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Okazuje si , e równie wa na, jak fachowe 

wyliczenia, jest tak e dobrze poj ta inwencja 

twórcza ludzi zatrudnionych w firmach 

instalacyjnych oraz ich do wiadczenie. Tak

sam  pomp  ciep a mo na bowiem zamonto-

wa  w bardzo ró nych miejscach, ale zawsze 

trzeba wiedzie , w jaki sposób sprawi , aby 

uzyskiwane przez ni  parametry by y jak 

najlepsze.

Firma od trudnych zada
Eko-Invest od ponad dekady dzia a

w Gi ycku. 

– Nazwa mia a by  informacj  dla 

potencjalnych klientów, e firma zajmuje 

si  szeroko poj tymi rozwi zaniami ekolo-

gicznymi – mówi w a ciciel Artur Ostrowski. 

– Po kilku latach funkcjonowania na rynku 

doszed em do wniosku, i  b d  specjalizowa

si  w instalacjach opartych na pompach 

ciep a. Oczywi cie w dalszym ci gu nie 

stroni  od monta u kolektorów s onecznych, 

fotoogniw czy generatorów wiatrowych... 

Jednak gro naszej dzia alno ci instalacyjnej 

to pompy ciep a.  Aby oferta firmy by a kom-

pleksowa, mam w asortymencie urz dzenia 

pi ciu ró nych producentów. Musz  jednak 

przyzna , e tylko z pompami Danfossa

nie ma problemów! Podstawowym terenem, 

na którym wykonujemy us ugi, s  Warmia 

i Mazury. Poniewa  jednak dzia amy niemal 

wy cznie z tak zwanego polecenia zadowo-

lonych klientów, zdarza si , e instalujemy 

pompy ciep a równie  na Mazowszu oraz 

w innych cz ciach kraju.

Znakiem firmowym Eko-Investu sta y si

inwestycje nietypowe i rozwi zania rzadko 

wykonywane. Do takich zaliczy  mo na 

pomp  ciep a, której kolektor by  u o ony 

pod p yt  w oborze (w a ciciel specjalizowa

si  w hodowli krów na tak zwanej g bokiej 

ció ce). Efekt by  tak dobry, e inwestor 

zrezygnowa  z ocieplenia domu, chocia

wcze niej planowa  tak  inwestycj .

Innym ciekawym rozwi zaniem by o

odprowadzenie nadmiaru ciep a z paneli 

solarnych do gruntu nad kolektorem p askim 

pompy ciep a.

REPORTA

Wygoda
u ytkowania

Widok z poziomu jeziorka na dom wznoszony 

w miejscowo ci widry

Rury kolektora p askiego roz o one na dnie stawu. W g bi widoczne jest schodkowe ukszta towanie 

cz ci brzegowej zbiornika wodnego

Pompa ciep a mo e

dzia a  w sposób opty-

malny tylko wówczas, 

gdy zostanie odpo-

wiednio dobrana do 

zapotrzebowania bu-

dynku na ciep o oraz 

jego wyposa enia. 

Warto równie  pami -

ta , e pompa ciep a

jest elementem sys-

temu sk adaj cego si

dodatkowo z dolnego 

ród a ciep a oraz 

instalacji grzewczej. 

Tylko odpowiednie 

dobranie wszystkich 

tych elementów mo e

zagwarantowa

inwestorowi satysfak-

cjonuj ce wyniki przez 

d ugie lata 

eksploatacji.
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– Zabieg taki by  konieczny, poniewa

w a ciciel budynku mieszka na sta e

w Niemczech – mówi Artur Ostrowski. 

– Nale a o wi c w prosty sposób pozbywa  si

nadmiaru ciep a gromadzonego przez solary. 

Aby niepotrzebnie nie marnowa  energii, 

postanowili my sprz gn  t  instalacj  z dol-

nym ród em. W wyniku tego nawet pó n

jesieni  mia o ono cz sto nawet +20°C.

Eko-Invest ma jednak na koncie znacznie 

wi cej ciekawych inwestycji. Aby zro-

zumie , jak wa na jest fachowa obs uga 

klienta, warto zestawi  dwie z nich, które 

wykonano w oparciu o pomp  ciep a firmy 

Danfoss DHP-L 10 kW. Literka L oznacza, e

urz dzenie nie jest wyposa one we wbudo-

wany zbiornik ciep ej wody u ytkowej.

Inwestycja pierwsza – widry
W odleg o ci pi ciu kilometrów od Gi ycka 

le y miejscowo widry. W s siedztwie pra-

cuj cej tam wirowni teren jest niezwykle 

urozmaicony, zarówno na powierzchni, jak 

i pod ziemi . Wed ug niektórych bada  znaj-

duj  si  tam nawet podziemne wodospady. 

W gruncie mo na znale  olbrzymie g azy, 

które przyniós  ze sob  l dolód.

W pobli u tego miejsca, latem 2009 roku, 

rozpocz  swoj  inwestycj  Waldemar. 

Parterowy budynek o powierzchni oko o

200 metrów kwadratowych ro nie w oczach. 

Dom nie jest podpiwniczony. Zosta  wznie-

siony z pustaków ceramicznych Porotherm, 

a grubo ciany (44 centymetry) zapewnia 

na tyle korzystny wspó czynnik przenikania 

ciep a, e docieplenie materia em termoizo-

lacyjnym inwestor uzna  za zb dne. 

– Krajobraz rozleg ej dzia ki, na której 

powstaje budynek, jest umiej tnie kreowa-

ny przez pana Waldemara – podkre la 

w a ciciel Eko-Investu. – Nie zawaham si

powiedzie , e w przysz o ci b dzie tam 

naprawd  bajkowo. Dom le y mniej wi cej 

50 metrów od naturalnego stawu (oko o

3 tysi cy metrów kwadratowych). To w a nie 

pod jego dnem u o yli my kolektor poziomy, 

który b dzie wspó pracowa  z pomp  ciep a

Danfoss DHP-L 10. Poniewa  w tej chwili 

budynek nie jest jeszcze uko czony (wyko-

nywane s  prace zwi zane z po o eniem 

dachu kopertowego), nasze prace ograniczy y

si  do wykonania dolnego ród a, studzienki 

zbiorczej oraz tzw. przesy u. Kiedy budynek 

osi gnie ju  stan surowy zamkni ty, b dzie 

w nim zamontowana nie tylko pompa ciep a,

ale równie  wentylacja mechaniczna z 95% 

odzyskiem ciep a, dzia aj ca w oparciu 

o rekuperator firmy StorkAir. artuj c, 

mo na stwierdzi , e rozwi zanie polegaj ce 

na u o eniu kolektora pod dnem stawu jest 

stosowane dosy  rzadko, ale te  nie ka dy 

mo e si  pochwali  w asnym jeziorkiem 

i to w dodatku z wysepk . Ale znam te

przypadek, w którym wydano pozwolenie na 

zakopanie dolnego ród a w jeziorze ogólno-

dost pnym. Warunkiem by o umieszczenie 

rurek kolektora pó  metra pod powierzchni

dna. W omawianym przypadku z miejsco-

wo ci widry nie musieli my schodzi  a  tak 

g boko. Wymiennik znajduje si  tylko 20 cm 

pod dnem.

Inwestor wybra  takie rozwi zanie, ponie-

wa  sondy pionowe by yby dro sze w wyko-

naniu. Ponadto obecno  wielkich g azów 

w ziemi mog aby dodatkowo podnie

koszty, gdyby zasz a potrzeba dodatkowych 

wierce . Natomiast u o enie kolektora p a-

skiego w innym miejscu nie nastr cza oby 

wprawdzie wi kszych k opotów (teren jest 

naprawd  du y), ale jak to uj  w a ciciel: 

grzechem by oby nie skorzysta  z okazji, jak

stworzy  staw.

Jeziorko zosta o przedzielone tymczasow

grobl . Z cz ci, pod któr  mia  zosta  u o-

ony wymiennik, za pomoc  pomp wysokiej 

wydajno ci zosta a wypompowana woda. 

Nast pnie przy u yciu koparki staw zosta

 Uk adanie rurek kolektora sposobem meandrowym. Na drugim planie widoczna jest wyspa, która 

b dzie le a a na rodku jeziora
 Usytuowanie studzienki zbiorczej

 Staw wype niaj cy si  wod . Widoczne s  ko ce poszczególnych 

p tli biegn ce w kierunku zakopanej w ziemi studzienki zbiorczej

 Wyloty rur przesy u

– miejsce, w którym b dzie 

sta a pompa ciep a
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pog biony do 3 metrów (pierwotnie mia

tylko 1 m).

– Na potrzeby kolektora wykorzystali-

my oko o 1000 m2 stawu – mówi Artur 

Ostrowski. – Wokó  niecki zosta y wykonane 

progi, aby tu  przy brzegu g boko  zbiorni-

ka by a nieco mniejsza. Natomiast na rodku 

utworzona zosta a wysepka. Kolejny dowód, 

jak wiadomie pan Waldemar kszta tuje 

krajobraz swojej dzia ki. Rurki ród a dolnego 

zosta y u o one sposobem meandrowym 

w odleg o ci oko o 90 cm od siebie. W sumie 

jest to 6 p tli po 100 m ka da. Powierzchnia 

zaj ta przez kolektor to oko o 600 m2. Jak 

op acalne jest rozwi zanie z dolnym ród em

pod dnem jeziorka, niech wiadczy fakt, i

w przypadku zwyk ego kolektora p askiego, 

u o onego w gruncie, do takiej samej pompy 

nale a oby wykona  znacznie wi cej p tli. 

A w niesprzyjaj cych warunkach nawet 

podwoi  ich ilo !

Studzienka zbiorcza znajduje si  3 metry 

od brzegu jeziora. Stosunkowo du a odleg-

o  pomi dzy studzienk  a pomp  ciep a

musia a by  uwzgl dniona we wst pnych 

obliczeniach, gdy  wymaga wi kszego 

przekroju rur tzw. przesy u. Ponadto ca a

jego d ugo  jest zaizolowana paroszczeln

izolacj  kauczukow , w os onie z rury pr -

kowanej. Tego rodzaju izolacji nie wykonuje 

si  przy ma ych odleg o ciach pomi dzy stu-

dzienk  a urz dzeniem grzewczym. W oma-

wianym przypadku izolacja potrzebna jest 

równie  dlatego, e dolne ród o ma wy sz

temperatur  od temperatury, która panuje na 

poziomie ruroci gu przesy owego.

Waldemar nie ma w tpliwo ci, e wybór 

pompy ciep a by  strza em w dziesi tk .

– Dlaczego wybra em pomp ? – mieje 

si . – Jestem budowla cem, a od jakiego

czasu pompy ciep a sta y si  tematem cz sto 

poruszanym w naszym rodowisku. Pami tam 

wiele dyskusji na temat tych urz dze ... 

Rozpatrywanie rozmaitych za i przeciw... 

Potem zacz em jeszcze czyta  wszystko, co 

mi wpad o w r k  na ten temat. Dzisiaj nie 

mam ju  w tpliwo ci... To przede wszystkim 

wygoda! Dla mnie ekonomia jest zdecydowanie 

na drugim miejscu. W ko cu nie staj  si  coraz 

m odszy. Za kilka lat mog  ju  nie mie  si y

aby schodzi  do kot owni, szuflowa  w giel 

czy wygarnia  popió . A i w czasie moich 

s u bowych wyjazdów, kiedy ona zostaje 

sama, nie b d  musia  si  martwi , jak daje 

sobie rad . Ca a obs uga pompy ciep a polega 

na regulacji parametrów w czasie pierwszego 

sezonu grzewczego. Regulacji, któr  wykonuje 

autoryzowany wykonawca Danfossa na miej-

scu w domu lub przez Internet.

 Pompa DHP-L 10 ma pod czony 

zewn trzny zbiornik c.w.u. W widrach 

b dzie to tak zwany zbiornik w zbiorniku. 

Wewn trzny magazynuj cy ciep  wod

u ytkow  (o temperaturze oko o 50 stopni), 

otoczony jest drugim, który pe ni rol  bufora 

dla dodatkowej instalacji grzewczej, w której 

ród em ciep a jest kominek z p aszczem 

wodnym (temperatura wody w instalacji 

grzewczej wynosi 30°C).

– Dalsz  cz  prac przewidujemy na 

listopad – stwierdza w a ciciel Eko-Investu. 

– U o one zostanie wówczas ogrzewanie pod-

ogowe oraz zamontowane serce instalacji, 

czyli pompa ciep a. Natomiast wcze niej wy-

konany zostanie gruntowy wymiennik ciep a

wspó pracuj cy z wentylacj  mechaniczn .

Mówi  o wentylacji, poniewa  by a ona jedn

z przes anek wyboru pompy Danfoss DHP-L 

10 kW. Gdyby dom wyposa ony by  w tra-

dycyjne rozwi zanie grawitacyjne, to straty 

ciep a by yby wi ksze i moc pompy równie

musia aby by  wi ksza.

Inwestycja druga
– So dany Nowe
– Inna ciekawa inwestycja oparta o pomp

Danfoss DHP-L 10 wykonana zosta a

w miejscowo ci So dany Nowe – mówi Artur 

Ostrowski. – To oko o 10 km od Gi ycka 

i 2 km od Kruklanek, czyli miejsca, w którym 

jest podobno najczystsze powietrze w Polsce. 

Stoj cy tam budynek ma oko o 190 m2

(parter + poddasze u ytkowe) i nie jest  

podpiwniczony. Wzniesiony zosta  z „supo-

reksu”, a nast pnie ocieplony. Podobnie jak 

w pierwszym przypadku inwestor zdecydowa

si  na wentylacj  mechaniczn  z GWC. Teren, 

na którym stoi dom w So danach, jest wy-

j tkowo trudny dla gruntowej pompy ciep a. 

Wyst puje tam bowiem grunt piaszczysty 

i suchy. Dlatego te  przy planowaniu dolnego 

ród a nale a o te trudne warunki wzi  pod 

uwag . Przede wszystkim kolektor musia by

by  znacznie wi kszy od standardowego. 

Innym, ale dro szym wariantem by oby 

wykonanie sond pionowych. Poniewa  teren 

 G boki wannowy wykop wykonany w celu u o enia kolektora p askiego

 Dom w So danach Nowych – miejsce drugiej inwestycji
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Reporta

wokó  domu musia  by  poddany znacz cym 

pracom niwelacyjnym, zdecydowali my si

na kolektor p aski. Próbowali my wprawdzie 

na pocz tku uk ada  kolektor spiralny, ale 

rowy zasypywane by y nieustannie piaskiem. 

Jedynym wyj ciem by o wykonanie du ego

wannowego wykopu. Mieli my do dyspozycji 

teren o powierzchni oko o 900 m2. Do wyko-

nania kolektora wykorzystali my 1200 me-

trów bie cych rury w 12 p tlach po 100 m. 

Ciekawostk  jest natomiast to, e owe p tle 

le  w dwóch warstwach na g boko ciach 

– 2 m oraz 1 m! Aby zachowa  bezpieczne 

odleg o ci pomi dzy rurkami kolektora, nie 

le  one bezpo rednio jedna nad drug , tylko 

s  przesuni te w taki sposób, i  przebiegaj

mniej wi cej w po owie odleg o ci w jakiej 

znajduj  si  od siebie rurki drugiego poziomu. 

Zdecydowali my si  na takie rozwi zanie, 

poniewa  na dzia ce mieli my ograniczon

ilo  miejsca, przeznaczonego pod kolektor. 

Inwestor chce bowiem wybudowa  na niej 

tak e basen ogrodowy.

Po wykopaniu niecki o g boko ci 2 m 

zosta o u o onych sze  p tli. Odleg o

pomi dzy rurkami wynosi a oko o

80–100 centymetrów. Nast pnie p tle 

kolektora zosta y zasypane metrow  warstw

piasku, a na niej u o ono kolejnych 6 p tli. 

Grunt w miejscu wykonywania prac by

tak mia ki, e ju  pierwszy deszcz ubi

go niezwykle dok adnie. Nie trzeba by o

dodatkowego zag szczania. Kolejna warstwa 

zosta a zasypana gruntem rodzimym, a do-

datkowo nawieziono jeszcze warstw  oko o

20 centymetrów ziemi.

– Zastosowali my pomp Danfoss 10 kW,

chocia  teoretycznie mo na by oby u y  8 kW

– stwierdza Artur Ostrowski. – Zrobili my 

tak ze wzgl du na plany inwestora zwi zane 

z dogrzewaniem wody w basenie. Owe dwa 

kilowaty to oczywi cie wielko  niewystarcza-

j ca, ale na dzia ce maj  si  równie  pojawi :

generator wiatrowy i kolektory s oneczne.

Studzienka zbiorcza znajduje si  w od-

leg o ci oko o 4 metrów od budynku. Nie 

zachodzi a zatem konieczno  izolowania 

przesy u (on równie  odbiera ciep o z grun-

tu). Urz dzenie zamontowane w So danach 

jest identyczne jak to w widrach, ale 

zbiornik zewn trzny jest ju  zupe nie 

inny. Jest to bufor, który ma a  900 litrów 

pojemno ci, a ciep a woda u ytkowa dla 

domu jest uzyskiwana dzi ki zanurzonej 

w nim kilkudziesi ciometrowej w ownicy. 

W a ciwie to w zbiorniku zamontowane s

a  dwie w ownice. Jedna z nich s u y do 

ogrzewania ciep ej wody u ytkowej (oko o

60–80 m d ugo ci, rednica 18 mm). Biegnie 

ona przez ca  wysoko  zbiornika. Je eli 

zadana temperatura c.w.u. jest wy sza ni

temperatura wody w obiegu grzewczym, to 

pompa ciep a ogrzewa dodatkowo po ow

tej w ownicy, podnosz c temperatur  do 

takiego poziomu, aby zapewnia a komfort 

u ytkowania wody w kuchni i w azience. 

W 1/5 wysoko ci zbiornika znajduje si  na-

tomiast sto kowa przegroda, która oddziela 

drug  w ownic , przeznaczon  do zasilania 

z dodatkowego ród a ciep a, chocia by

z paneli s onecznych.

– Tak du y zbiornik jest ustawiony dlatego, 

e ca a instalacja ma w przysz o ci wspó -

pracowa  z generatorem wiatrowym i kolek-

torami s onecznymi – wyja nia w a ciciel 

Eko-Investu. – Musi zatem istnie  mo liwo

odbioru produkowanej energii. Pompa ciep a

w So danach ma ju  za sob  pierwszy sezon. 

S u y a do wygrzania budynku. Nie jest to 

wprawdzie zalecane, ale prace wyko cze-

niowe prowadzone by y zim . Si  rzeczy 

pompa musia a pracowa  znacznie wi cej, 

ni  b dzie si  to zdarza o w czasie przysz ych 

sezonów. Mimo to temperatury dolnego ród a

nie spada y poni ej 0°C. St d mo na wysnu

wniosek, e najbli szy sezon przyniesie spa-

dek kosztów eksploatacji. Prognozy wykonane 

przez zak ad energetyczny na podstawie 

zu ycia pr du budowlanego mówi , e gdyby 

po zmianie taryfy pompa pracowa a równie 

intensywnie co zesz ej zimy, to rachunki wy-

nosi yby: 300 z otych miesi cznie (w okresie 

letnim 80). Bior c pod uwag  co powiedzia-

em wcze niej, b d  z pewno ci  du o ni sze.

Gdyby inwestorzy z So dan zdecydowali 

si  na inne ród o ciep a, chocia by na gaz, 

to koszty inwestycyjne by yby mniejsze 

o 20–30 tysi cy z otych. Trzeba jednak 

pami ta , e za eksploatacj  budynku p aci 

si  pó niej przez wiele lat. A w przypadku 

gazu owe koszty by yby znacznie wy sze 

ni  te, które zwi zane s  z u ytkowaniem 

pompy ciep a.

– W domu jest bardzo ciep o – mówi 

Jolanta. – Jeste my z m em zadowoleni, 

e zdecydowali my si  na pomp  ciep a. To 

by  pomys  m a, który lubuje si  w takich 

nowoczesnych rozwi zaniach. U ywaj c tzw. 

pr du budowlanego, za sze  miesi cy zap a-

cili my oko o 2,5 tysi ca z otych. Bior c pod 

uwag , e jest to ca o ciowe zu ycie pr du, 

cznie z pracami wyko czeniowymi w domu, 

ta suma jest naprawd  niewielka. Troch  oba-

wia am si  na pocz tku kosztów wykonania, 

ale poniewa  eksploatacja jest naprawd  ta-

nia, wi c zwróc  si  one stosunkowo szybko. 

A wygoda u ytkowania pozostanie.

(m. .)

zdj cia: archiwum firmy Eko-Invest

 Pierwsza warstwa kolektora p askiego 

w So danach Nowych, przysypana cz ciowo 

gruntem

 Pompa ciep a DHP-L 10

 Gruntowy wymiennik ciep a u o ony 

w So danach Nowych
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