawieniu inwestycja 

w pomp  ciep a rzeczywi cie wydaje si

horrendalnie droga.

Sposób liczenia
– Tymczasem je li porównamy koszty insta-

lacji wewn trznej, to w obu przypadkach 

b d  one zbli one – stwierdza Andrzej 

Fia kowski, kierownik dzia u ogrzewania 

w grudzi dzkiej firmie Clima Komfort, która 

jest wy cznym dystrybutorem pomp ciep a

„CK Neuratherm” austriackiej firmy Neura 

Electronics. – W przypadku ogrzewania pod-

ogowego nie ma w a ciwie adnej ró nicy. 

Pojawia si  ona natomiast  przy instalowaniu 

grzejników, gdy  musz  by  one odpowied-

nio przewymiarowane (zwi kszona moc 

cieplna) w przypadku pompy ciep a ( ród a

niskotemperaturowego). My l c o kotle na 

gaz ziemny, trzeba jednak wzi  pod uwag

koszty: przy cza (od 2 do nawet 10 tysi cy 

z otych), komina z wk adem kwasoodpornym 

oraz wymogów formalnych, pozwole

itp. W przypadku pieca olejowego jest to 

tak e koszt komina oraz zbiornika – wraz 

z jego zakopaniem lub zainstalowaniem 

w pomieszczeniu z tzw. wann . Je li we mie 

si  to wszystko pod uwag , to pocz tkowa 

wielka ró nica zaczyna wyra nie male !

Okazuje si , e redni czas tzw. zwrotu 

inwestycji wynosi jakie  5–7 lat, a nie 20–30, 

jak strasz  niektórzy. Przy okazji warto 

równie  wspomnie , e instalacji grzewczej 

jakiegokolwiek typu nie wykonuje si  po to, 

aby „si  zwróci a”, tylko po to, aby w domu 

by o ciep o, a najlepiej, aby by o to ciep o ta-

nie. Warto natomiast wzi  tak e pod uwag

inne uwarunkowania. Chocia by czas, jakim 

dysponujemy. Je eli prowadzimy intensywny 

tryb ycia i jeste my mocno zaanga owani 

zawodowo, to najlepszym rozwi zaniem 

jest urz dzenie, które przy bardzo niskich 

kosztach eksploatacyjnych b dzie dzia a o

niemal bezobs ugowo, a takim jest pompa 

ciep a!

Inwestycja 1
Koszt: pompa ciep a + sterownik + kolektor 

+ podgrzewacz c.w.u. z zasobnikiem (bez 

ogrzewania pod ogowego oraz bez wykona-

nia wykopów pod kolektor) = 58 032,52 z

z VAT 7% (przy kursie euro – 4,20 z ).

Budynek parterowy o powierzchni 280 m2

(bez poddasza u ytkowego) zosta  wzniesiony 

w jednej z miejscowo ci pomi dzy wieciem 

a Bydgoszcz . ciany wymurowano z blocz-

ków silikatowych o grubo ci 24 cm i ocieplo-

no 20 cm we ny mineralnej. Ten sam materia

(25 cm) zosta  u yty do ocieplenia stropu nad 

pomieszczeniami mieszkalnymi. Dom wypo-

sa ony jest w wentylacj  grawitacyjn .

– Zapotrzebowanie na moc ciepln  tego bu-

dynku zosta o wyliczone  na ok. 15 kW – mówi 

przedstawiciel Clima Komfort. – Nale a o

zatem dobra  urz dzenie, które bez problemu 

dostarczy tak  w a nie moc przy za o eniu 

wspó pracy wy cznie z ogrzewaniem 

pod ogowym (przy temperaturze zewn trznej 
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-18°C w a ciwej dla II strefy klimatycznej). 

Temperatur  zasilania zaprojektowano na 

37°C, a na dolne ród o ciep a wybrano kolek-

tor poziomy z bezpo rednim odparowaniem, 

który zajmuje niewiele miejsca na dzia ce 

w porównaniu z tradycyjnymi rozwi zaniami 

opartymi na solance. Z oferowanych przez na-

sz  firm  urz dze  najbardziej odpowiednim 

by a pompa ciep a Pro D 9/18 Wi. Jednostka ta 

ma 9 p tli kolektora gruntowego po 75 m ka -

da. Wszystkie zosta y zakopane na g boko ci 

1,5 m. Wybrana pompa ma nominaln  moc 

ciepln  18 kW. Dla warunków odparowania 

w ziemi -5°C i przy za o onej temperaturze 

zasilania uk adu grzewczego +37°C dostar-

cza ona wymagane ok. 15 kW mocy cieplnej. 

rednioroczna sprawno  uk adu (SPF) 

wynosi ok. 5,5! Wybrana pompa ma regu-

lowan  wydajno . Sterownik „Optima 7” 

wyposa ony jest bowiem w tzw. falownik, któ-

ry umo liwia prac  z wydajno ci  obni on

o 50% lub jej skokowe podniesienie do 100%. 

Cena instalacji by a spora, ale warto zwróci

uwag , e powierzchnia opisywanego domu 

odpowiada dwóm przeci tnym budynkom 

mieszkalnym. Koszt jednostki Pro D98/18 Wi 

razem z uk adem sterowania to 9030 euro

(wszystkie ceny podawane s  w warto ci 

netto – przyp. red.). Do tego trzeba doda

jeszcze koszt kolektora – 1800 euro. Warto 

podkre li , e urz dzenia, o których mowa, 

wyst puj  w czterech wariantach – od 

wersji podstawowej do modelu jeszcze 

lepiej wyposa onego ni  ten z przyk adu. 

Wersja najbardziej zaawansowana (dro -

sza od przedstawionej) wyposa ona jest 

w falownik umo liwiaj cy p ynn  regulacj

wydajno ci (od 50 do 100%), przegrzewacz 

pary pozwalaj cy odzyska  dodatkow

energi  z czynnika, który uleg  skropleniu 

oraz zawór odcinaj cy kolektor gruntowy. 

Wersja podstawowa pompy ciep a w cenie 

6960 euro pozbawiona jest wymienionych 

powy ej elementów, ale bez problemu mo na

uzyska  z niej taki sam komfort cieplny, jak 

w omawianym przypadku.  Nieco wy sze 

s  wówczas koszty eksploatacyjne (odrobin

ni sza jest sprawno ). Mo na równie  przy-

j , e w wersji podstawowej nieco krótsza 

jest ywotno  kompresora. Koszty eksplo-

atacyjne samej pompy w budynku 280 m2

przy utrzymywanej stale temperaturze 21°C 

wynosz  2300 z  za sezon (od wrze nia 2008 

do ko ca maja 2009). Je li chodzi o c.w.u., 

to jej koszty oscyluj  w pobli u kwoty 500 z

za rok. Podkre lam to, poniewa  propono-

wane przez nas rozwi zania w wi kszo ci 

rozdzielaj  funkcj  grzania i przygotowania 

wody. Do drugiego celu s u y podgrzewacz 

VT 152 z zasobnikiem  pracuj cy w oparciu 

o powietrzn  pomp  ciep a. Jej koszt to 

8750 z otych. Czysto teoretycznie warto rów-

nie  pokaza , ile kosztowa oby w przypadku 

omawianego budynku urz dzenie pracuj ce 

w oparciu o kolektor pionowy. Pompa ciep a

wspó pracuj ca z sond  glikolow  jest ta -

sza – mi dzy innymi dlatego, e dolne ród o

nie stanowi jej integralnej cz ci, jak to by o

w poprzednim przypadku. Koszt urz dzenia 

Pro S 9/18 Wi z uk adem sterowania w wersji 

odpowiadaj cej tej, która pracuje z kolek-

torem poziomym (z falownikiem o ustawie-

niach skokowych), wynosi 8820 euro. Trzeba 

jednak pami ta  o doliczeniu nak adów

finansowych, jakie trzeba ponie  na 

wykonanie sond. W omawianym przypadku 

musia oby to by  oko o 285 m odwiertu. 

W przypadku kolektora p askiego nale y

doliczy  jeszcze cen  wykonania wykopu. 

Minimum 30 godzin pracy koparki razy 

rednio 100 z ! Nie wolno jednak zapomina ,

e rednia cena 1 m odwiertu wraz z  sond

geotermaln  wype nion  roztworem glikolu 

to równie  oko o 100 z otych. Po przemno e-

niu 28,5 tysi ca z otych. Do tego nale a oby 

jeszcze doda  koszt wykonania ciep oci gu 

poziomego cz cego sondy z pomp  ciep a

– 2–3 tysi ce z otych. Chc c zaoszcz dzi

na kosztach inwestycyjnych, mo na by oby 

wybra  najta sz , podstawow  wersj

urz dzenia, to znaczy pomp  ciep a

Pro S 18 EuS  z kolektorem pionowym, bez 

falownika i z uproszczonym sterowaniem. 

Kosztowa aby ona 6230 euro.

Inwestycja 2
Koszt: pompa ciep a + sterownik + kolektor 

+ podgrzewacz c.w.u. z zasobnikiem (bez 

ogrzewania pod ogowego oraz bez wyko-

nania wykopu pod kolektor) = 45 753,20 z

z VAT 7% (przy kursie euro – 4,20 z ).

Murowany budynek z okolic Wroc awia 

o powierzchni 170 m2 jest bardzo dobrze 

ocieplony i co wa ne, ma wentylacj  mecha-

niczn  z odzyskiem ciep a.  Automatycznie 

obni a to zapotrzebowanie cieplne budynku. 

W ca ym domu u o one jest ogrzewanie 

pod ogowe. Zapotrzebowanie na moc ciepln

zosta o obliczone na 7 kW (gdyby nie by o

wentylacji, wzros oby do 9–10 kW).

– Dobrali my urz dzenie Pro D 4/8 Wi z fa-

lownikiem umo liwiaj cym skokow  regulacj

wydajno ci i kolektorem p askim sk adaj cym 

si  z czterech p tli (SPF równie  na poziomie 

ok. 5.5) – mówi Andrzej Fia kowski z Clima 

Komfort. – Za podgrzanie ciep ej wody odpo-

wiada urz dzenie VT 152 Electronic. Jest ono 

nowocze niejsze ni  w przypadku pierwszej 

inwestycji, a jedn  z jego dodatkowych funkcji 

jest automatyczne wygrzewanie wody w zbior-

niku do 65°C, co pozwala niszczy  ewentualne 

bakterie legionelli. Koszt pompy ciep a z uk a-

dem sterowania wyniós  7250 euro (w wersji 

podstawowej Pro D 8 EuS kosztowa oby 

5780 euro – przyp. red.) plus cena czterech 

p tli kolektora, cznie 800 euro. Wchodz cy 

w sk ad zestawu podgrzewacz wody kosztowa

8950 z otych, a wykonanie wykopu oraz u o e-

nie kolektora ok. 1,5 tysi ca z otych.

Roczne op aty eksploatacyjne pompy 

ciep a wynosz  w podwroc awskim domu 

zaledwie tysi c z otych! Doda  trzeba 

do tego wydatki na ciep  wod , które 

kszta tuj  si  podobnie jak w pierwszym 

przypadku na poziomie 500 z otych. 

Gdyby zastosowano pomp  ciep a z ko-

lektorem pionowym, to w wersji dro szej 

urz dzenie Pro S 4/8 Wi kosztowa oby 

7750 euro plus koszt ok. 140 metrów bie -

cych odwiertu. Wersja ta sza Pro S 8 EuS

wi za aby si  natomiast z wydatkiem 

5730 euro. (m. .)

Rurki kolektora p askiego s  wra liwe na uszkodzenia mechaniczne. 

Pod milimetrow  warstw  niebieskiego plastiku znajduje si  rurka 

miedziana (2 mm)

Pompa ciep a „Neura” (bez pokrywy) 

posadowiona w s siedztwie 

zewn trznej ciany budynku

zdj cia: archiwum firmy Clima Komfort
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