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Nawet dobre i wydajne urz dzenia nie 

poradz  sobie z fuszerk  wykonawcz  i anal-

fabetyzmem w dziedzinie oblicze . Dlatego 

te  warto stawia  na do wiadczone ekipy 

instalacyjne oraz renomowane marki pomp.

Razem z fundamentami
– W czasie pod czania pompy ciep a nie 

uszkadzamy fundamentu – mówi Waldemar 

Strze nicki w a ciciel firmy Ciep odom

z Bydgoszczy, która montuje urz dzenia pro-

dukowane przez Danfoss. – Nie uszkadzamy, 

poniewa  na plac budowy wkraczamy naj-

cz ciej z pierwszymi ekipami budowlanymi 

1. Rury, cz ce studzienk  rozdzielaczow

dolnego ród a ze spr ark , którymi b dzie 

p yn  roztwór glikolu, przeprowadzane s

pod fundamentami, do miejsca, gdzie w przy-

sz o ci b dzie sta a jednostka nap dowa

systemu. Dzi ki temu nie uszkadza si  izolacji 

termicznej ani przeciwwilgociowej budynku. 

Zdarza si  oczywi cie, e klient decyduje si

na zakup pompy nieco pó niej. Ale i wówczas 

przeprowadzamy pod czenie pod aw

fundamentow  i rozkuwamy tylko niewielki 

fragment wylanej posadzki (w miejscu, w któ-

rym b dzie zainstalowana pompa). Ubytki 

s  pó niej uzupe niane zgodnie ze sztuk

budowlan . A jak nie nale y wprowadza

rur do budynku? Wielokrotnie mia em okazj

„podziwia ” radosn  twórczo  domoros ych 

instalatorów 2. Bez zastanowienia dziurawi

oni zarówno izolacj  termiczn , jak i prze-

ciwwilgociow . Jakie s  tego konsekwencje? 

Do budynku, zupe nie niepotrzebnie, zaczyna 

dostawa  si  wilgo . Zostaje równie  wych o-

dzony fundament.  Pianka, któr  nierzetelne 

ekipy cz sto „zabezpieczaj ” przebicie, 

przewa nie  nie nadaje si  do kontaktu 

z gruntem. Po jakim  czasie zniknie, a miej-

sce wprowadzenia rur do domu pozostanie 

niezabezpieczone. Takie dzia ania s , moim 

zdaniem, niedopuszczalne. Monta  instalacji 

nie mo e przecie  uszkadza  budynku! 

Przeprowadzanie rur pod fundamentem daje 

na to gwarancj .

Dolne ród o i studzienka
W czasie wznoszenia cian domu ekipa 

instalacyjna mo e wykona  dolne ród o oraz 

studzienk  rozdzielaczow . Przedstawiciel 

Danfossa firma Ciep odom wykonuje przede 

wszystkim sondy pionowe, ale w szczególnych 

przypadkach uk adane s  równie  kolektory 

Warto pami ta , e

pompa ciep a jest 

elementem systemu, 

na który sk adaj  si

jeszcze dolne ród o

oraz instalacja grzew-

cza. Odpowiedni efekt 

dzia ania mo na uzys-

ka  tylko wówczas, 

je li wszystkie te 

cz ci s  odpowied-

nio dobrane (na pod-

stawie szczegó owych 

wylicze ) oraz wy-

konane. Dlatego te

pompy ciep a kupowa-

ne w sk adach mate-

ria ów budowlanych 

i montowane przez 

niewprawne ekipy, 

maj  nik e szanse 

zadowoli  u ytkownika.

REPORTA

Warto pami ta , e

i j

Pompa ciep a
w praktyce

1 Rura cz ca studzienk  rozdzielaczow

dolnego ród a z sondami pionowymi jest 

przeprowadzona pod fundamentem

2 W taki sposób nie nale y wprowadza  rur 

z glikolem do budynku, gdy  fundament zostaje 

uszkodzony

3 Wiertnica z obiegiem p uczki wyp ukuje 

urobek, a zawarte w wodzie polimery utwardzaj

kraw dzie odwiertu
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p askie. G boko  odwiertów oraz ich ilo

jest uzale niona od mocy pompy oraz wa-

runków geologicznych panuj cych na danym 

terenie. Prace musz  by  wykonywane w opar-

ciu o tzw. projekt geologiczny (dokumentacja 

sporz dzona przez uprawnionego geologa).  

ycie pokazuje jednak, e warunki rzeczywi-

ste czasami odbiegaj  od przewidywa .

Odwierty wykonywane s  przy pomocy 

wiertnicy z obiegiem p uczki 3 – wider 

wierc c wyp ukuje urobek pod ci nieniem. 

Woda z dodatkiem mieszanki polimerów 

op ywa ponadto cianki otworu i na jaki

czas utwardza go. U atwia to pó niejsze 

opuszczenie rur – sond 4. Teoretycznie 

wszystko wydaje si  dosy  proste, ale 

w praktyce okazuje si  cz sto, e trzeba 

stawi  czo a ró nym przeszkodom: du ym 

kamieniom, podwodnym strumieniom („za-

bieraj cym” p uczk ) itd. Po zapuszczeniu 

sond nast puje etap doprowadzenia rur do 

studzienki rozdzielaczowej dolnego ród a

5. Uk ada si  je na g boko ci 1,4–1,5 m. 

Studzienk  mo na wykona  na dwa 

sposoby – wykorzystuj c gotowy modu

z tworzywa sztucznego 6 lub muruj c j

z bloczków betonowych ocieplonych od 

rodka styropianem 7.

Ogrzewanie pod ogowe
– Kolejny etap prac instalacyjnych rusza, 

kiedy budynek ma dach i zamontowan

stolark  budowlan – mówi Waldemar 

Strze nicki. – Bez wzgl du na to, czy jest 

to dom o konstrukcji szkieletowej 8a, czy 

te  murowany 8b, mo na przyst pi  do 

uk adania rurek ogrzewania pod ogowego. 

Najpierw na wylewce betonowej nale y u o y

foli  przeciwwilgociow , pó niej warstw

10 cm styropianu i 3 centymetry specjalnego 

styropianu z foli  aluminiow  stosowanego 

do uk adów pod ogowych. Przy cianach 

nie wolno zapomnie  o ta mie dylatacyjnej, 

która zabezpiecza przed p kaniem posadzki. 

Stosujemy rury instalacji pod ogowej o 

rednicy 18 milimetrów. Moim zdaniem 

zapewniaj  one najlepsze przep ywy, 

maksymalne oddawanie ciep a do budynku 

i stwarzaj  lepsze mo liwo ci regulowania 

prac  instalacji. Przy uk adaniu stosujemy 

tzw. system meandrowy. P tle wychodz ce 

z rozdzielacza maj  nie wi cej ni  90 metrów. 

Tylko wówczas ich dzia anie jest optymalne.  

Je eli pomieszczenie jest du e i jedna p tla 

nie wystarczy, aby zapewni  mu odpowiednie 

ogrzanie, uk ada si  kolejne. Ka da z nich ma 

osobne wyj cie i wej cie w rozdzielaczu 9.

Wyd u anie p tli powoduje, e odbiór ener-

getyczny jest gorszy, a co za tym idzie spada 

efektywno  ogrzewania. Po u o eniu wszyst-

kich obiegów wylewany jest jastrych, który 

przykrywa rury. Pierwszym pomieszczeniem, 

które warto wówczas wyko czy  w domu, 

jest „kot ownia”... chocia  w tym wypadku 

nazwa jest bardzo nieprecyzyjna. Dlaczego 

nale y zacz  od ustawienia pompy ciep a

-? Odpowied  jest prosta. Im szybciej uru-

chomimy urz dzenie i zaczniemy wygrzewa

jastrych, tym szybciej b dzie mog a wkroczy

ekipa wykonuj ca w budynku pod ogi. Warto 

w tym miejscu nieco szerzej powiedzie

o procesie wygrzewania posadzek, który war-

to rozpocz  bezpo rednio po zako czeniu 

twardnienia jastrychu. Nale y rozpocz  od 

temperatury na wyj ciu z pompy 20–22°C, 

a nast pnie co dob  zwi ksza  j  o 1 lub 

2°C. W ten sposób dochodzi si  do w a ciwej 

temperatury pracy 34–36°C.

„A co si  tam mo e zepsu ?”...
...to jedno z najcz stszych pyta  jakie s yszy 

Waldemar Strze nicki od potencjalnych 

inwestorów.

– Moja odpowied  jest bardzo prosta

– stwierdza w a ciciel Ciep odomu.

4 Po wykonaniu odwiertu do otworu wpuszczana 

jest sonda (rura zako czona U-kszta tk , w której 

b dzie kr y  roztwór glikolu)

5 Kolejny etap prac polega na po czeniu miejsc, 

w których rury-sondy wychodz  z odwiertów ze 

studzienk  rozdzielaczow  dolnego ród a. Rur

uk ada si  na g boko ci 1,4–1,5 m

6 Studzienka rozdzielaczowa dolnego ród a

w wersji prefabrykowanej ( rednica górnego 

otworu oko o 60 cm)

7 Studzienka rozdzielaczowa dolnego ród a

wykonana z bloczków betonowych

8a U o enie rur ogrzewania pod ogowego 

systemem meandrowym – w domu o konstrukcji 

szkieletowej...

8b ...i w domu murowanym. Przy cianach 

widoczne s  fragmenty folii przeciwwilgociowej 

(kolor ó ty)
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– Przy urz dzeniach tej klasy, jak pompy 

ciep a firmy Danfoss ryzyko wyst pienia 

awarii jest naprawd  niewielkie. Mówi c

szczerze pod obudow  znajduje si  niewiele 

elementów podatnych na uszkodzenia. Je li 

zapewni si  pompie w a ciwe warunki pracy, 

to mo e ona pracowa  przez d ugie lata bez 

jakichkolwiek komplikacji. W mojej firmie 

dla dobra klienta nie ulegamy jego naturalnej 

oszcz dno ciowej presji. Nie idziemy na 

kompromisy tego rodzaju – „dajmy czego

mniej, bo b dzie taniej”. Nie ma miejsca na 

takie targi, poniewa  odbij  si  one bardzo 

szybko na kieszeni u ytkownika. Nie wolno 

oszcz dza  na sposobie wykonania dolnego 

ród a. Nie wolno te  szuka  obni ki kosztów 

w instalacji grzewczej. Wielu inwestorów 

uwa a na przyk ad, i  g sto  u o enia rur 

w pod ogówce ma drugorz dne znaczenie. 

Absolutna bzdura! Ten rozk ad jest obliczany 

dla ka dego pomieszczenia osobno, a próby 

obej cia owych ustale  przynios yby op aka-

ne skutki. Mówi  „przynios yby” poniewa

moja firma nie idzie na tego rodzaju kompro-

misy. Wol  nie przyj  jakiego  zlecenia ni

bawi  si  w pseudooszcz dno ci. Szukaj c

analogii mo na powiedzie , e pompy 

Danfoss s  jak samochody wysokiej klasy. 

Jaki by by sens montowania do takiego auta 

kó  od furmanki? I czy jazda takim oszcz d-

no ciowym samochodem mog aby przynie

komukolwiek satysfakcj ?

Kontrola online
Wbrew obawom sceptyków pompy ciep a

sprawdzaj  si  nawet podczas du ych 

mrozów. Na pocz tku tego roku mrozy 

w województwie kujawsko-pomorskim 

si ga y -25°C i nawet wówczas w instalacjach 

wykonanych przez Ciep odom nie za cza y

si  grza ki, których zadaniem jest wspoma-

ganie pracy urz dzenia przy niskich tem-

peraturach. Tylko odpowiednio przeliczone 

oraz wykonane instalacje mog  dzia a  tak 

znakomicie.

Wi kszo  instalacji, które powsta y na ba-

zie pomp Danfossa jest pod sta ym nadzorem 

online. Wchodz c na odpowiednie strony 

mo na szczegó owo ledzi  prac  urz dze

w wielu miejscach kraju !. Dane s  bardzo 

szczegó owe i dotycz  wielu parametrów. Po 

wpisaniu has a mo na te  sterowa  prac

pompy na odleg o . W przypadku wyjazdu 

pozwala to zmienia  ustawienia w urz dze-

niu nawet z drugiej pó kuli.

Natomiast w razie jakiejkolwiek nieprawi-

d owo ci pracy urz dzenia, w a ciciel domu 

oraz przedstawiciel firmy s  natychmiast 

powiadamiani SMS-em.

„Panie, a kiedy to si  zwróci?”
– To inne cz ste pytanie potencjalnych 

inwestorów – mówi Waldemar Strze nicki. 

– Najwyra niej zapominaj  oni, e monto-

wanie innych róde  ciep a tak e zwi zane 

jest ze sporymi nak adami. Zakupienie 

chocia by kot a gazowego, to przecie  jeszcze 

nie wszystkie koszty! Niezb dne jest jeszcze 

ustawienie komina z blachy kwasoodpornej, 

sporz dzenie projektu przy cza gazowego, 

a tak e wykonanie owego przy cza oraz in-

stalacji gazowej wewn trz budynku. Wszystko 

to razem podnosi koszt, teoretycznie niedro-

giego, kot a gazowego. Licz c w ten sposób 

atwo si  przekona , e opowie ci o wysokich 

kosztach zakupu instalacji z pomp  ciep a s

zwyk ym mitem! Ró nica w nak adach wcale 

nie jest ju  taka pora aj ca. Je li doda  do 

tego jeszcze koszty eksploatacji... Do  powie-

dzie , e w domu o powierzchni do 200 m2

pompa ciep a ma szans  zwróci  si  w czasie 

krótszym ni  10 lat! Warto równie  zasi gn

j zyka w Wojewódzkich Funduszach Ochrony 

rodowiska. Bardzo cz sto wspó pracuj  one 

z bankami komercyjnymi, które przyznaj

niskooprocentowane kredyty na inwestycje 

zwi zane z instalacj  pomp ciep a.

Pompa ciep a
w domu murowanym

ochowo to jedna z miejscowo ci – sypialni, 

które otaczaj  Bydgoszcz. Jesieni  ubieg ego 

roku przeprowadzili si  tam Agnieszka 

i Andrzej Kitowscy wraz z dwójk  dzieci. 

Zamieszkali w nowym, parterowym domu 

z poddaszem u ytkowym o powierzchni 

130 m2 @. Korzystaj  z pompy firmy Danfoss

9 Rozdzielacz umo liwia pod czenie wielu 

p tli ogrzewania pod ogowego. adna z nich nie 

powinna by  d u sza ni  90 metrów

- Pompa ciep a firmy Danfoss DHP–C 8 o mocy 

8 kW. Jednostka ta jest wyposa ona w zbiornik 

ciep ej wody u ytkowej o pojemno ci 180 litrów 

(z bardzo wydajn  w ownic ) oraz modu

ch odzenia pasywnego. Latem ciep o odbierane 

z posadzki jest przekazywane do dolnego ród a

i niejako „ aduje” je na kolejny sezon. Pod u ny

element z tworzywa po lewej stronie to zbiornik 

wyrównawczy dolnego ród a, który zapewnia 

sta e ci nienie roztworu glikolowego w uk adzie. 

Czerwony zbiornik nad pomp , to naczynie 

przeponowe centralnego ogrzewania, zielone 

– ciep ej wody u ytkowej. Rury ogrzewania nale

do systemu SANHATherm, który jest systemem 

zaciskowym

! Przyk adowa strona Danfoss Onilne, na której 

mo na ledzi  w czasie rzeczywistym zachowanie 

si  pompy ciep a

@ Dom Agnieszki i Andrzeja w ochowie ma 

powierzchni  130 m2 . Wzniesiony jest z bloczków 

suporeksowych. Ocieplenie to: 15 cm styropianu 

na cianach, 18 cm na pod odze parteru i minimum 

15 cm we ny w konstrukcji dachu. W ca ym domu 

u o one jest ogrzewanie pod ogowe

# Dom w ochowie obs uguje pompa DANFOSS 

o symbolu DHP–H 6. Dolne ród o sk ada si

z dwóch sond o g boko ci 65 metrów
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o symbolu DHP–H 6, co oznacza, e ma ona 

moc 6 kW i zawiera 180 litrowy zbiornik cie-

p ej wody u ytkowej z wydajn  w ownic .

– Jeste my bardzo zadowoleni zarówno 

z pracy urz dzenia, jak i z rachunków za 

pr d – mówi Andrzej. – I to pomimo, e

w dalszym ci gu jeste my zmuszeni rozlicza

si  z zak adem energetycznym wed ug taryfy 

budowlanej, to i tak op aty s  umiarkowane. 

W ka dym razie p acimy za ogrzewanie mniej 

ni  nasi s siedzi korzystaj cy z innych róde

ciep a. Obawy, które pocz tkowo mieli my... 

rozwia y si  w konfrontacji z rzeczywisto ci !

Nawet podczas du ych mrozów bez problemu 

uzyskiwali my w ca ym domu temperatur

22°C. O istnieniu takiego urz dzenia, jak 

pompa ciep a dowiedzia em si  z artyku u

prasowego, ale wówczas by em jeszcze miesz-

ka cem bloku i dopiero marzy em o budowie 

domu poza miastem. Temat bardzo mnie 

zainteresowa  i obieca em sobie, e wróc  do 

niego, gdy moje marzenia b d  bli sze reali-

zacji. Kiedy dojrzeli my z on  do inwestycji 

wys a em mas  zapyta  do ró nych firm. 

Oferta Ciep odomu i Danfossa wyda a mi si

najciekawsza #.

Po przeliczeniu godzin pracy pompy 

w ochowie i przemno eniu przez cen

„normalnego pr du” (a nie dro szego 

budowlanego) okaza o si , e gdyby dom 

Agnieszki i Andrzeja by  przy czony na 

zasadach ogólnych, to za siedem miesi cy 

ogrzewania wody na potrzeby u ytkowe 

– c.w.u. (temperatura 52–54°C) zap aciliby 

181 z  ( rednio, nieca e 26 z  miesi cznie!). 

rednia miesi czna cena za ogrzewanie 

wynios aby natomiast 174 z $! A to 

wszystko na etapie wygrzewania budynku, 

kiedy rachunki s  zawsze wy sze (problem 

ten nie wyst puje w domach o konstrukcji 

szkieletowej).

– Zaskoczeniem by a dla mnie efektyw-

no  zbiornika ciep ej wody – stwierdza 

Agnieszka. – Nigdy nie zdarzy o si , aby kto

musia  bra  przymusowy ch odny prysznic. 

Nawet wówczas, gdy myjemy si  jedno po 

drugim.

Pompa ciep a w domu 
o konstrukcji szkieletowej
Miejscowo  Paw ówek le y mniej wi cej 

w tej samej odleg o ci od granic admini-

stracyjnych Bydgoszczy co ochowo. Dom, 

w którym mieszkaj  Beata i Wojciech oraz 

ich syn Igor ma konstrukcj  szkieletow %.

Budynek ogrzewany jest pomp  ciep a

firmy Danfoss – DHP–C 8. Model ten oprócz 

zasobnika ciep ej wody zawiera równie

modu  pasywnego ch odzenia. Dzi ki niemu 

w okresie letnim ciep o z pomieszcze  jest 

odprowadzane do dolnego ród a, a w pro-

cesie tym nie uczestniczy spr arka (nie 

jest w czana). Pracuje wy cznie niewielka 

pompa obiegowa o mocy 30 W.

 Na parterze budynku u o one jest 

ogrzewanie pod ogowe, natomiast poddasze 

ogrzewaj  odpowiednio dobrane grzejniki 

p ytowe ^.

– Pod ogówka obros a szeregiem mitów –

stwierdza Wojciech. – Jeden z nich mówi, 

e grzanie pod og  uniemo liwia uk adanie 

na pod odze dywanów lub wyk adzin. Mój 

gabinet jest najlepszym dowodem na to, e

to twierdzenie ma niewiele wspólnego z rze-

czywisto ci &. Mi dzy bajki nale y równie

w o y  opowie ci o tym, e u ytkownicy 

ogrzewania pod ogowego musz  zapomnie

o parkietach. W naszym salonie le y parkiet 

d bowy. Oczywi cie jest on nieco cie szy ni

standardowy. Ma oko o 12 mm grubo ci *.

– Pocz tkowo planowali my ogrzewanie 

gazowe – mówi Beata. – Do tego chcieli my 

doda  kominek, panele solarne i rekuperator. 

Okaza o si , e suma jak  musieliby my 

wy o y  na te wszystkie urz dzenia by a

naprawd  astronomiczna.

– Zacz em wi c szuka  alternatywy 

i trafi em na firm Ciep odom – podkre la 

Wojciech. – Okaza o si , e pompa ciep a jest 

niezwykle atrakcyjnym rozwi zaniem.

– Pami tam wielkie oczy naszych znajo-

mych, kiedy dowiedzieli si , e podj li my 

decyzj  i b dziemy montowa  w nowym domu 

pomp  ciep a – wspomina Beata. – Cz

z ca ego serca nam odradza a, a cz  za-

pewne po cichu puka a si  w czo a. Praktyka 

pokaza a, e podj li my s uszn  decyzj .

Przyznaj  to nawet nasi s siedzi, którzy 

zdecydowali si  skorzysta  z linii gazowej 

biegn cej wzd u  ulicy. Oni podczas mrozów 

p acz  i p ac  lub decyduj  si  na „zimny wy-

chów”. A u nas w domu jest po prostu ciep o.

(m. .)

zdj cia: archiwum firmy Ciep odom

% Budynek w Paw ówku ma 160 metrów 

powierzchni u ytkowej (w tym parter 130 m2)

+ 40 m2 gara u. Konstrukcja szkieletowa jest 

ocieplona we n  mineraln  (10 cm), a na cianie 

zewn trznej u o onych jest jeszcze 15 cm 

styropianu. Konstrukcj  dachu izoluje maksymalnie 

10 cm we ny mineralnej. Dom Beaty i Wojciecha 

obs uguje pompa Danfoss – DHP–C 8 o mocy 

8 kW. Dolne ród o z powodu trudnych warunków 

geologicznych (zasklepiaj ce si  i y) sk ada si

z siedmiu sond po oko o 30 metrów (d ugo  jest 

ró na w zale no ci od miejsca)

^ Poddasze 

u ytkowe domu 

w Paw ówku jest 

ogrzewane za pomoc

grzejników p ytowych

& W gabinecie Wojciecha na ca ej pod odze 

le y wyk adzina, a mimo to temperatura 

w pomieszczeniu nie odbiega od tej jaka panuje 

w pozosta ej cz ci domu

* Klepka parkietowa w salonie ma 12 mm 

grubo ci i przyklejona jest specjalnym klejem, 

który bardzo dobrze przewodzi ciep o
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