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REPORTA  Z BUDOWY

W miejscowo ci Grzebienisko, le cej w  odleg o ci 30 km od centrum 

Poznania, stan  kilka lat temu niewielki dom Jadwigi i Mariana. Budynek 

licz cy oko o 120 m2 usytuowany jest na skraju wsi, z dala od innych zabu-

dowa . Wzniesiono go z bloczków silikatowych ocieplonych styropianem. 

Dach wykonany zosta  z dachówki cementowej i zaizolowany termicznie 

we n  mineraln .

– Teren wokó  jest p aski, a jedn  z cech tego miejsca jest cz ste wyst -

powanie silnych zachodnich wiatrów – mówi Marian. – Wydawa o mi 

si , e dom b dzie bardzo trudno dogrza . Tymczasem okaza o si , e po 

zamontowaniu pompy ciep a w domu panuje idealna temperatura 21°C. Do 

dzisiaj trudno mi w to uwierzy , ale mamy ciep o w domu za 120–130 z o-

tych miesi cznie w sezonie grzewczym! Natomiast po sezonie, kiedy grzana 

jest tylko ciep a woda, koszty s  naprawd  minimalne. Nieprawdopodobne! 

Nie znajduj  innego s owa, aby okre li  jak wspania ym urz dzeniem jest 

pompa ciep a. Zapewnia ona komfort, a jej wa n  zalet  jest równie  to, e

dzia a automatycznie i prawie nie wymaga nadzoru. Mo na o niej napraw-

d  zapomnie . Gdyby nie to, e w pomieszczeniu, w którym stoi znajduje si

jednocze nie spi arnia, to przez d ugie tygodnie po prostu nie ogl da bym 

Nawet ludzie przekonani o za-

letach pomp ciep a ulegaj  cz -

sto obiegowym opiniom, któ-

rych korzenie si gaj  przewa -

nie odleg ych czasów. Czasów, 

kiedy urz dzenia te by y trak-

towane jak ciekawostka tech-

niczna, a parametry ich dzia a-

nia zdecydowanie odbiega y od 

tych, z jakimi mamy do czynie-

nia obecnie. Cz sto powtarzana 

i nieprawdziwa opinia g osi, i

spr arki pracuj  bardzo g o no 

i zak ócaj  spokój domowników. 

Okazuje si  jednak, e znacznie 

wi cej ha asu od pompy ciep a

wytwarza nawet bardzo nowo-

czesna lodówka.

onani o za-

Urz dzenie

wieku
na miar
nowego
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instalacji. Zaskoczeniem by a te  dla mnie 

niezwykle cicha praca urz dzenia. Do  po-

wiedzie , e w czona lodówka w kuchni jest 

znacznie g o niejsza, ni  nasz „Fighter”.

Pompa ciep a „Fighter 1240” o mocy 

6 kW jest urz dzeniem kompaktowym, 

w którym mie ci si  160 litrowy zasobnik 

ciep ej wody u ytkowej. Wspó pracuje z ko-

lektorem poziomym d ugo ci 400 metrów 

(dwie p tle po 200 metrów). Nad kolektorem 

u o ona jest rura drenarska rozs czaj ca 

wod  deszczow  „wy apan ” przez rynny.

– Planuj c wybudowanie domu d ugo 

zastanawiali my si  z on , jaki rodzaj 

ogrzewania wybra  – wspomina Marian.

– Oprócz pompy ciep a w gr  wchodzi o

równie  zainstalowanie pieca gazowego. 

Poniewa  nasz dom stoi na uboczu, u o enie 

gazoci gu tylko dla nas, by oby bardzo 

kosztowne. I wówczas znale li my w jednym 

z czasopism artyku  o pompach ciep a.

Postanowili my dowiedzie  si  czego  wi cej. 

W ten sposób trafili my do firmy instalacyj-

nej. A tam okaza o si , e dok adaj c tylko 

niewielk  sum  do tej, któr  musieliby my

przeznaczy  na sie  gazow , b dziemy mogli 

kupi  nowoczesne urz dzenie na miar

XXI wieku.

Do wyboru by  równie  inny model pomy 

ciep a, a mianowicie „Fighter 2020”. Jest 

to pompa powietrzna, a wi c nie zachodzi 

potrzeba uk adania kolektora glikolowego. 

Zalet  takiego rozwi zania by oby ogra-

niczenie prac monta owych i ca kowite 

wyeliminowanie robót ziemnych. Pompa 

powietrzna ma wprawdzie zdecydowanie 

mniejsz  sprawno , ale zdaniem specja-

listów by aby w stanie zapewni  komfort 

cieplny mieszka com domu, szczególnie 

e zimy w Wielkopolsce s  znacznie a-

godniejsze, ni  w innych cz ciach kraju. 

Ostateczna decyzja nale a a do w a cicieli 

domu. Po zastanowieniu doszli do wniosku, 

e zdecyduj  si  na u o enie kolektora 

poziomego. Wa n  przes ank  tej decyzji by

fakt, i  przydomowy ogród nie by  jeszcze 

zagospodarowany.

– Zaskoczeniem by o dla mnie b yskawicz-

ne wykonanie prac ziemnych – stwierdza 

Marian. – Pracownicy uk adaj cy kolektor 

poradzili sobie z zadaniem w ci gu trzech 

dni.

W domu zamontowane s  du e grzejniki, 

które bez problemu zapewniaj  domow-

nikom temperatur  na poziomie 21°C. Na 

wypadek powa nej awarii pompy, albo 

te  d u szej przerwy w dostawie pr du, 

w salonie na parterze zainstalowany jest 

kominek.

– To bardzo prosty model – zapewnia w a-

ciciel domu. – Zgodnie z rad  specjalistów 

zdecydowali my, e montowanie kominka, 

chocia by z p aszczem wodnym, nie ma po 

prostu sensu. Dom ma taki uk ad pomiesz-

cze , e ciep o rozprzestrzenia si  bez wi k-

szych k opotów. Ponadto konstrukcja budynku 

powoduje, e przy niewielkich mrozach proces 

jego wyzi biania nast powa by dosy  powoli.

Pompa ciep a w domu Jadwigi i Mariana 

przepracowa a dotychczas 1999 godzin 

i 34 minuty i zu y a 3148 kWh energii 

elektrycznej.  W tym czasie pompa ciep a

o mocy 6 kW dostarczy a 6 kW x 2000 h 

= 12 000 kWh enegii cieplnej, czyli 4 razy 

wi cej ni  pobra a. (m. .)

 Pompa ciep a o mocy 6 kW to urz dzenie 

kompaktowe, w którym mie ci si  160 litrowy 

zasobnik ciep ej wody u ytkowej. Wspó pracuje 

z kolektorem poziomym d ugo ci 400 metrów 

(dwie p tle po 200 metrów)

 W domu Jadwigi i Mariana nie zamontowano 

ogrzewania pod ogowego. W a ciciele 

zdecydowali si  na du e grzejniki, które bardzo 

skutecznie zapewniaj  odpowiedni  temperatur

w poszczególnych pomieszczeniach

 Wy wietlacz, na którym mo na prze ledzi  nie 

tylko bie ce parametry pracy pompy ciep a, ale 

równie  ca  histori  jej dzia ania od momentu 

uruchomienia

 Zbiorniczek wyrównawczy glikolu kr cego 

w kolektorze pompy ciep a

 Rozdzielacz, dzi ki któremu poszczególne 

grzejniki otrzymuj  wymagan  ilo  ciep ej wody

 Wa nym elementem instalacji grzewczej jest 

armatura zabezpieczaj ca
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