
Czy to du o? Oczywi cie sporo, ale porów-

nuj c tego rodzaju inwestycj  z kosztami 

poniesionymi przy monta u kot a gazowe-

go, cz sto pope nia si  b dy, które fa szuj

obraz ponoszonych nak adów.

Jak to jest z tymi kosztami?
– Pami tajmy o tym, e koszty mo na

sensownie porównywa  tylko w przypadku 

urz dze  o podobnym zaawansowaniu 

technologicznym – stwierdza Waldemar 

Strze nicki w a ciciel firmy Ciep odom.

– Pomp  ciep a z dolnym ród em i pod o-

gówk  w domu o standardowej powierzchni 

wycenia si  w zale no ci od marki urz -

dzenia na 60–65 tysi cy z otych. Za dobry 

kocio  kondensacyjny z automatyk  trzeba 

zap aci  oko o 10 tysi cy z otych. Do tego 

nale y jednak doliczy  cen  wybudowania 

komina systemowego, albo monta u wk adu

kwasoodpornego. Standardowy komin 

„Schiedela” to oko o 5 tysi cy. Je li musimy 

zainstalowa  zbiornik na gaz p ynny, to ka -

dego roku zap acimy za jego dzier aw  oraz 

za obs ug  techniczn  i przegl d poniewa

podlega on Urz dowi Dozoru Technicznego. 

Pami ta  nale y jeszcze o obowi zku spraw-

dzania komina przez kominiarza. Nie s  to 

mo e koszty wysokie, ale sta e i trzeba je 

doliczy  do kosztów eksploatacji. Wykonanie 

instalacji grzewczej oraz kot owni równie

kosztuje sporo. Kiedy to wszystko uczciwie 

si  podliczy, to okazuje si , e ró nica 

pomi dzy cen  zamontowania w budynku 

pompy ciep a i kot a kondensacyjnego 

kurczy si  do 20–23 tysi cy z otych. I je li 

ju  kto  zadaje owo nie miertelne pytanie 

„A kiedy mi si  zwróci koszt?”, to nale y

my le  nie o wspomnianych na pocz tku 

65 tysi cach, tylko o tych dwudziestu kilku! 

Bo przecie  czym  w domu i tak trzeba 

grza . A wracaj c do pytania... Zwróci si

stosunkowo szybko, gdy  eksploatacja kot a

gazowego jest przewa nie 4 razy dro sza od 

eksploatacji pompy ciep a. Tyle razy wi cej 

pieni dzy trzeba po o y  miesi cznie na 

stó !

Warto spojrze  równie  na trendy 

gospodarcze. Gaz systematycznie dro eje 

i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazu-

j , e tendencja ta utrzyma si  jeszcze przez 

d ugi czas. Wielu „oszcz dnych” klientów 

decyduje si  na kot y, w których spalany 

jest tzw. ekogroszek.

– Dobre kot y na paliwa sta e nie s

tanie! – podkre la w a ciciel Ciep odomu. 

– Trzeba na nie wyda  oko o 10 tysi cy. 

Mo na oczywi cie kupi  piec ju  za 

6–7 tysi cy, ale w takim wypadku nale y

uzbroi  si  w cierpliwo , bo cena jest 

wówczas najcz ciej prostym odbiciem 

jako ci. Taki kocio  trzeba oczywi cie 

wyposa y  w komin o rednicy 140–150 mm 

oraz pami ta  o miejscu na sk adowanie 

opa u. U wiadommy sobie, e koszt ka dego 

metra kwadratowego domu to obecnie jakie

2,5–3 tysi ce z otych. Mówi c krótko je li 

chcemy mie  kot owni , w której b dziemy 

pali  „ekogroszkiem”, to zamra amy oko o

7 tysi cy z naszego metra u! W miejscu, 

w którym mog aby sta  chocia by kabina 

sauny, le y bowiem góra w gla. Natomiast 

pomieszczenie na pomp  ciep a nie musi 

by  du e. Warto powiedzie  wreszcie o ce-

nach pr du. Kto  sceptycznie nastawiony 

REPORTA

Trzeba dobrze policzy  koszty
W Polsce najcz ciej 

domy jednorodzinne 

maj  powierzchni

w granicach 

140–170 m2.

Realny koszt pompy 

ciep a z sondami

pionowymi oraz

wykonan  pod ogówk

kszta tuje si

dla takiego domu

na poziomie

60–70 tysi cy z otych.

Wykonywanie pionowych sond glikolowych, 

które stanowi  dolne ród o pompy ciep a
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powie – w giel, gaz, olej opa owy dro ej ,

ale rosn  równie  i to bardzo znacz co 

op aty za energi  elektryczn .

Nale y jednak pami ta , e pompa ciep a

to urz dzenie, kóre na wyprodukowanie 

1 kW energii cieplnej potrzebuje oko o
1/4 kW energii elektrycznej.

Dolne ród o
Warto podkre li , e nie ma dwóch iden-

tycznych instalacji wykonanych z pomp

ciep a i st d bior  si  ró nice w kosztach 

poszczególnych inwestycji. O ile cena urz -

dzenia jest w miar  sta a i zale y od mocy 

(czasami marki) o tyle, cena dolnego ród a

bywa zró nicowana. Ma na ni  wp yw 

m.in. rodzaj kolektora. 

– W przypadku urz dzenia tej samej 

mocy inna jest bowiem cena kolektora 

poziomego (przyjmuje si , e jest on ta szy), 

inna sond pionowych – mówi Waldemar 

Strze nicki. – Je eli dzia ka jest niewielka, 

od dawna zagospodarowana lub warunki 

gruntowe s  nieodpowiednie (piaski, sucha 

gleba), to wykonanie odwiertów staje si

konieczno ci  i podnosi koszty. Oczywi cie, 

je li kto  si  uprze, to kolektor p aski 

mo na po o y  nawet przy niekorzystnych 

warunkach glebowych. Musi by  on jednak 

odpowiednio d u szy, a to zwi ksza nak ady 

finansowe niezb dne do jego wykonania 

i zbli a je do kosztów odwiertów.

Inwestycja 1
Koszt: pompa ciep a + instalacje + kolek-

tor pionowy + ogrzewanie pod ogowe 

= 60 000 z  z VAT 7% (lipiec 2008).

Dom w okolicach Bydgoszczy zosta  zbu-

dowany z gotowych cian keramzytowo-

-betonowych (montowanych na placu 

budowy) i ocieplony 15 cm warstw  sty-

ropianu. Na stropie nad pomieszczeniami 

u ytkowymi wysypane jest 28 cm granu-

latu, którego zadaniem jest tymczasowe 

docieplenie parteru. Poddasze mo e by

bowiem w przysz o ci adaptowane na 

pomieszczenia mieszkalne. Powierzchnia 

dolnej kondygnacji to 130 m2. W domu 

wstawione s  okna o bardzo dobrych para-

metrach (trzyszybowe). W budynku firma 

Ciep odom zainstalowa a pomp  ciep a

6 kW (Danfoss DHP-H) z sondami pionowy-

mi. W ca ym domu u o one jest ogrzewanie 

pod ogowe. 

Pompa pracowa a od pocz tku bardzo 

intensywnie, aby wygrza  posadzki, na 

których jesieni  uk adane by y panele. 

W domu nie ma instalacji gazowej, a zatem 

wszystkie urz dzenia zasilane s  pr dem. 

Rachunki za ogrzewanie i wszystkie 

pozosta e odbiorniki pr du (o wietlenie, 

kuchenka, pralka, TV itp.) w czasie dwóch 

miesi cy okresu letniego opiewa y na 

kwot  360 z  (koszt przygotowania c.w.u. 

– 25 z otych). Zim  wzros y do 660 z  za 

dwa miesi ce (przy temperaturach docho-

dz cych do -20°C).

Inwestycja 2
Koszt: pompa ciep a + instalacje

+ kolektor pionowy + ogrzewanie pod o-

gowe i grzejniki = 80 000 z  z VAT 7%

(lipiec 2007).

Parterowy dom z poddaszem u ytkowym 

w Zielonce wzniesiony zosta  w technologii 

ciany jednowarstwowej z Ytonga (36,6 cm) 

i zosta  wyposa ony w pomp  ciep a o mocy 

10 kW (Nibe Fighter 1240). Wi ksza moc 

urz dzenia sprawi a, e inwestycja by a

dro sza i zamkn a si  kwot  80 tysi cy 

z otych.

– Warto podkre li , e budynek jest bar-

dzo korzystnie usytuowany wzgl dem stron 

wiata – podkre la Waldemar Strze nicki. 

– Okna znajduj  si  od po udnia, po u-

dniowego wschodu i zachodu, natomiast 

w pó nocnej cz ci domu usytuowane s  po-

mieszczenia gospodarcze oraz gara . Dom 

ma 168 m2 powierzchni u ytkowej (223 m2

licz c w obrysie pod óg).  Przygotowanie 

ciep ej wody to koszt oko o 40 z otych 

miesi cznie. Natomiast cena ogrzewania 

w okresie zimowym oscyluje mi dzy 140 

a 200 z otych miesi cznie.

Inwestycja 3
Koszt: pompa ciep a + instalacje + ko-

lektor pionowy + ogrzewanie pod ogowe 

i grzejniki = 70 000 z  z VAT 7% (rok 2008).

W tej samej miejscowo ci znajduje si

dom o powierzchni  160 m2, którego ciany 

wymurowane s  z Porothermu. Budynek 

jest ocieplony 10 cm warstw  styropianu. 

Wyposa ono go w pomp  ciep a o mocy 8 kW 

(Danfoss DHP-H). W wi kszo ci pomieszcze

zastosowano ogrzewanie pod ogowe (oprócz 

gara u, azienki, pralni). Budynek nie ma 

przy cza gazowego. Op aty za zu ycie pr du

na wszystkie cele bytowe kszta towa y si

nast puj co (w cyklu dwumiesi cznym): 

listopad, grudzie  2008 – 540 z , stycze , luty 

2009 – 860 z  (temperatury dochodzi y do 

-25°C), marzec kwiecie  830 z , maj, czerwiec 

– 540 z , lipiec, sierpie  – 390 z , wrzesie ,

pa dziernik – 430 z . Z wymienionych kwot 

oko o 2/3 to koszt ogrzewania i przygotowa-

nia c.w.u. (m. .) 

Pompa ciep a Danfoss DHP-H 6 o mocy 6 kW 

ogrzewa powierzchni  130 m2

Pompa ciep a Danfos DHP-H 8 o mocy 8 kW 

zainstalowana w domu o powierzchni 160 m2.

Zdj cie wykonane w czasie monta u urz dzenia 

– przed os oni ciem rur izolacj  termiczn

Pompa ciep a Nibe Fighter 1240 

o mocy 10 kW, która ogrzewa 

budynek o powierzchni 168 m2

zdj cia: archiwum firmy Ciep odom
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