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Dom powsta  w ci gu kilku tygodni. Prace 

budowlane ruszy y w pa dzierniku 2009 

roku, a w styczniu 2010 rozpocz y si

roboty wyko czeniowe oraz nast pi o

uruchomienie pompy ciep a.

Konstrukcja domu
Dom zosta  zaprojektowany specjalnie na 

zamówienie inwestora. Ma powierzchni

280 m2, licz c cznie z gara em oraz 

pomieszczeniem przeznaczonym na cele 

us ugowe (70 m2).

REPORTA

Pompa ciep a
i konstrukcja szkieletowa
– Po kilku miesi cach u ytkowania domu utwier-

dzi am si  w przekonaniu, e decyzje, które 

podj li my z m em, by y s uszne, 

– stwierdza Jolanta z Osielska w pobli u

Bydgoszczy. – Inwestycje w budynek 

o konstrukcji szkieletowej, pomp  ciep a oraz 

wentylacj  z rekuperacj  to przys owiowe 

strza y w dziesi tk !

Dom w Osielsku jest doskonale chroniony przed utrat  ciep a

przez grube warstwy ocieplenia (we na mineralna w cianie 

szkieletowej i w po aci dachu oraz warstwa styropianu na cianie 

zewn trznej)
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Reporta

Budynek wzniesiony jest bez 

podpiwniczenia na p ycie betonowej 

izolowanej styropianem. ciana 

zewn trzna sk ada si  z nast -

puj cych warstw (zaczynaj c od 

zewn trz): tynk, styropian (12 cm), 

p yta OSB, we na mineralna (12 cm), 

paroizolacja, p yta OSB, p yta g-k. 

Po a  dachowa pokryta jest dachówk

ceramiczn  i ocieplona we n  mineraln

grubo ci 25 cm, któr  u o ono w dwóch 

warstwach. Inwestorka zdecydowa a si

na okna trzyszybowe z PVC (wszystkie 

wyposa one s  w rolety zewn trzne).

Dom ma dwie kondygnacje – parter 

oraz poddasze u ytkowe. We wszystkich 

pomieszczeniach wykonano ogrzewanie 

pod ogowe (do wyko czenia posadzek 

stosowano ceramik  oraz panele). Budynek 

wymaga  dok adnego zaplanowania, gdy

w konstrukcji szkieletowej przewa nie 

nie stosuje si  stropów zalanych betonem, 

czego z kolei wymaga pod ogówka. Trzeba 

by o zatem przewidzie  powa ne wzmoc-

nienie konstrukcji. Osi gni to to, mi dzy 

innymi, poprzez g stsze u o enie belek 

stropowych oraz zastosowanie masywnego 

dwuteownika, który wzmacnia i usztyw-

nia konstrukcj  budynku.

W domu funkcjonuje wentylacja 

z rekuperacj  Danfoss Air – urz dzenie 

niezwykle ciche oraz skuteczne.

– Pocz tkowo obawia am si , e jego 

zamontowanie w przestrzeni nad sypialni

jest nieporozumieniem – mówi w a cicielka 

domu. – Przyznaj , myli am si . Nawet 

noc  jego praca jest po prostu nies yszalna!

Pompa ciep a
– W budynku zamontowano pomp  ciep a

Danfoss DHP-H Opti Pro o mocy 12 kW 

– mówi Waldemar Strze nicki z firmy 

Ciep odom, która wykonywa a instalacj

grzewcz . – Zasobnik ciep ej wody u ytko-

wej ma pojemno  180 litrów. Mog oby si

wydawa , e dla czteroosobowej rodziny 

jest to niewiele. Trzeba jednak podkre li ,

e pompa Opti Pro charakteryzuje si

bardzo szybkim podgrzewaniem c.w.u. 

dzi ki zastosowaniu trzeciego wymiennika, 

który wykorzystuje temperatur  gor cego 

gazu, kr cego mi dzy parownikiem 

a skraplaczem. Efekt jest taki, e podgrze-

wanie wody odbywa si  szybciej, ni  ma 

to miejsce w przypadku kot ów gazowych 

lub olejowych. Dzi ki technologii trzeciego 

wymiennika, bez straty COP, mo na

równie  zamontowa  w domu jeden lub dwa 

grzejniki wysokotemperaturowe (z osobn

pomp  obiegow  – przyp. red.). W oma-

wianym modelu pompy ciep a zastosowano 

pompy obiegowe sterowane elektronicznie,  

zarówno dla dolnego, jak i górnego ród a.

Dzi ki temu mo na programowa  ró nice 

temperatur, jakie chcemy osi gn  na 

wej ciach i wyj ciach. Ca a reszta nale y

wówczas do pompy ciep a. To ona dobiera 

odpowiednie parametry pracy, aby 

zadane wielko ci zachowa . Tego rodzaju 

rozwi zanie oszcz dza energi , poniewa

pompa obiegowa nie pracuje przez ca y

czas na 100% swej mocy. Kolejn  zalet

DHP-H Opti Pro jest zastosowanie zaworu 

trójdrogowego. W innych modelach ustawia 

si  tzw. priorytet, na ogrzewanie lub na 

ciep  wod . Wspomniany zawór pozwala 

natomiast w tym samym przedziale czaso-

wym podgrzewa  c.w.u oraz wod  obiegow

w uk adzie ogrzewania. 

Dolne ród o...
...to sondy pionowe, w których kr y 35% 

roztwór glikolu. Na yczenie inwestora 

jest ono znacznie przewymiarowane. Dla 

pompy o mocy 12 kW, w okolicach Osielska 

wystarczaj c  ilo ci  by oby 220–240 m 

odwiertu. Tymczasem jest go a  360 m 

w sze ciu równych odcinkach. Dzi ki temu 

COP jest wy szy, a temperatura dolnego 

ród a nawet zim  nie spada poni ej 9°C.

– Do wykonania sond zastosowano rury 

szwedzkiego producenta przeznaczone spe-

cjalnie do tego celu – podkre la Waldemar 

Strze nicki. – Moja firma nie stosuje dosy

powszechnie wykorzystywanych rur wodo-

ci gowych. Ich u ycie obni a wprawdzie 

koszty inwestycyjne, ale skutkuje szybszym 

zu ywaniem si  instalacji. Rury do wyko-

nywania sond zrobione s  z sieciowanego 

polietylenu, który nie przepuszcza tlenu. 

Zwyk e rury nie maj  tej w a ciwo ci i tlen 

 Panel sterowania pompy ciep a. Na 

wy wietlaczu widoczne s  dane dotycz ce: 

temperatury zewn trznej, ró nicy temperatur 

pomi dzy zasileniem a powrotem górnego ród a, 

a tak e wej ciem i wyj ciem ród a dolnego

 Pompa ciep a Danfoss DHP-H Opti Pro to 

nowoczesne urz dzenie, dzi ki któremu mo na 

uzyska  wysok  temperatur  ciep ej wody 

u ytkowej lub grzewczej bez zmniejszania 

wspó czynnika wydajno ci COP

 W pomieszczeniach mieszkalnych znajduj  si

wyloty przewodów wentylacyjnych
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Pompy ciep a
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przenika przez ich cianki bez problemu, 

a nast pnie miesza si  z glikolem. W re-

zultacie doprowadza do szybszej korozji 

elementów pompy ciep a. Tlen wchodzi 

równie  w reakcje z glikolem i st d opinie 

na forach internetowych, i  co roku nale y

go wymienia .

Górne ród o
Rurki ogrzewania pod ogowego maj

rednic  18 mm. Dzi ki temu wi ksza 

jest powierzchnia grzewcza oraz lepsze 

przep ywy w porównaniu ze stosowanymi 

niemal powszechnie „szesnastkami”. 

W ca ym budynku zastosowany zosta

rozstaw co 10 cm. Górne ród o sk ada 

si  z trzech uk adów grzewczych. Jedna 

szafka rozdzielaczowa znajduje si  na 

pi trze, natomiast parter obs ugiwany jest 

przez dwie. Pierwsza przeznaczona jest 

dla cz ci mieszkalnej, druga dla cz ci 

us ugowej. Dzi ki temu w przypadku wy-

naj cia tej ostatniej, mo na b dzie j  bez 

k opotu opomiarowa .

Eksploatacja
Koszty inwestycyjne wykonania instala-

cji – ogrzewanie pod ogowe – 26 242 z

(ceny brutto), sondy pionowe – 32 742 z ,

pompa ciep a DHP-H 12 kW + wykonanie 

kot owni – 36 312 z  = 95 296 z .

– Pompa ruszy a w styczniu 2010 roku, 

a wi c w najgorszym miesi cu, kiedy tem-

peratury przekracza y i to znacznie minus 

20°C – podkre la pani Jolanta. – W tym cza-

sie w domu przebywa y jeszcze ekipy wy-

konuj ce prace wyko czeniowe. Po trzech, 

mo e czterech godzinach pracownicy ze 

zdumieniem poczuli, e komfort ich pracy 

znacznie si  poprawi . Temperatura w po-

mieszczeniach podnosi a si  i to bardzo 

szybko. Poza sezonem grzewczym rachunek 

za dwa miesi ce za ca y dom wynosi nieco 

ponad 70 z otych! Natomiast miesi czne 

koszty zwi zane z prac  pompy ciep a

w czasie ch odnej cz ci roku nie przekro-

czy y nigdy 300 z otych! I tu wa na uwaga. 

Pomp  ciep a montuje si , aby oszcz dza .

Jednak wielu inwestorów pope nia zasad-

niczy b d. Upojeni oszcz dno ci  na kosz-

tach ogrzewania, przestaj  zwraca  uwag

na inne urz dzenia w domu. My z m em 

byli my konsekwentni i wsz dzie, gdzie by o

mo na, zastosowali my energooszcz dne 

odbiorniki energii. W kuchni króluje znana 

z niskiego zu ycia pr du marka Electrolux, 

a niemal wszystkie ród a wiat a w domu 

to „ arówki” LED-owe! T  sam  technologi

zastosowano równie  w odbiornikach TV.

(m. .)   

 Okna w domu wyposa one s  w trzy szyby. 

Dodatkowo przed utrat  ciep a zabezpieczaj  je 

rolety zewn trzne

 Szafka rozdzielaczowa ogrzewania pod ogowego znajduj ca si  na parterze budynku. W tym miejscu 

rozpoczynaj  si  i ko cz  poszczególne p tle grzewcze

 W rolety zewn trzne wyposa one s  równie

okna po aciowe. Takie rozwi zanie daje mo liwo

atwiejszego stabilizowanie temperatury na 

poddaszu zarówno zim , jak i latem
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