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– Wiedza o op acalno ci takiego rozwi zania 

dopiero si  upowszechnia – mówi Waldemar 

Strze nicki, w a ciciel firmy Ciep odom

z Bydgoszczy, która specjalizuje si  w pro-

jektowaniu, sprzeda y, monta u i serwisie 

pomp ciep a. – Ale my l , e za par  lat rynek 

modernizacji i wymiany tradycyjnych róde

na nowoczesne b dzie prze ywa  prawdziwy 

rozkwit.

Rozmowa z klientem 
Wbrew pozorom zamiana tradycyjnego kot a

na pomp  ciep a nie wi e si  z wi kszymi 

problemami technicznymi. Dotyczy to 

zarówno instalacji wewn trz domu, jak 

i wykonania dolnego ród a. Nawet na bar-

dzo ma ej dzia ce mo na wykona  odwierty 

i zamontowa  sondy pionowe. Ca o  prac 

modernizacyjnych, a wi c ustawienie pompy 

oraz bufora, wpi cie si  w star  instalacj

i wykonanie kolektora lub odwiertu trwa 

przewa nie tylko kilka dni.

– Z pomp  ciep a najlepiej wspó pra-

cuje ogrzewanie pod ogowe, poniewa

znajduje si  w nim wi ksza ilo  czynnika 

grzewczego ni  w tradycyjnej instalacji 

grzejnikowej i jastrych ma du  pojemno

ciepln  – stwierdza Waldemar Strze nicki. 

– Pozwala to na atwiejsze utrzymywanie 

temperatury przez taki uk ad. Grzejniki 

zachowuj  si  natomiast inaczej, bardzo 

szybko si  nagrzewaj , ale równie  bardzo 

szybko stygn . Dlatego te  w przypadku 

modernizacji ogrzewania, kiedy inwestor 

nie decyduje si  na prucie posadzek i zak a-

danie pod ogówki, aby zwi kszy  pojemno

wodn , a wraz z tym pojemno  ciepln

– stosuje si  zbiorniki buforowe. Dzi ki nim 

mo na zachowa  stabilno  temperatury, 

a tym samym wyeliminowa  niekorzystne 

zjawisko cz stego w czania si  i wy cza-

nia pompy ciep a.

Przed podj ciem przez inwestora decyzji 

o modernizacji przeprowadzany jest dok ad-

ny wywiad, który pomaga zorientowa  si ,

czy inwestycja mo e spe ni  oczekiwania 

klienta, a tak e umo liwia dostosowanie 

REPORTA

Pompa ciep a
w miejsce kot a

Pompy ciep a najlepiej wspó pracuj  z ogrzewaniem pod ogowym, poniewa  ma ono wi ksz  bezw adno  ciepln  i nisk  temperatur  pracy. Wspó praca 

ze zwyk ymi grzejnikami p ytowymi jest równie  mo liwa, ale wymaga zastosowania w uk adzie grzewczym tzw. zbiornika buforowego i wy szej temperatury 

wody w instalacji grzewczej

Modernizacja ogrzewania w domach 

jednorodzinnych, która polega na zamianie 

tradycyjnych róde  na pomp  ciep a, nie jest 

na razie zjawiskiem cz stym. Na podobn

inwestycj  decyduj  si  przewa nie w a ciciele 

domów, w których kot y w glowe, gazowe 

czy olejowe zacz y odmawia  pos usze stwa. 

Zamiast prostej wymiany polegaj cej na 

zast pieniu starego urz dzenia podobnym 

nowym, decyduj  si  na rozwi zanie 

nowocze niejsze i atwiejsze w eksploatacji.
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parametrów instalacji do indywidualnych 

oczekiwa .

– Je eli grzejniki w domu s  bardzo ma e, 

przystosowane do temperatur 60–70°C, 

a klient obstaje przy ich zachowaniu, to 

dzia anie pompy mo e nie spe ni  jego wyma-

ga  – podkre la w a ciciel firmy Ciep odom.

– I wcale nie chodzi o to, e pompa ciep a

nie podo a takiemu zadaniu. Przeciwnie, 

osi gni cie takich parametrów jest mo liwe, 

ale dzia anie urz dzenia staje si  wówczas 

ma o op acalne ze wzgl dów ekonomicznych. 

COP, wska nik efektywno ci pompy ciep a, 

czyli stosunek mocy grzewczej urz dzenia do 

poboru mocy elektrycznej, staje si  bowiem 

ma o korzystny. Staramy si  u wiadomi

to naszym klientom i przekona  ich, e

nale y d y  do sytuacji, aby temperatura 

czynnika grzewczego nie przekracza a 40°C. 

Oczywi cie w przypadku ma ych grzejników 

i przy niskiej temperaturze wody kr cej 

w instalacji, zachowanie komfortu cieplnego 

w domu jest niemo liwe. Grzejniki musz

zosta  wówczas powi kszone i stanowczo 

przy tym obstajemy. Doskonale zdajemy sobie 

spraw , e w przeciwnym razie inwestor nie 

b dzie zadowolony z pracy pompy ciep a. 

Wol  nawet zrezygnowa  ze zlecenia, ni

doprowadza  do takiej sytuacji. 

Zdarza si  jednak, e grzejniki s  wi ksze 

i teoretycznie istnieje mo liwo  ich wspó -

pracy z pomp . Wówczas pierwszy sezon 

grzewczy ma charakter testowy. Obserwuj c

temperatur  w domu, bardzo szybko mo na

si  zorientowa , które pomieszczenia 

w budynku maj  grzejniki dobrze dobrane, 

a w których trzeba dokona  wymiany.

Pompa ciep a nie znosi 
kompromisów
– Obserwuj  pewien schemat zachowa

– mówi Waldemar Strze nicki. –  Je eli 

montujemy gdzie  now  pomp  ciep a lub 

przeprowadzamy modernizacj  z jej u yciem, 

a w pobli u s  zamieszkane budynki korzy-

staj ce z ogrzewania gazowego, olejowego, 

elektrycznego lub w glowego... zasad  jest, e

po jakim  czasie mam nast pnych klientów 

w tej okolicy. I mówi c szczerze, wcale mnie 

to nie dziwi. Jest to urz dzenie tak dobre, e

kto , kto zetknie si  z efektami jego pracy 

i przekona si , jak niskie s  koszty eksploata-

cji... po prostu musi si  nim zainteresowa .

Osobn  spraw  s  nak ady inwestycyjne, ale 

naprawd  nie nale y ich demonizowa .

Warto uwa nie wybiera  firm  instala-

cyjn  oraz urz dzenie. W adnym wypadku 

argumentem decyduj cym nie powinna by

niska cena.

– Dlaczego? Zamiast odpowiedzi wprost, 

pos u  si  przyk adem – stwierdza w a ci-

ciel Ciep odomu. – Ca kiem niedawno jedna 

z moich ekip wymienia a pomp  ciep a na... 

pomp  ciep a. Urz dzenie zamontowane 

przez inn  firm  od pocz tku przysparza o

inwestorowi k opotów i bardzo szybko zacz

a owa , e zdecydowa  si  na ma o do wiad-

czonego, ale taniego producenta. Wina 

le a a  zreszt  nie tylko po stronie wytwórcy 

urz dzenia. Sposób zamontowania pozosta-

wia  równie  sporo do yczenia. To z takich 

przypadków bior  si  niepochlebne opinie 

o pompach ciep a, jakie mo na znale

na niektórych forach internetowych. Moim 

zdaniem, inwestor sporo ryzykuje, zlecaj c

monta  ma o do wiadczonym instalatorom. 

Je eli firma sprzedaje kot y olejowe, gazowe, 

w glowe, a pompy ciep a s  tylko nowoczes-

nym dodatkiem do owej dzia alno ci, to ist-

nieje du e prawdopodobie stwo, e instalacja 

b dzie dzia a a wadliwie. Wiedza potrzebna 

do prawid owego zwymiarowania urz dzenia 

oraz zaplanowania  wspó pracuj cych 

z nim elementów jest specyficzna. Trzeba na 

przyk ad sporo wiedzie  o ch odnictwie oraz 

dzia aniu uk adów elektronicznych. Lata 

dzia alno ci w tej bran y nauczy y mnie, i

pompa ciep a to urz dzenie, które nie znosi 

kompromisów. Tymczasem inwestor, usi uj c

zbi  cen , w a nie takich kompromisów 

oczekuje. Zasad , jak  przyj em, jest 

proponowanie klientom gotowej, optymalnej 

instalacji. Je eli projekt zostanie zaakcep-

towany, to przyst pujemy do pracy. Je eli 

natomiast zaczynaj  si  naciski, aby obni y

cen , a wi c si  rzeczy dokona  jakich

przeróbek, uproszcze , pseudooszcz dno ci 

materia owych... wtedy bardzo cz sto rezy-

gnujemy ze zlecenia. Klient wymuszaj c za 

wszelk  cen  obni k , nie zdaje sobie sprawy, 

e dzia a przeciwko sobie. S  firmy, które aby 

uzyska  zlecenie, gotowe s  obni a  cen ,

a jak to robi ? Zmniejszaj  chocia by d ugo

kolektora, robi  mniej odwiertów, uk adaj

rurki ogrzewania pod ogowego w wi kszych 

odleg o ciach od siebie... To wszystko odbija 

si  pó niej na portfelu inwestora. Podnoszone 

s  bowiem koszty eksploatacyjne i zmniejsza-

na jest ywotno  urz dzenia... Komplikacji 

mo e by  ca e mnóstwo, ale wszystkie one 

sprawiaj , e klient wcze niej czy pó niej jest 

niezadowolony.

Modernizacja 1 – My l cinek
Budynek stoj cy w tej podbydgoskiej 

miejscowo ci ma oko o 240 m2 (parter z pod-

daszem) i jest trudny do ogrzania ze wzgl du 

na wysok  antresol  oraz sporo przeszkle .

Na parterze w cz ci dziennej u o one jest 

ogrzewanie pod ogowe, natomiast w sypial-

niach oraz na poddaszu ciep o dostarczane 

jest przez grzejniki.

– Nie mamy pewno ci, czy pod ogówka 

wykonana jest w sposób odpowiedni, dlatego 

b dziemy uwa nie obserwowa  dzia anie 

instalacji w czasie sezonu grzewczego 

2009/2010 – podkre la Waldemar Strze nicki. 

– Przy starym ródle ciep a, jakim by  kocio

kondensacyjny na gaz p ynny, miesi czne 

koszty ogrzania domu oraz ciep ej wody zim

wynosi y oko o 1600 z otych. Wed ug prognoz, 

 Ogrzanie domu w My l cinku kot em kondensacyjnym na gaz p ynny wymaga o du ych nak adów 

finansowych, pomimo e budynek wzniesiony jest w technologii ciany trójwarstwowej. Od chwili 

zainstalowania pompy ciep a koszty spad y w odczuwalny sposób
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po zainstalowaniu pompy ciep a, spadn  one 

do 500 z otych. To naprawd  niewiele, tym 

bardziej e jako  ocieplenia w cianie trój-

warstwowej i dachu budzi powa ne w tpli-

wo ci. Jestem umówiony z inwestorami, e

kiedy nastan  ch odniejsze dni, wykonam 

badanie domu kamer  termowizyjn , aby 

zlokalizowa  ewentualne b dy wykonaw-

cze. Wprawdzie jeste my pewni, e budynek 

b dzie dobrze dogrzany, ale chcemy, aby 

inwestor móg  osi gn  ten efekt jak najni -

szym kosztem eksploatacyjnym.

W My l cinku zamontowana jest pompa 

ciep a Nibe Fighter 1140 o mocy 15 kW. 

Wspó dzia a z ni  200-litrowy zbiornik 

c.w.u. VPA 200 oraz 500-litrowy zbiornik 

buforowy do centralnego ogrzewania. 

Dolne ród o stanowi  sondy pionowe 

o cznej d ugo ci oko o 300 m w 5 odwier-

tach.

– Budynek powsta  4 lata temu – mówi 

Agnieszka, w a cicielka domu w My l cinku. 

– Zamontowany zosta  wówczas kocio

zasilany gazem p ynnym ze zbiornika 

zakopanego w ogrodzie. Musz  powiedzie , e

wydawali my na ogrzewanie maj tek. Aby nie 

martwi  si  o zim , trzeba by o zatankowa

za ponad 10 tysi cy z otych. Rocznie by o to 

ju  15 tysi cy! Prawdziwy koszmar! Obecnie 

na gor c  wod  wydajemy oko o 1 z otego 

na dob . Wst pne próby ogrzewania, jakie 

przeprowadzili my, pokaza y, e temperatury 

w domu rozk adaj  si  bardziej równomiernie 

ni  w przypadku ogrzewania kot em na gaz, 

przez co ma si  wra enie, i  jest po prostu 

cieplej. Warto podkre li , e wszystkie prace 

zwi zane z zamontowaniem pompy trwa y

zaledwie tydzie ! Mia am du e obawy, czy 

w czasie wiercenia otworów w ziemi pod 

sondy pionowe  nie ucierpi elewacja domu... 

Ostatecznie wiertnica sta a zaledwie kilka 

metrów od ciany. Wbrew moim obawom 

wszystko odby o si  bezbole nie – czysto, 

sprawnie i szybko. By am naprawd  pozytyw-

nie zaskoczona.

Modernizacja 2 – Mrocza
To by a nietypowa modernizacja. 

W pobli u kilkudziesi cioletniego, ale 

solidnie ocieplonego domu o powierzchni 

u ytkowej 130 m2 (typowa jednopi trowa 

„kostka” z p askim dachem), zbudowano 

drugi podobny budynek mieszkalny o nie-

co wi kszym metra u. Cz sto spotykany 

rodzaj inwestycji, kiedy to dzieci buduj

w pobli u rodziców. Pierwszy dom ogrze-

wany by  od lat kot em na olej opa owy. 

– W nowym domu zamontowali my

pomp  ciep a z osobnym 300-litrowym 

zbiornikiem c.w.u. oraz 500-litrowy bufor 

dla zwi kszenia pojemno ci grzewczej in-

stalacji, poniewa  inwestor zdecydowa  si

tylko na grzejniki – wspomina Waldemar 

Srze nicki. – Nietypowo  zadania po-

lega a na tym, e pompa zainstalowana 

w nowym domu mia a obs ugiwa  równie

starszy budynek. Instalacja olejowa zosta a

zamkni ta zaworami, a my wpi li my si

w rozdzielacz. Obydwa budynki zasilane 

s  pomp Danfoss DHP-L 16 kW, ale 

maj  osobne obiegi i osobne sterowanie 

temperaturowe. Ju  w drugim miesi cu 

u ytkowania okaza o si , e koszt ogrzania 

obu budynków jest ni szy ni  koszt oleju 

opa owego spalanego poprzednio na potrze-

by jednego domu. Pewnym utrudnieniem 

by a odleg o , w jakiej le a y budynki. 

Szczególnie uwa nie podeszli my wi c do 

problemu tzw. przesy u. Od kot owni w no-

wym budynku do instalacji w starym jest 

on zabezpieczony rurami preizolowanymi. 

Dolne ród o stanowi  sondy pionowe, 

glikolowe. cznie jest to ponad 350 metrów 

w 6 odwiertach po 60–65 metrów.

Pompa ciep a w Mroczy pracuje od ubieg e-

go roku. W poprzednim sezonie grzewczym 

koszty eksploatacyjne zwi zane z poborem 

 Zbiornik ciep ej wody u ytkowej o pojemno ci

200 litrów, zainstalowany w My l cinku

Mrocza. Od lewej strony stoj : zbiornik buforowy (500 litrów), zbiornik ciep ej wody u ytkowej 

(300 litrów) oraz pompa ciep a Danfoss DHP-L o mocy 16 kW

My l cinek. Pompa ciep a Nibe Fighter 1140 

o mocy 15 kW i 500-litrowy zbiornik buforowy 

zabezpieczaj cy instalacj  i b d cy magazynem 

ciep ej wody do celów grzewczych
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energii elektrycznej dla dwóch s siaduj cych domów ( cznie ok. 

300 m2) wynosi y oko o 800 z otych na dwa miesi ce. Warto pod-

kre li , e kolejna zima powinna by  dla inwestora jeszcze ta sza, 

poniewa  poprzednio jeden z budynków by wie o oddany do 

u ytku i dopiero „wygrzewa  si ”, a to podnosi koszty nawet o 40%!

Modernizacja 3 – Raci
Dziesi cioletni budynek o powierzchni oko o 270 m2 ma bardzo 

nieregularn  bry  i du e przeszklenia. Do jego ogrzania u yta 

zosta a pompa DHP-H 16 kW z wbudowanym zbiornikiem 

c.w.u. o pojemno ci 180 litrów. Instalacja wyposa ona zosta a

dodatkowo w 500-litrowy bufor. Dolne ród o to 300 metrów 

pionowej sondy w odcinkach po oko o 60 m. Pompa ciep a

zosta a ustawiona w dobudowanym do budynku pomieszczeniu, 

w którym inwestor planowa  umie ci  pierwotnie zbiorniki oleju 

opa owego. Kot ownia olejowa pozosta a w budynku, ale jest 

obecnie od czona.

– Ciekawostk  jest to, e po starej instalacji grzewczej 

pozosta y grzejniki konwektorowe aluminiowo-miedziane 

przystosowane do znacznie wy szych temperatur zasilania

– mówi Waldemar Strze nicki. – Pierwszy, obserwacyjny sezon, 

przyniós  potwierdzenie naszych przypuszcze , pompa zapew-

nia a komfort cieplny w przewa aj cej cz ci domu. Inwestor 

by  bardzo zadowolony z efektów jej pracy, a tak e z kosztów 

eksploatacyjnych. Poniewa  jednak mo na by o zwi kszy

efektywno  urz dzenia oraz zapewni  jeszcze lepszy rozk ad

temperatur w budynku, namówi em w a ciciela domu, aby 

wymieni  grzejniki na stalowe, p ytowe, a wcze niej przeprowa-

dzi em ich dok adne zwymiarowanie.

Kot ownia w Raci u jest w czona w system monitoringu 

Danfossa i praktycznie w ka dej chwili mo na obserwowa  jej 

prac . Z danych, jakie mo na w ten sposób uzyska , wynika 

jasno, e w kolejnym sezonie grzewczym koszty eksploatacyj-

ne jeszcze spadn , co wida  chocia by po zmniejszonej liczbie 

godzin pracy urz dzenia. (m. .)

Raci . Pompa ciep a DHP-H  produkcji firmy Danfoss o mocy 

16 kW, która jest zintegrowana ze zbiornikiem c.w.u. o pojemno ci

180 litrów

 We wszystkich opisanych w artykule przypadkach sondy pionowe 

doprowadzone s  do murowanej studzienki zbiorczej, która jest po czona z pomp

ciep a w budynku

 Wykonanie wierce  niezb dnych do zamontowania sond pionowych 

(stanowi cych dolne ród o) jest bardzo precyzyjne, a stosunkowo ma a maszyna 

mo e zmie ci  si  nawet w niewielkim przydomowym ogródku
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