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Do domu El biety i Marcina Stanis awskich 

mo na dotrze  spod Pa acu Kultury w ci gu 

nieca ego kwadransa. Na du ej dzia ce stoi 

parterowy dom o powierzchni 210 m2, który 

wzniesiono z ceg y w latach 80. XX wieku. 

Stosowane wówczas techniki budowy oraz 

jako  materia ów sprawi y, e dom nie 

wygl da obecnie najlepiej.

– Kupili my go w zesz ym roku ze wia-

domo ci , e budynek wymaga sporych 

inwestycji – mówi Marcin Stanis awski. 

– Kapitalny remont postanowili my od o y

jednak na po ow  bie cego roku i dlatego 

wynaj li my dom na jeden sezon. Lokatorom 

trzeba by o zapewni  jednak komfort cieplny, 

a stary piec na mia  w glowy mia  jedn , ale 

za to bardzo powa n  wad . Wymaga  cz -

stego dozoru, a na to ani my, ani te  ludzie 

wynajmuj cy mieszkanie nie mogli sobie 

pozwoli . Nale a o znale  jak  rozs dn

alternatyw  dla dotychczasowego ród a

ciep a. Problem polega  jednak na tym, e

dzia ka, na której stoi dom, chocia  le y

stosunkowo niedaleko od centrum Warszawy, 

jest bardzo s abo uzbrojona. Poprzedni 

w a ciciel domu nie inwestowa  w nierucho-

mo . Oprócz pr du, wszystkie inne media s

niedost pne, albo tak jak woda, pozyskiwane 

we w asnym zakresie. Nie by o wi c mowy 

o zautomatyzowanym kotle zasilanym gazem 

z sieci. Kot y na gaz p ynny lub olej opa owy 

tak e nie stanowi y dobrej propozycji. Po 

pierwsze, zapewnienie paliwa staje si  coraz 

bardziej kosztowne, a po drugie, chodzi o o to, 

aby mo na by o zamontowa ród o w miar

szybko bez budowania kosztownych insta-

lacji s u cych do magazynowania paliwa. 

Powietrzna pompa ciep a wyda a nam si

najlepszym rozwi zaniem. A wybór urz -

dzenia o nazwie ALTHERMA firmy Daikin 

podyktowany by  dobrymi do wiadczeniami 

z klimatyzacj  oferowan  przez tego samego 

producenta.

Najwa niejsz  przes ank , która zade-

cydowa a o zamontowaniu powietrznej 

pompy ciep a w domu El biety i Marcina, 

by a bezobs ugowo  urz dzenia oraz krótki 

czas monta u. Trwa  on 8 godzin, cznie 

z rozruchem pompy.

– Nie powiem... Mieli my pewne obawy

– wspomina w a ciciel. – Przedstawiciele 

firmy, którzy montowali pomp , ostrzegali 

nas, e nieocieplony dom i stara eliwna 

instalacja grzejnikowa mog  bardzo 

s abo wspó pracowa  z urz dzeniem. 

Poniewa  jednak budynek ma by  docelowo 

docieplony, postanowili my zaryzykowa .

Ryzyko by o spot gowane jeszcze tym, 

e zdecydowali my si  na pomp  ciep a

o mocy 8 kW, a wi c nieco za ma  jak na 

potrzeby naszego domu. Niestety pompa 

zalecana przez firm  instalacyjn  mia a

moc a  dwukrotnie wi ksz  od naszej. Nie 

zdecydowali my si  na tak du e przewy-

miarowanie. I okaza o si , e post pili my

s usznie. Ostatnia zima by a wprawdzie 

dosy  lekka, ale to nie zmienia faktu, e

nawet w najzimniejsze dni temperatura 

w domu by a odpowiednia. Po zako czeniu 

Powietrzna pompa 

ciep a jest nie tylko 

urz dzeniem 

proekologicznym 

i oszcz dnym. 

Okazuje si , e mo e

by  równie  dosko-

na ym rozwi zaniem 

dla inwestorów, któ-

rym zale y na szybkim 

monta u efektywnego 

i niedrogiego w eks-

ploatacji ród a ciep a. 

Chocia by takich, któ-

rych zaskoczy a zima.
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kapitalnego remontu domu, polegaj cego 

m.in. na dociepleniu cian zewn trznych 

oraz wymianie grzejników, praca pompy 

ciep a powinna okaza  si  jeszcze bardziej 

efektywna. Chcemy tak e wyposa y  dom 

w specjalne grzejniki, które latem umo li-

wi  wykorzystanie drugiej funkcji pompy, 

a mianowicie sch adzania pomieszcze . S

to klimakonwektory, zwane te  fan-coilami. 

W cz ci domu zamontowane b dzie rów-

nie  ogrzewanie pod ogowe. Planujemy je 

mi dzy innymi w salonie.

Klimakonwektor, podobnie jak klima-

tyzator, jest urz dzeniem zaprojektowa-

nym w taki sposób, aby utrzymywa o

w pomieszczeniu temperatur  zadan  na 

sterowniku. Fan-coil mo e wi c ogrzewa

pomieszczenia, podobnie jak tradycyjne 

grzejniki, a wspó pracuj c z pomp  ciep a, 

mo e je równie  sch adza , tak jak klima-

tyzator. Wymian  ciep a pomi dzy klima-

konwektorem oraz powietrzem zapewniaj

wentylatory.

Pompa ciep a w domu El biety i Marcina 

jest wpi ta w instalacj  równolegle, 

a wi c w razie jakichkolwiek problemów 

(chocia by technicznych lub zwi zanych 

z dostaw  pr du) zawsze mo na uruchomi

dzia aj cy wcze niej piec na mia  w glowy. 

Jest to tylko kwestia r cznego przestawienia 

zaworów.

– Pompa ciep a ogrzewa dom oraz s u y

do produkcji ciep ej wody u ytkowej – mówi 

Marcin. – Na razie woda jest magazynowana 

w starym wys u onym bojlerze, który wspó -

pracowa  ze star  instalacj , ale po remoncie 

zostanie on zast piony nowym urz dze-

niem, które jest dostarczane w komplecie 

z ALTHERM .

Od grudnia do po owy czerwca pompa 

ciep a zu y a do produkcji ciep a oraz c.w.u. 

3370 kWh. 

 – Licznik jest dwutaryfowy – podkre la 

Marcin. – Na razie nie mam jeszcze ra-

chunku za ostatnie miesi ce, ale wystarczy 

przemno y  liczb  kilowatogodzin przez 

ceny energii, aby przekona  si , e nie b d

to wielkie koszty. Zw aszcza je li we mie si

pod uwag  fakt, e obejmuj  pó roczny okres 

u ytkowania instalacji.

Urz dzenie nie jest jedyn  proekologiczn

inwestycj  planowan  przez El biet

i Marcina. W dalszej perspektywie na ca -

kowicie wymienionym, nowym dachu ma 

pojawi  si  jeszcze instalacja solarna wspo-

magaj ca prac  urz dzenia grzewczego, 

a w kot owni zbiornik buforowy magazynu-

j cy ciep  wod . (m. .)

 Elementy sterownicze oraz interfejs urz dzenia 

znajduj  si  w wewn trznym hydromodule 

i zawieraj  timer tygodniowy, pozwalaj cy na 

regulacj  temperatury zgodnie z wymaganiami 

u ytkownika. W timerze mo na zaprogramowa

harmonogram godzinowy i dzienny. Umo liwia 

to obni enie temperatury w nocy i podczas 

nieobecno ci domowników lub podniesienie jej  

nad ranem i przed powrotem mieszka ców

 Jednostka zewn trzna instalacji. Jej zadaniem 

jest pobieranie ciep a (niskotemperaturowego) 

z otoczenia. Jest ono nast pnie przenoszone przez 

obieg ch odniczy do hydromodu u znajduj cego 

si  wewn trz domu

 Do gromadzenia ciep ej wody u ytkowej 

s u y obecnie stary bojler, który wspó pracowa

poprzednio z piecem na mia  w glowy. Docelowo 

zostanie on zast piony zbiornikiem c.w.u. 

oferowanym przez producenta pompy ciep a

 Stary piec na mia  w glowy jest pod czony 

równolegle z ALTHERM  i stanowi zabezpieczenie 

na wypadek awarii urz dzenia lub przerw 

w dostawach pr du

Podlicznik (nie uwzgl dnia podwójnej taryfy) 

zainstalowany w celu ledzenia poboru pr du

przez pomp  ciep a
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