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– Jak to jest mo liwe, aby przy ujemnych 

temperaturach urz dzenie dostarcza o a

tyle energii cieplnej? To jedno z najcz ciej 

zadawanych pyta – stwierdza Pawe  Lampka, 

w a ciciel firmy Ch odmech (autoryzowa-

nego dealera Daikin), która specjalizuje si

w ch odnictwie, klimatyzacji oraz wykonywa-

niu instalacji wykorzystuj cych powietrzne 

pompy ciep a. – Dla niezorientowanych klien-

tów pachnie to kompletn  abstrakcj . I trudno 

si  dziwi , bo przemiany termodynamiczne 

nie s  zjawiskiem powszechnie znanym i ro-

zumianym. Wi kszo  klientów wie, e termo-

dynamika jest dzia em fizyki i tyle. Pos u my 

si  zatem prostym przyk adem i otwórzmy 

zamra ark . W rodku panuje temperatura 

oko o -20°C, a mimo to zewn trzny wymiennik 

znajduj cy si  z ty u zamra arki jest bardzo 

ciep y! Altherma – powietrzna pompa ciep a

firmy Daikin, dzia a dok adnie na tej samej 

zasadzie, tylko w znacznie wi kszej skali. 

Odwo uj c si  do prostych przyk adów...  Uk ad

ch odniczy w wydaniu biologicznym mo emy 

zaobserwowa  na co dzie . Pot paruj cy z na-

szego cia a sprawia, e cia o jest och adzane. 

Ciecz, paruj c i przechodz c w stan lotny, 

odbiera ciep o. Uk ady ch odnicze dzia aj

analogicznie, z tym e nie odparowuj  przy 

plus trzydziestu stopniach, a przy np. minus 

trzydziestu! Taki w a nie proces zachodzi 

w jednostce zewn trznej Althermy. Nawet przy 

minus dwudziestu pi ciu stopniach Celsjusza 

energia w powietrzu jest ca kiem spora. Do 

zera bezwzgl dnego, kiedy zamiera jakikol-

wiek ruch cz stek, jest jeszcze bardzo daleko! 

W ka dym razie owej energii jest na tyle du o, 

e powietrzna pompa ciep a z powodzeniem 

mo e ogrza  dom. Oczywi cie im ni sza 

temperatura, tym wydajno  urz dzenia 

zmniejsza si , ale ostatecznie nie yjemy pod 

ko em podbiegunowym i dni z naprawd  niski-

mi temperaturami s  w Polsce nieliczne. 

Ch odzi i grzeje
Wielu inwestorów kojarzy firm  Daikin 

wy cznie z urz dzeniami klimatyzacyjnymi, 

tymczasem jest ona równie  znanym i od 

lat cenionym producentem powietrznych 

pomp ciep a. Wiele lat temu wprowadzi a na 

rynek urz dzenia typu powietrze-powietrze 

w technologii inwerterowej (mo liwo

p ynnej zmiany mocy kompresora). Takie 

pompy ciep a ogrzewaj  z powodzeniem wiele 

budynków biurowych. Systemy VRV firmy 

Daikin s  stosowane w obiektach biurowych 

jako jedyne ród a ogrzewania. Sprawdzaj

si  równie  w domach mieszkalnych, ale sto-

sowane s  rzadko, poniewa  nie zapewniaj

ogrzewania ciep ej wody u ytkowej.  System 

Altherma – pompa ciep a powietrze-woda ma 

tak e t  dodatkow  funkcj  i dlatego staje si

produktem coraz bardziej popularnym w ród 

klientów. W jednym urz dzeniu zebrane 

s  bowiem a  trzy funkcje – ogrzewanie 

pomieszcze , ciep ej wody u ytkowej oraz 

ch odzenie domu podczas upa ów. Ta ostatnia 

funkcja mo e by  realizowana na dwa sposo-

by. Pierwszy z nich polega na zastosowaniu 

klimakonwektorów, które po doprowadzeniu 

do nich wody w temperaturze 5–10°C (tzw. 

wody lodowej) zamieniaj  si  w urz dzenia 

klimatyzacyjne ch odz ce pomieszczenia 

zimnym powietrzem. Drugim sposobem jest 

wykorzystanie instalacji ogrzewania pod o-
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Ciep o z powietrza
Wielu inwestorów uwa a, e powietrzna 

pompa ciep a nie ma szans sprawdzi  si

w polskim klimacie. S  przekonani, i

w zimowych warunkach urz dzenie tego

typu nie mo e zapewni  sprawnego ogrzewania 

w domu. Tymczasem pompa ciep a

powietrze-woda japo skiej firmy Daikin

dzia a efektywnie nawet wówczas, 

gdy s upek rt ci w termometrze

spada do -20°C.

Dom w okolicach 

rody l skiej. 

Po zamkni ciu 

drzwiczek szafy 

w gabinecie, trudno 

si  domy li , e

ukrywa ona 

hydroboks

(jednostk

wewn trzn

Althermy)
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gowego. Zimna woda przep ywaj ca przez 

pod ogówk  sprawia, e zamienia si  ona 

w system ch odzenia pasywnego. Wa ne, aby 

temperatura wody w takim uk adzie nie by a

zbyt niska (oko o 16°C), gdy  nast powa oby 

zjawisko roszenia. 

– Ch odzenie jest szczególnie wa ne 

w przypadku pomieszcze  znajduj cych si

na poddaszu – podkre la Pawe  Lampka.

– Bardzo cz sto spotykam si  ze zjawiskiem 

nierównomiernego rozk adu temperatur 

w domu podczas letnich upa ów. O ile na par-

terze panowa a przewa nie w miar  normalna 

temperatura, to w pokojach na pi trze by o

na ogó  duszno i gor co. Nawet przy bardzo 

dobrej izolacji dachu trudno jest tego zjawiska 

unikn ! Dlatego tak wa na jest mo liwo

obni ania temperatury w pomieszczeniach 

pod po aci  dachow .

Oszcz dno ci
– Moim zdaniem system Altherma  ma 

ogromn  przewag  nad pompami ciep a,

w których stosowane s  kolektory gruntowe

– stwierdza w a ciciel firmy Ch odmech. 

– Zamontowanie powietrznej pompy ciep a

nie wymaga bowiem podejmowania kosztow-

nych prac zwi zanych z wykonaniem dolnego 

ród a. Aby dzia a a, nie trzeba przeprowa-

dza  wierce  ani wykopów. Nie ma potrzeby 

„zdobywania” operatów wodno-prawnych...  

Altherma mo e by  zastosowana na ma ych 

dzia kach, a nawet w mieszkaniach. Ciep o

„zabierane” jest z powietrza zewn trznego, 

które nas otacza.

System Altherma firmy Daikin sk ada 

si  z jednostki zewn trznej i wewn trznej 

(system split) i wykorzystuje wspomnian

ju  technologi  inwerterow  (moc kom-

presora jest regulowana w sposób p ynny). 

Tymczasem wi kszo  dost pnych na rynku 

gruntowych pomp ciep a pracuje w syste-

mie zero/jeden (pracuj  lub nie pracuj ). 

W skrócie – automatyka Althermy mierzy 

temperatur  wody wyp ywaj cej z urz dzenia 

i w zale no ci od wyniku ustawia wydajno

pracy kompresora. 

– Takie rozwi zanie sprawdza si  dosko-

nale – mówi Pawe  Lampka. – Przy minus 

trzech stopniach pompa nie pracuje na pe nej 

mocy. Jest ona natomiast potrzebna, kiedy 

temperatura spada do minus osiemnastu 

stopni. W Althermie zastosowano ekologiczny 

czynnik ch odniczy R 410 A. A dzi ki temu, e

mo e on pracowa  przy wy szych ci nieniach, 

mo liwe jest osi gni cie wy szych temperatur. 

Warto podkre li , e technologia inwerterowa 

zmniejsza zu ycie energii elektrycznej 

w porównaniu do standardowych rozwi za

[w cz–wy cz – przyp. red.] o ok. 40 procent. 

Chocia  spotka em si  z przypadkami jeszcze 

wi kszych oszcz dno ci. Urz dzenie mo e

pracowa  w trybie ci g ym, przy mniejszej 

wydajno ci. Odpadaj  zatem tak zwane pr dy 

rozruchowe zwi zane z w czaniem si  pompy 

ciep a, które w przypadku kompresora o mocy 

kilku kW s  dosy  znaczne. 

Altherma ma elektryczne grza ki 

wspomagaj ce w hydroboksie – jednostce 

wewn trznej, w której ciep o przekazywane 

jest z czynnika gazowego (freonu) do wody 

kr cej w instalacji grzewczej. Pomp  ciep a

dobiera si  w taki sposób, aby w skali roku 

u ycie owych grza ek wynosi o oko o pi ciu 

procent. W czaj  si  one stopniowo w zale -

no ci od zapotrzebowania.

– Sceptykom, którzy krzywi  si  na zastoso-

wanie owych grza ek, doradzam rozwa enie 

ró nic w kosztach pomi dzy czasowym 

w czaniem si  grza ek a cznymi kosztami 

wykonania dolnego ród a w postaci kolektora 

pionowego lub poziomego – stwierdza Pawe

Lampka. 

Najta sza Altherma to model ERLQ 

006 BV3 o maksymalnej mocy grzewczej 

5,7 kW i mocy ch odniczej 7,2 kW. Sk ada 

si  ona z jednostki zewn trznej, hydrobok-

su z opcj  ch odzenia oraz zbiornika ze 

stali nierdzewnej o pojemno ci 150 litrów. 

czny koszt brutto tego zestawu wynosi 

21 025,50 z  (VAT – 7%). Ceny monta u

okre lane s  indywidualnie w zale no ci 

od warunków w miejscu inwestycji.

Inwestycja pierwsza
Dom w okolicach Ole nicy na Dolnym 

l sku zbudowany jest z Ytonga (365 mm) 

czonego klejem. Wolno stoj cy budynek 

z poddaszem u ytkowym ma powierzchni

ogrzewan  180 m2 ( cznie z gara em) 

na dzia ce 6000 m2, która umo liwia aby 

zastosowanie pompy gruntowej. ciany domu 

docieplone s   pi ciocentymetrow  warstw

styropianu, a dach z dachówki ceramicznej 

Röben ocieplony warstw  dwudziestu sze ciu 

centymetrów we ny mineralnej. Jedyne 

ród o ogrzewania w domu to pompa ciep a

Altherma. Kominek w salonie pe ni rol  deko-

racyjn . O jego rozpalenie prosz  najcz ciej 

go cie w czasie spotka  towarzyskich.

Gospodarzem domu jest Pawe  Lampka, 

w a ciciel firmy Ch odmech. 

– Chcia em zaopatrzy  ten budynek w dobry, 

sprawdzony system grzania, ale przy wieca

mi jeszcze jeden cel. Ten dom jest najlepszym 

potwierdzeniem tego wszystkiego, o czym mó-

wi  swoim potencjalnym klientom – stwierdza 

w a ciciel. – Mog  do mnie przyjecha  i na 

miejscu przekona  si , jak sprawnym urz dze-

niem jest pompa ciep a powietrze-

-woda. Odwiedzali mnie klienci z miejscowo ci 

oddalonych od Wroc awia o 350 km tylko po 

to, eby zobaczy , jak to dzia a…

W domu zamontowano Altherm  model 

ERHQ 016 AW1 (starszego typu) o mocy 

grzewczej 16 kW oraz ch odniczej 17,8 kW 

z grza k  wspomagaj c  do 9 kW dwustop-

niow  3 kW + 6 kW oraz zbiornikiem c.w.u. 

o pojemno ci 300 litrów. 

 Monta  jednostki wewn trznej pompy ciep a

powietrze-woda
 Solar kit umo liwiaj cy wspó prac  powietrznej 

pompy ciep a firmy Daikin z panelami s onecznymi
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Uk ad dzia a tak e jako uk ad ch odz cy.

Koszt brutto tego zestawu to 39 376 z .

Parter w domu jest ogrzewany i ch odzony 

za pomoc  instalacji pod ogowej wykonanej 

z materia ów firmy Uponor (rura PE-RT/AL/

PE-RT).

– Ta rura nie rozwarstwi a si  nawet wów-

czas, gdy w budynku nie by o jeszcze ród a

ciep a i w wyniku dwóch tygodni silnych 

mrozów w 2008 roku woda zamarz a w insta-

lacji! – podkre la Pawe  Lampka. – Uwa am, 

e warto zainwestowa  niewiele wi ksz

sum  w taki materia  i mie  spokojn  g ow .

Tymczasem wielu inwestorów nie zwraca 

na to uwagi. Wa ne jest dla nich, jakie b d

mieli p ytki w azience, jak  armatur , mar-

mury w salonie... S owem, zwracaj  uwag

tylko na to co wida  i gotowi s  przeznaczy

na te elementy du e sumy. A je eli co  b dzie 

ukryte i zalane betonem... a to ju  mo e by

kupione w promocji w hipermarkecie. Moim 

zdaniem tego rodzaju podej cie jest wielkim 

b dem! To, co jest w betonie, musi przecie

s u y  przez d ugie lata! Warto podkre li ,

e ró nica w cenie systemu Uponor wynios a

nie wi cej ni  1/3 w porównaniu z „chi sz-

czyzn ”.

Poddasze ch odz  i grzej  klimakonwektory.

– Poniewa  jednym z elementów klimakon-

wektorów s  wentylatory, wielu inwestorów 

obawia si  ha asu. Tymczasem w urz dze-

niach firmy Daikin s  one tak doskonale 

wywa one, e naprawd  nie trzeba obawia  si

zb dnych decybeli. Zasad  Ch odmechu przy 

doborze klimakonwektorów jest, aby pe na wy-

dajno  grzewcza dla danego pomieszczenia 

by a uzyskiwana ju  na pierwszym z trzech 

biegów. Klimakonwektory nie zajmuj  te  zbyt 

du o miejsca. Wprawdzie grzej  czynnikiem 

grzewczym o niskich temperaturach [w gra-

nicach 35–40°C – przyp. red.], ale dzi ki sta-

emu, wymuszonemu przep ywowi powietrza 

doskonale spe niaj  swoje zadanie pomimo 

niewielkich gabarytów. Grzejniki podobnej 

wielko ci przy tej temperaturze zasilania nie 

spe ni yby swojej roli. Musia yby by  znacznie 

wi ksze, a to wi za oby si  ze zmniejszeniem 

powierzchni u ytkowej.

Instalacja w domu Paw a Lampki 

wzbogacona jest o tzw. solar kit – cznik 

pozwalaj cy w przysz o ci na pod czenie do 

uk adu grzewczego zestawu solarów. Ciep a

woda produkowana dzi ki promieniowaniu 

s onecznemu b dzie wówczas magazynowana 

w zbiorniku wspó pracuj cym z pomp

ciep a. Je li uk ad solarny wytwarza akurat 

c.w.u., Altherma dzi ki solar kit „wie” o tym 

i wy cza si . W czasie pochmurnych dni 

wspomaga natomiast produkcj  ciep ej wody.

– W miesi cach zimowych, szczególnie 

w styczniu tego roku, temperatura spada a

noc  do minus dwudziestu trzech stopni. 

A w ci gu dnia utrzymywa a si  na poziomie 

minus osiemnastu – wspomina gospodarz. 

– Koszt ogrzewania i produkcji 300 l c.w.u. 

dla czterech osób wyniós w pierwszym mie-

si cu tego roku 476 z . W kolejnym miesi cu 

by o podobnie. To by  jednak czas ekstre-

malnych temperatur jak na polskie warunki. 

W ci gu dwunastu miesi cy pracy pompa 

ciep a zu y a energi  elektryczn  o warto-

ci 2500 z . Nie mam jeszcze zamontowanej 

automatyki ogrzewania, czyli sterowania 

p tlami ogrzewania pod ogowego w poszcze-

gólnych pomieszczeniach. Zrobi em to celowo, 

gdy  zale a o mi na jak najlepszym wygrzaniu 

domu. Dlatego temperatury, jakie panowa y

w domu, mo na z powodzeniem okre li  przy-

miotnikiem tropikalne, gdy  si ga y 23–25°C! 

To oczywi cie podnios o koszty. S dz , e po 

zamontowaniu automatyki i obni eniu tempe-

ratur do 21°C op aty spadn  o 1/3!

Inwestycja druga
Dwukondygnacyjny dom nale cy do pana 

Piotra Koniecznego w Ligocie Wielkiej ma 

powierzchni  260 m2, a mimo to mo na by o

w nim zastosowa  pomp  ciep a Altherma 

model ERHQ 016 AW1, a wi c t  sam  co 

w przypadku pierwszej inwestycji. Nie za-

stosowano natomiast oryginalnego zbiornika 

oferowanego przez firm  Daikin, poniewa

inwestor zdecydowa  si  na wi kszy (1000-

-litrowy), pe ni cy jednocze nie rol  bufora 

odbieraj cego ciep o od systemu solarnego.

Budynek wzniesiono z Porothermu 500 mm 

i docieplono 12-centymetrow  warstw  we ny 

mineralnej. Tym samym materia em (35 cm) 

jest równie  zaizolowany dach z dachówki 

ceramicznej. 

– Warto wspomnie , dlaczego w dwóch 

domach o ró nej powierzchni mo na by o za-

stosowa  ten sam model urz dzenia – mówi 

Pawe  Lampka. – W uk adach ch odniczych 

z pompami dzia aj cymi w systemie w czo-

na/wy czona przyjmuje si , e kompresor 

nie powinien uruchamia  si  cz ciej ni

sze  razy w ci gu godziny. Chodzi tu mi dzy 

innymi  o kwesti  przep ywu oleju w uk a-

dzie, czyli smarowania. Je li tych za cze

jest wi cej... ywotno  urz dzenia maleje. 

Technologia inwerterowa ma to do siebie, e

je li nawet pompa jest przewymiarowana, 

to kompresor pracuje intensywnie, ale na 

zmniejszonej wydajno ci. Nie ma zatem 

 Dom w okolicach Ole nicy – klimakonwektor stoj cy
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niebezpiecze stwa szybszego zu ywania si

urz dzenia.

Na parterze domu u o one jest ogrzewanie 

pod ogowe. Dodatkowo w jednym z po-

mieszcze  zainstalowano klimakonwektor 

kana owy. Jest on zabudowany p yt  g-k. 

Kratka nawiewna znajduje si  przy drzwiach 

wej ciowych na taras, natomiast kana  czer-

pi cy powietrze pod jednostk .

Pomieszczenia poddasza s  natomiast 

ogrzewane i ch odzone wy cznie klima-

konwektorami stoj cymi przypod ogowymi, 

oczywi cie firmy Daikin.

W przypadku ch odzenia pomieszcze

przy wykorzystaniu tzw. wody lodowej wy-

twarzanej przez Altherm  nie ma problemów 

z zaopatrzeniem domu w ciep  wod  u ytko-

w . Kiedy automatyka urz dzenia stwierdzi 

jej niedobór w zbiorniku, odcina na jaki  czas 

instalacj  ch odz c , podgrzewa c.w.u., a na-

st pnie powraca do funkcji ch odzenia.

– Poniewa  Altherma jest pomp  po-

wietrzn , która odbiera energi  z powietrza, 

na wymienniku zewn trznym nast puje 

kondensacja pary wodnej, która w zimie 

mo e skutkowa  oblodzeniem – wspomina 

Pawe  Lampka. – Urz dzenie „radzi” sobie 

jednak bez problemu z tym zjawiskiem dzi ki 

krótkotrwa emu obróceniu kierunku prze-

p ywu czynnika. Gor cy gaz jest kierowany 

do jednostki zewn trznej. Po oszranianiu, 

które trwa ok. 5–15 minut automatyka pompy 

przywraca w a ciwy kierunek jego przep ywu 

i urz dzenie ponownie ogrzewa wod  w insta-

lacji grzewczej. Bezw ad cieplny ogrzewania 

pod ogowego jest tak du y, a czas odszraniania 

tak krótki, e nie zmniejsza to komfortu ciepl-

nego w budynku.

Koszt brutto pompy ciep a Altherma model 

ERHQ 016 AW1 zainstalowanej w domu 

w Ligocie Wielkiej wyniós 34 240 z .

Koszty eksploatacyjne w styczniu tego 

roku to 350 z  przy parametrze zasilania 

instalacji grzewczej 42°C, a rocznie to oko o

2500 z .

Inwestycja trzecia
– Dwa lata temu zadzwoni  do mnie inwestor 

mieszkaj cy w okolicach rody l skiej 

z pytaniem, czy mo na by oby ogrzewa  wod

w basenie ogrodowym [ok. 30 m3 – przyp. red.] 

przy u yciu powietrznej pompy ciep a – wspo-

mina Pawe  Lampka. – Lubi  wyzwania, wi c

zabra em si  za obliczenia. Z pomoc  pracow-

ników centrali firmy Danffoss dobra em dla 

klienta wymiennik p ytowy ze stali nierdzew-

nej, kwasoodpornej, rozkr cany, aby w razie 

potrzeby kiedy  mo na go w rodku wyczy ci .

Wymiennik ze stali kwasoodpornej wg sugestii 

firmy Danffos nie zostanie uszkodzony przez 

chlorowan  wod . Po konsultacjach z eks-

pertami od techniki basenowej okaza o si ,

e zapotrzebowanie basenu na ciep o wynosi 

9 kW, a z zapasem zaspokoi go Altherma 

o mocy grzewczej 11 kW. Warto w tym miejscu 

zauwa y , e ciany basenu  nie s  izolowane 

cieplnie od gruntu. To sugestia dla wszystkich 

pragn cych zbudowa  basen ogrodowy muro-

wany... Warto go dobrze zabezpieczy  przed 

utrat  ciep a do gruntu.  Koszty eksploatacyjne 

b d  wówczas ni sze. Pomp  ciep a spe niaj -

c  wymagania jest Altherma model ERHQ 011 

AW1 o mocy grzewczej 11 kW.

Wymiennik p ytowy zosta  zamontowany 

za skimerem (uk ad czyszcz cy w basenie), 

a jednostka zewn trzna zawieszona na cianie 

budynku. Problem pojawi  si  przy planowa-

niu usytuowania jednostki wewn trznej.

 – W domu u ytkowanym i zagospoda-

rowanym od kilku lat nie bardzo mo na 

by o znale  miejsce na t  cz  instalacji 

– mówi w a ciciel Ch odmechu. – Poza tym 

w wyko czonym budynku atwo jest znisz-

czy  ró ne elementy wystroju. Nasz wybór 

pad  wi c na gabinet pana domu. Inwestor 

stwierdzi , e ma tam zamykan  szaf , której 

ma o u ywa i w a nie  w niej mo na by 

umie ci  hydrobox. Aby w pe ni wykorzysta

mo liwo ci instalacji, zach cili my inwestora 

na zamontowanie dwóch klimakonwektorów 

kana owych w sypialniach na pi trze oraz 

dwóch klimakonwektorów na ciennych na 

parterze [w salonie i w kuchni – przyp. red.].

W zwi zku z tym od wiosny do jesieni pompa 

ciep a podgrzewa wod  w basenie, natomiast 

pó niej w a ciciel prze cza instalacj  i mo e

wspomaga  istniej ce w budynku ogrzewanie 

kominkowe. Pompa ciep a nie ogrzewa zim

ca ego domu. Jak ju  wspomnia em, odpo-

wiada za to system ogrzewania kominkowego 

z rozprowadzeniem ciep ego powietrza 

wspomaganym turbin . Niestety kominek ma 

to do siebie, e co jaki  czas trzeba do niego 

dok ada  paliwo. Zastosowanie Althermy 

zwi kszy o komfort u ytkowania domu. 

Nawet d u sza nieobecno  domowników 

nie powoduje bowiem wych odzenia po-

mieszcze . Uk ad ogrzewa dwie sypialnie na 

poddaszu i jak wspomnia em stref  dzienn

na parterze. Wydajno  cieplna Althermy 

sprawia, e mo na spokojnie pojecha  na 

zimowe ferie bez strachu o wyzi bienie domu. 

W ca ej instalacji, zarówno w cz ci baseno-

wej, jak i grzewczej, nie kr y czysta woda, 

tylko mieszanka wody i glikolu. Dzi ki temu 

inwestor nie musi martwi  si  o  uszkodzenie 

wymiennika p ytowego przy basenie przez 

mrozy. Dodatkowym zabezpieczeniem jest 

lekkie uchylenie zaworu instalacji basenowej 

pozwalaj ce na to, aby czynnik grzewczy 

kr y  równie  w zewn trznej cz ci insta-

lacji.

W przypadku domu w okolicach rody 

l skiej koszty inwestycyjne wynios y:

Altherma model ERHQ 011 AW1 – 25 680 z

+ wymiennik p ytowy – 3210 z . (m. .) 

 Woda w basenie o pojemno ci 30 m3 podgrzewana jest powietrzn  pomp  ciep a, która zim  dogrzewa 

dom
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