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Dom Krystyny i jej m a zosta  zbudowany 

115 lat temu w miejscowo ci osko  Stary 

w pobli u Poznania. ciany zewn trzne 

budynku wzniesione s  z ceg y. Nie jest 

to jednak ceg a tradycyjna, ale wykonana 

z suszonej gliny. Trzeba wi c bardzo uwa a ,

aby mury nie zosta y zawilgocone. Z tego te

wzgl du ciany docieplone s  na parterze 

sze ciocentymetrow  warstw  we ny mine-

ralnej. Materia  ten w przeciwie stwie do 

styropianu jest przenikalny dla pary wodnej 

i w po czeniu z „oddychaj cym” tynkiem 

nie dopuszcza do gromadzenia si  wilgoci 

wewn trz murów. Dach domu pokryty jest 

dachówk , pod któr  znajduje si  warstwa 

folii, we na mineralna (20 cm) i p yta gipso-

wo-kartonowa. 

– Praktycznie ca y dom by  przebudowany 

– stwierdza Krystyna, z zawodu architekt. 

– Oryginalne s  tylko ciany zewn trzne. Ca y

rodek by  natomiast wzniesiony od pocz tku. 

Nowa jest mi dzy innymi: wi ba dachowa, 

pod ogi, ciany wewn trzne i okna. Dzisiaj 

niektóre prace zaleci abym wykona  ekipom 

w nieco inny sposób. Przyk adowo zdecydowa-

abym si  na uk adanie dachówek na pe nym 

deskowaniu. Ale i tak jestem zadowolona, 

bo generalny remont domu o powierzchni 

280 m2 + 70 m2 piwnic trwa  od lutego do 

wrze nia. W tym czasie nawet sprawna ekipa 

nie zbudowa aby domu pod klucz. Wprawdzie 

jaki  czas temu cz sto powtarza am znane 

i bardzo popularne w rodowisku architektów 

powiedzonko, e „lepiej  zbudowa  co  od 

pocz tku, ni  remontowa ”, ale dzisiaj wiem 

ju , e to bzdura.

Stuletni dom w oskoniu Starym jest 

wzniesiony wed ug zupe nie innych zasad 

ni  te, które obowi zuj  we wspó czesnym 

budownictwie. Mimo warstwy termoizolacji 

nie kumuluje wi c ciep a w tak doskona y

sposób jak konstrukcje powstaj ce obecnie.

– Lubi , jak w domu panuje temperatura 

22–24° Celsjusza – mówi pani domu. – Przez 

wiele lat jedynym ród em ciep a w budynku 

by  piec na gaz p ynny i zapewnienie kom-

fortu cieplnego kosztowa o bajo skie sumy. 

Miesi cznie suma przeznaczona na zatanko-

wanie zbiornika si ga a cz sto 2300 z otych. 

Zacz am wi c szuka  sposobu, aby ograniczy

owe horrendalne rachunki za gaz. Pomys , e

zamontujemy w domu pomp  ciep a, pojawi

si  po lekturze licznych artyku ów w cza-

sopismach fachowych oraz po gruntownym 

przeszukaniu Internetu. Dzisiaj w okresie 

zimowym p ac  nie wi cej ni  700 z otych 

miesi cznie. Uwa am, e to niedu o! Przy tej 

powierzchni domu... Prosz  mi wierzy , adne 

inne ród o ciep a nie by oby tak tanie, przy 

jednoczesnej gwarancji bezobs ugowo ci.

 Pompa ciep a pracuj ca w oskoniu to 

model FIGHTER 1120 o mocy grzewczej 

17 kW, który wspó pracuje z nieprzerobion

Wielu inwestorów 

zak ada, e pompa 

ciep a to urz dze-

nie przeznaczone do 

montowania w do-

mach nowych, wzno-

szonych z nowoczes-

nych, energooszcz d-

nych materia ów. 

Okazuje si  jednak, 

e instalacje tego ro-

dzaju mog  doskonale 

sprawdza  si  rów-

nie  w budynkach, 

które wzniesiono 

jeszcze w XIX wieku.

REPORTA  Z BUDOWY

dzaju mog doskonale

sprawdza  si  rów-

nie  w budynkach,

które wzniesiono

jeszcze w XIX wieku.Strza

dziesi tkw

BD6_Reportaz_laskon.indd 216BD6_Reportaz_laskon.indd   216 2008-06-27 22:21:222008-06-27   22:21:22



BUDUJEMY DOM 7–8/2008 217

instalacj  grzejnikow  „odziedziczon ” po 

poprzednim ogrzewaniu gazowym. Dolnym 

ród em jest 900-metrowy kolektor poziomy 

(5 p tli). Ciep a woda u ytkowa pochodzi 

z wolno stoj cego zasobnika o pojemno ci 

200 litrów (c.w.u.), którego p aszcz wodny ma 

pojemno  70 litrów.

– Pompa ciep a zainstalowana w domu 

Krystyny i jej m a pracuje w uk adzie biwa-

lentnym, czyli w domu znajduj  si  dwa ród a

ciep a – podkre la Artur Panas z firmy insta-

lacyjnej. – Pierwszym z nich jest pompa ciep a, 

drugim, wspomagaj cym, kocio  gazowy. Idea 

inwestycji by a taka, by nie dobiera  instalacji 

do 100% zapotrzebowania budynku na ciep o. 

Chodzi o o to, aby zminimalizowa  koszty 

inwestycyjne. Zminimalizowa  i uczyni  inwe-

stycj  naprawd  rentown . Czasami bardziej 

op acalne i racjonalne, z punktu widzenia 

ponoszonych nak adów, jest zamontowanie 

mniejszego urz dzenia i uzupe nienie jego 

pracy w tzw. okresach szczytowych istniej c

instalacj  gazow . Koszty pomniejszone s

wówczas o monta  nowych grzejników lub 

pod ogówki. Krótszy jest zatem czas zwracania 

si  inwestycji.

Instalacja w oskoniu zosta a uruchomiona 

na pocz tku grudnia 2007 roku. W ci gu 

nieca ych czterech miesi cy pracy pompa 

ciep a w cza a si  2644 razy, przepraco-

wa a 791 godzin i zu y a 4390 kWh energii 

elektrycznej. W tym czasie ca kowity czas 

wytwarzania ciep ej wody u ytkowej wyniós

104 godziny. Tak dok adne dane s  efektem 

tego, e firma instalacyjna zamontowa a

liczniki pr du obs uguj ce pomp  ciep a oraz 

pompy obiegowe. Warto pami ta , e pompa 

obiegowa górnego ród a w trybie zimowym 

pracuje przez 24 godziny na dob , a pompa 

obiegowa dolnego ród a (glikol) w cza si  na 

20 sekund przed startem spr arki. W trybie 

wiosna/jesie  pompa obiegowa górnego ród a

w cza si  co kilka godzin, a w trybie letnim 

pracuje natomiast tylko od czasu do czasu, 

aby unikn  tzw. zastania si .

– Kocio  gazowy jest pod czony do 

instalacji, ale na yczenie w a cicieli domu 

nie prze cza si  automatycznie – zaznacza 

Artur Panas. – Czynno ci zwi zane z urucho-

mieniem nale y wykona  r cznie. Oczywi cie 

istnieje mo liwo  takiego wykonania 

instalacji, aby ogrzewanie gazowe w cza o

si  automatycznie, ale w tym konkretnym 

przypadku nie by o takiej potrzeby. Grzejniki 

w ca ym domu by y zaprojektowane tak, eby 

wspó pracowa y z ogrzewaniem gazowym. 

Nie maj  wi c zwi kszonych gabarytów, 

a mimo to w domu jest przyjemnie i ciep o.

– Pompa ciep a jest wspania ym urz -

dzeniem – podkre la Krystyna. – W a ciwie 

mog abym do niej nie zagl da , gdy  dzia a

ca kowicie automatycznie, lecz mimo to 

cz sto id c do spi arni, zagl dam i obserwuj

wskazania pompy. Urz dzenie dzia a w na-

szym domu ju  ponad kwarta  i w tym czasie 

ani razu nie zaistnia a potrzeba uruchomie-

nia pieca gazowego. To dla mnie najlepsze po-

twierdzenie tego, e wybór tego nowoczesnego 

rozwi zania by  strza em w dziesi tk .

(m. .)

 FIGHTER 1120 to urz dzenie z zaawansowanym 

systemem sterowania. Komputer steruj cy 

jest przystosowany do pracy w systemach 

biwalentnych np. z kot ami gazowymi lub 

olejowymi. Wydajno  tego modelu jest wysoka 

dzi ki zastosowaniu spr arki o wysokiej 

sprawno ci w optymalnie skonstruowanym 

uk adzie ch odniczym. Daje to wspó czynnik 

wydajno ci grzewczej (COP) w granicach 

4,6 przy wej ciowej temperaturze glikolu 0°C 

i temperaturze czynnika na zasilaniu instalacji 

grzewczej 35°C (uwzgl dniaj c moce pomp 

obiegowych). Spr arka pompy ciep a ma 

podwójn  os on , co znacznie obni a poziom 

ha asu. Urz dzenie to mo e wspó pracowa

z ka dym rodzajem niskotemperaturowej instalacji 

grzewczej, np. grzejnikami, konwektorami lub 

ogrzewaniem pod ogowym oraz ciennym. 

FIGHTER 1120 wyposa ony jest w mikroprocesor, 

który zapewnia optymaln  i bezpieczn  obs ug .

Na czytelnym wy wietlaczu ciek okrystalicznym 

pokazywane s  wszelkie informacje dotycz ce 

stanu i czasu pracy oraz wszystkie wa ne 

wielko ci temperatury w instalacji z pomp  ciep a. 

Oznacza to, e nie istnieje potrzeba montowania 

dodatkowych zewn trznych termometrów

 Ka da instalacja pompy ciep a powinna 

by  zaopatrzona w schemat ideowy, na którym 

rozrysowane i opisane s  jej poszczególne 

elementy. Dzi ki temu w razie jakiejkolwiek awarii 

atwiej jest prowadzi  wszelkie prace

 W domu Krystyny i jej m a po zamontowaniu 

pompy ciep a grzejniki nie zosta y wymienione na 

wi ksze. Inwestorka zdecydowa a si  pozostawi

star  instalacj , która wspó pracuje z kot em 

gazowym, aby nie mno y  kosztów. Drugim 

argumentem by  biwalentny uk ad grzewczy domu. 

W trakcie eksploatacji okaza o si  jednak, e

grzejniki przeznaczone do pracy ze ród em ciep a

o wy szej temperaturze (piec gazowy) sprawdzaj

sie znakomicie w uk adzie z pomp  ciep a, 

zapewniaj c domownikom komfort cieplny

 Kominek w domu Krystyny pe ni rol  wy cznie 

ozdobn  oraz tworzy klimat domowego ogniska. Nie 

zachodzi natomiast konieczno  dogrzewania domu 

za jego pomoc

 Ciep a woda u ytkowa pochodzi z wolno 

stoj cego zasobnika o pojemno ci 200 litrów 

(c.w.u.), który znajduje si  w pomieszczeniu 

przylegaj cym do kot owni
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