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Termin RETROFIT oznacza ogólnie 

zastosowanie nowoczesnej technolo-

gii w starych systemach, a w naszym 

przypadku zastosowanie pomp ciep a

w starych domach. Wymiana kot a

olejowego na pomp  ciep a to obecnie 

najbardziej typowa operacja moderniza-

cyjna w starych domach europejskich. 

Przoduj  w tym Szwecja, Szwajcaria, 

Niemcy i Austria.

PATRONI CYKLU

Udzia  procentowy instalacji pomp ciep a w nowych domach jest ju

w wielu krajach europejskich bardzo wysoki (w niektórych krajach na-

wet 30–50%), a liczba budowanych nowych domów utrzymuje si  na 

sta ym poziomie, zatem perspektywy rozwoju rynku pomp ciep a dla 

nowych domów s  bardzo ograniczone. Natomiast rynek dla zastoso-

wa  pomp ciep a zamiast kot ów w istniej cych ju  domach jest prze-

ogromny. G ówn  przeszkod  do wymiany kot ów na pompy ciep a

jest niedostosowanie pomp ciep a do pracy z instalacj  wysokotempe-

raturow . Standardowe pompy ciep a mog  pracowa  z instalacjami 

grzewczymi o niskiej temperaturze wody (zwykle 35°C, a nie wi cej ni

55–60°C), podczas gdy stare kot owe instalacje c.o. pracuj  przy tempe-

raturze 70–90°C. Innym istotnym czynnikiem jest s aba izolacja ciepl-

na w starych domach. Dla domów postawionych w technologii sprzed 

30 lat potrzeba energii cieplnej na poziomie 200–300 kWh/m2·rok, zatem 

dla przyk adowego domu o powierzchni 200 m2 trzeba by zainstalowa

do  pot n  pomp  ciep a o mocy 20–30 W. By oby to dzia anie niera-

cjonalne. Najpierw trzeba dom ociepli  i wymieni  stare okna, eby wy-

starczy a moc pompy ciep a rz du 8–10 kW.

Rozwój zastosowa  pomp ciep a w starych budynkach czy si  z co-

raz szerszym stosowaniem dwóch rozwi za :

 opracowanie nowej generacji pomp ciep a, przystosowanych do 

wspó pracy z instalacj  c.o. o wysokiej temperaturze wody, nawet do 

75°C. Oczywi cie, nie da si  przechytrzy  praw termodynamiki i pom-

py pracuj ce w takich warunkach osi gaj  COP zaledwie 2–3;

 stosowanie systemu powietrze–powietrze bez instalacji c.o. w bu-

dynku.

Pompy wysokotemperaturowe
Modernizacj  systemu ogrzewania w starym domu mo na ró nie ro-

zumie . Mo e to by  totalna wymiana ca ego systemu lub tylko niektó-

rych jego elementów. System ogrzewania pomp  ciep a – jak wiadomo 
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Wymiana kot a olejowego lub gazowego na pomp  ciep a. Ca a

instalacja c.o. i c.w.u. mo e pozosta  bez zmian

– sk ada si  z trzech g ównych cz ci: ród a dolnego, ród a górnego 

i pompy ciep a. W modernizowanym domu najprostszym rozwi za-

niem jest system, w którym ród em dolnym jest powietrze. Trudno 

sobie wyobrazi  rozwi zanie z kolektorem poziomym, dewastuj ce 

piel gnowany od lat ogród. W zagospodarowanym otoczeniu domu cza-

sami s  warunki do odwiertów pod sondy pionowe lub dwie studnie. 

Przyk ady takich rozwi za  opisujemy dalej w reporta u. Co do ród a

górnego równie  nie ma swobody decyzji, gdy  najkorzystniejsze 

z punktu widzenia wspó pracy z pomp  ciep a by oby niskotempera-

turowe ogrzewanie pod ogowe, ale instalacja rur grzewczych w pod o-

gach zamieszkanego budynku by aby trudna do prze ycia dla domow-

ników. Raczej trzeba pozostawi  star  instalacj  c.o. i wymieni  tylko 
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kocio  na pomp  ciep a. Stare instalacje c.o. by y projektowane na tem-

peratur  wody 70–90°C. Uzyskanie temperatury wy szej ni  55–60°C 

w standardowej pompie ciep a nie jest mo liwe. Wprawdzie po docie-

pleniu starego domu mo na nieco obni y  temperatur  pracy instala-

cji c.o., ale nie bardziej ni  do 65°C. Przygotowuj c si  do ekspansji na 

rynku retrofit, wielu producentów pracuje nad specjalnymi rozwi za-

niami pomp ciep a, zdolnymi do pracy przy temperaturach 65–75°C. 

Trudno ci i ograniczenia wynikaj  z podstawowych praw fizyki. W jed-

nym cyklu termodynamicznym nie mo na osi gn  dowolnie du ych 

ró nic temperatur mi dzy skraplaniem i parowaniem. Trudno jest te

znale  czynnik kr cy w obiegu termodynamicznym, który sprosta -

by tym parametrom. Najprostszym, ale niestety drogim rozwi zaniem, 

jest budowa kaskady dwóch cykli termodynamicznych 1. W istocie, s

to dwie pompy ciep a, po czone przez wymiennik ciep a – skraplacz 

kaskadowy. Cykl dolny podgrzewa czynnik ch odniczy (np. R 404A) 

do temperatury ok. 50°C, a cykl górny, którego czynnik ch odniczy (np. 

R 134A) „startuje”  z tej do  wysokiej temperatury, jest zdolny do osi -

gni cia temperatury 65–70°C. Bardziej praktyczne, ta sze i skuteczne 

jest inne rozwi zanie, nazywane systemem z cyklem EVI (Enhanced

Vapour Injection) 2. Cykl EVI, czyli wspomagaj ce wtryskiwanie pary, 

polega na tym, e za skraplaczem pod czona jest p tla wspomagaj ca, 

w której cz  spr onego i skroplonego czynnika pobierana jest przez 

zawór elektromagnetyczny i po rozpr eniu para pobiera ciep o w dodat-

kowym wymienniku, po czym jest wtryskiwana do spr arki. Ten wspo-

magaj cy obwód EVI pozwala podnie  temperatur  pracy pompy cie-

p a nawet do 65–75°C (s  te  doniesienia o pompach ciep a osi gaj cych 

80°C). Skok temperatury od ród a dolnego do górnego osi ga w tym roz-

wi zaniu ok. 80 K, zatem 65°C w instalacji grzewczej mo na osi gn

dla pompy powietrze–woda, nawet dla temperatury powietrza –15°C.

System biwalentny
Modernizacj  starego systemu ogrzewania mo na te  wykona  wed ug 

zasady „i szelki, i pasek”, tj. do czy  do starego systemu pomp  ciep a, 

nie likwiduj c kot a. Oba urz dzenia grzewcze mog  wspó pracowa ,

akumuluj c wytwarzan  energi  ciepln  w zbiorniku buforowym. 

Mo liwe s  ró ne strategie korzystania z takiego systemu biwalentne-

go. Na przyk ad kocio  jest w czany tylko przy bardzo niskich tempe-

raturach, np. –10°C. Tak niskie temperatury mog  by  tylko kilka do 

kilkunastu dni w roku. W pozosta ych okresach pracuje tylko pompa 

ciep a. Mo na te  pomp  ciep a powietrze–woda wykorzystywa  tylko 

do podgrzewania ciep ej wody u ytkowej, a kocio  do c.o.

System powietrze–powietrze
Rozwi zaniem najmniej ingeruj cym w star  instalacj  c.o. jest zastoso-

wanie pompy powietrze–powietrze. Wówczas, nie korzystaj c ze starej 

instalacji, rozprowadza si  do pomieszcze  ciep e powietrze otrzymy-

wane z pompy ciep a. Mo na w tym celu zastosowa  klimakonwekto-

ry lub zgo a rozwi zania typowe dla systemów klimatyzacji. Warto in-

stalowa  system dwufunkcyjny, który w zim  grzeje, a w lecie ch odzi. 

Je li wierzy  w globalne ocieplenie, to za niewiele lat upa  w lecie mo e

by  w naszym kraju wi kszym utrapieniem ni  ch ód w zimie.

Podsumowanie
 Do modernizacji ogrzewania w starych budynkach najbardziej na-

daj  si  pompy ciep a powietrze–woda i powietrze–powietrze.

 Je li zachowana jest stara instalacja c.o., to trzeba zastosowa  nie-

standardow  pomp  ciep a, umo liwiaj c  osi ganie temperatury 

wody 65°C.

 Najkorzystniejsza z punktu widzenia efektywno ci ekonomicznej 

eksploatacji pompy ciep a jest instalacja z ogrzewaniem pod ogowym. 

Je li tak fundamentalna modernizacja nie wchodzi w gr , to warto cho-

cia  wymieni  stare grzejniki na stalowe o wi kszej powierzchni, pra-

cuj ce przy 50–60°C.

 Do modernizacji ogrzewania w starym budynku trzeba mie  dobr ,

do wiadczon  ekip  instalacyjn , gdy  jest to zadanie na ogó  bardziej 

skomplikowane ni  budowa instalacji w nowym budynku. 

2 Schemat dzia ania spr arkowej pompy ciep a z cyklem EVI Schemat dzia ania spr arkowej pompy ciep a z cyklem EVI1 Uproszczony schemat uk adu kaskadowego z dwoma stopniami spr arek Uproszczony schemat uk adu kaskadowego z dwoma stopniami spr arek
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