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Magdalena i Wojciech zdecydowali si  na 

pomp  ciep a, gdy  uznali, e niema y wy-

datek finansowy nie tylko szybko si  zwróci, 

dzi ki niskim kosztom eksploatacyjnym, ale 

tak e w pe ni zaspokoi potrzeby zwi zane 

z ogrzaniem domu oraz przygotowaniem 

ciep ej wody.

Dobrze zaizolowany
Dom na Bia o ce to budynek z podda-

szem u ytkowym o cznej powierzchni 

300 m2 i cz ciowym podpiwniczeniem. 

Mury s  wzniesione z pustaka ceramicz-

nego marki Leier (30 cm) docieplone 

15 centymetrami styropianu. Na dachu 

pod dachówk  ceramiczn  oraz pe nym 

deskowaniem z pap  u o onych jest 

25 centymetrów we ny mineralnej Isover 

Super-Mata.

W pod odze parteru znajduje si  10 centy-

metrów styropianu, natomiast w pod odze 

pierwszego pi tra 5 cm (strop ceramiczny 

marki Porotherm).

– Dodatkowe zabezpieczenie zastosowane 

zosta o w przypadku gara u, nad którym 

znajduje si  nasza sypialnia – podkre la 

Wojciech. – Na suficie zosta a tam umiesz-

czona dodatkowa 10-centymetrowa warstwa 

termoizolacji. Nadpro a i wieniec domu s

dodatkowo ocieplone, aby unikn  mostków 

termicznych.

W budynku zamontowano masywne 

drewniane okna z trzema szybami. Dzi ki 

temu ucieczka ciep a jest zmniejszona do 

minimum.

Wybór pompy ciep a
– Zapotrzebowanie obiektu na ciep o okre-

lone zosta o w projekcie domu –  stwierdza 

in ynier Andrzej Majkowski, dyrektor do 

spraw technicznych Stiebel Eltron. – To jedna 

z najwa niejszych przes anek pomagaj cych 

ustali , jakiego typu urz dzenie powinno 

zosta  zamontowane w budynku. Nale y tak e

wzi  pod uwag  rodzaj górnego ród a... czy 

b dzie to wy cznie ogrzewanie pod ogowe, 

czy te  po czenie pod ogówki z grzejnikami. 

Warto uwzgl dni  równie , jak du  ilo

ciep ej wody u ytkowej nale y przygotowywa

dla danej rodziny. Bior c pod uwag  wszystkie 

te uwarunkowania, doszli my do wniosku, e

najbardziej odpowiednim urz dzeniem dla bu-

dynku b dzie pompa ciep a typu solanka-woda 

Stiebel Eltron WPF 16. W tym typoszeregu 

znajduj  si  urz dzenia o mocy od 5,8 kW do 

16 kW. W domu na Bia o ce zamontowane 

zosta o najwi ksze z nich. Pompy ciep a WPF 

s  przystosowane do wspó pracy z ogrzewa-

niem pod ogowym oraz grzejnikowym, a tak e

do wydajnego przygotowywania ciep ej wody 

u ytkowej. W urz dzenia wbudowane s  grza -

ki elektryczne o mocy 6,6 kW, które wspoma-

gaj  prac  pompy ciep a podczas wyj tkowo 

du ych mrozów, zabezpieczaj  instalacje 

w razie awarii oraz pozwalaj  na przeprowa-

dzanie procesu dezynfekcji zasobników c.w.u. 

Ostatnia z wymienionych funkcji skutecznie 

chroni przed bakteriami Legionella.

Elementy instalacji
Dolnym ród em dla pompy w domu 

Magdaleny i Wojciecha s  sondy glikolowe 

o ca kowitej d ugo ci 350 metrów. Kolektory 

pionowe zalane mieszanin  wody i glikolu 

propylenowego (zwyczajowo nazywan

solank ) wykonane s  na zewn trz budynku, 

w ogrodzie. W piwnicy natomiast znajduj  si

rozdzielacze dolnego ród a (solanki), urz -

dzenie grzewcze, a tak e zbiornik buforowy 

o pojemno ci 200 litrów (wspomagaj cy prac

pompy ciep a i instalacji) oraz zbiornik ciep ej

wody u ytkowej o pojemno ci 400 litrów 

– SBB 400 WP SOL. 

– Zbiornik jest spory, ale zosta  dobrany 

do liczby mieszka ców z uwzgl dnieniem 

ich zapotrzebowanie na c.w.u. – stwierdza 

Wojciech. – W domu mieszkam bowiem z on

i trójk  dzieci, a czasowo towarzysz  nam 

równie  rodzice. 

– Z wyliczenia wynika, e wystarczy by ju

zasobnik o wielko ci 300 litrów, ale dodali my 

zapas, aby przy du ym zu yciu domownicy 

nie musieli czeka  na ciep  wod  – dodaje 

Andrzej Majkowski.

Pod ogówka i grzejniki
ród o górne ma charakter mieszany. Na 

parterze zastosowano przede wszystkim 

ogrzewanie pod ogowe (we wszystkich 
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Ciep o z gruntu
– niskie rachunki

Kiedy my leli my z on  o ogrzewaniu nasze-

go domu, najwa niejsz  spraw  by y oczywi-

cie koszty oraz... ekologia – mówi Wojciech, 

który mieszka na warszawskiej Bia o ce. 

– Z racji zainteresowa  zawodowych 

wiedzia em, e firma Stiebel Eltron 

ma w ofercie dobrej klasy urz dzenia 

czerpi ce ciep o ze róde  odnawialnych, 

a wi c przyjazne dla rodowiska.
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pomieszczeniach) oraz dodatkowe grzejniki 

wspomagaj ce w salonie i w jednym z poko-

jów (Purmo).  Na pi trze przewa aj  nato-

miast grzejniki, chocia  pod ogówka u o ona 

jest tam w dwóch azienkach, a tak e w holu.

– Uwa am takie rozwi zanie za optymalne 

dla tego budynku – podkre la dyrektor do 

spraw technicznych Stiebel Eltron. – Grzejniki 

i ogrzewanie pod ogowe pracuj  w tzw. pogo-

dówce, to znaczy temperatura zasilania syste-

mu ogrzewania grzejnikowego i pod ogowego 

uzale niona jest od temperatury zewn trznej. 

W ekstremalnym przypadku temperatury 

zewn trznej wynosz cej -20°C temperatura 

zasilania ogrzewania grzejnikowego osi gnie 

55°C, a pod ogowego 35°C. Przy wy szych 

temperaturach zewn trznych temperatura za-

silania obiegów grzewczych b dzie odpowied-

nio  ni sza. Dobieraj c wielko  grzejników, 

nale y robi  to w taki sposób, aby  temperatura 

p yn cej w nich wody mog a by  jak najni sza. 

Dzi ki temu wspó czynnik efektywno ci ener-

getycznej, COP, osi gany przez pomp  ciep a

mo e by  wysoki. 

Rurki ogrzewania pod ogowego u o one s

na folii aluminiowej, pod któr  znajduje si

styropian. Do pod o a mocuj  je specjalnie 

przeznaczone do tego celu spinki. P tle 

grzewcze pokryte zosta y nast pnie siatk

zbrojon  i zalane posadzk  samopoziomuj c

z dodatkiem w ókien wzmacniaj cych.

W domu Magdaleny i Wojciecha temperatu-

r  w ci gu dnia zaprogramowano na poziomie 

21°C. Noc  zmniejszana jest o 1,5 stopnia.

– Taka zmiana temperatury jest wa na dla 

efektywnego wypoczynku, ale by aby trudna 

do osi gni cia w przypadku, gdyby w domu 

zainstalowano wy cznie ogrzewanie pod ogo-

we – mówi pan domu. – Ma ono bowiem spor

bezw adno . Tymczasem grzejniki zamonto-

wane na pi trze w sypialniach reaguj  dosy

szybko i jest to wa ny argument przemawiaj -

cy na rzecz uk adu mieszanego. 

Warto podkre li , e w domu na Bia o ce 

ogrzewane s  nawet pomieszczenia go-

spodarcze oraz dwustanowiskowy gara

( cznie oko o 50 m2). Zaprogramowana tam 

temperatura jest wprawdzie nieco ni sza ni

w cz ci mieszkalnej, ale dzi ki temu komfort 

u ytkowania budynku wyra nie wzrasta.

Regulacja
W pomp  ciep a Stiebel Eltron WPF wbudo-

wany jest regulator, który steruje systemem 

(zarówno ogrzewaniem, jak i przygotowaniem 

c.w.u.). Cz   parametrów jest w nim zapro-

gramowana fabrycznie, natomiast pozosta e

– te które wynikaj  ze specyfiki budynku oraz 

przyzwyczaje  mieszka ców, ustawia serwi-

sant podczas uruchamiania pompy ciep a. 

Niektóre nastawy kodowane s  kodem serwi-

sowym, aby inwestor przez przeoczenie lub 

dociekliwo  nie zaburzy  pracy urz dzenia.

– System regulacji i zmiany parametrów jest 

bardzo przejrzysty i przyjazny dla u ytkowni-

ków – podkre la Wojciech. – Na wy wietlaczu 

pokazuj  si  komunikaty w j zyku polskim, 

dzi ki czemu zmiana temperatury ciep ej wody 

u ytkowej czy temperatury w obiegach grzew-

czych nie nastr cza wi kszych problemów. 

– Ciekawym rozwi zaniem wprowadzonym 

przez nasz  firm  na rynek jest monitoring 

pomp ciep a za pomoc  elektronicznego kon-

wertera DCO Activ GSM – mówi dyrektor do 

spraw technicznych Stiebel Eltron. – Odbiera 

on informacje o stanie pompy od jej automa-

tyki, przetwarza je i przekazuje do modu u

GSM. Informacja w postaci SMS-a przesy ana 

jest nast pnie do serwisanta. Urz dzenie to 

pozwala równie  na odbieranie informacji 

zwrotnych, a nawet zmiany ustawie  para-

metrów pracy pompy ciep a bez konieczno ci 

przyjazdu instalatora.

Koszty
Pompa ciep a w domu Magdaleny i Wojciecha 

zosta a zainstalowana w styczniu 2007 roku, 

a uruchomiono j  sze  miesi cy pó niej.

– Koszty inwestycyjne zwi zane z instalacj

urz dzenia mo na podzieli  na trzy grupy

– mówi gospodarz. – Pierwsza z nich obejmuje 

zakup oraz instalacj : pompy ciep a, zasob-

nika ciep ej wody u ytkowej, zbiornika 

buforowego oraz pozosta ych elementów 

instalacyjnych. czny koszt – 27 000 z .

Druga grupa kosztów wi za a si z wyko-

naniem dolnego ród a: odwiertów oraz 

zainstalowaniem sond glikolowych. Razem 

– 33 000 z . Do trzeciej grupy zaliczy bym 

prace zwi zane z górnym ród em: pod o-

gówka, instalacja grzejników (bez posadzek 

samopoziomuj cych). cznie – 20 000 z

(w sum  t  wchodzi y jednak równie  pozosta-

e prace hydrauliczne w domu). Poniewa  po 

uruchomieniu systemu  grzewczego byli my 

z on  bardzo ciekawi, jak b d  kszta towa y

si  koszty eksploatacyjne, zamontowali my 

podlicznik dla pompy ciep a, który pokazuje 

ilo  zu ytej przez ni  energii elektrycznej. 

W roku 2009 za ogrzanie domu o powierzchni 

300 m2 i przygotowanie c.w.u. zap acili my 

w kolejnych miesi cach: stycze  – 911,35 z

[szczegó y w tabelce – przyp. red.], luty 

– 663,56 z , marzec – 608,44 z , kwiecie

– 307,40 z , maj – 153,70 z , czerwiec 

– 180, 20 z , lipiec – 69,96 z , sierpie  – 73,14 z ,

wrzesie  – 98,05 z , pa dziernik – 495,55 z ,

listopad – 456,86 z , grudzie  – 778,04 z .

Ciekawe b dzie te  spojrzenie na wyniki 

z pierwszych dwóch miesi cy tego roku, kiedy 

to w okolicach Warszawy panowa y wyj tkowo 

niskie temperatury si gaj ce -26 stopni. Pompa 

ciep a pracowa a wówczas bardzo intensywnie 

i zu y a w styczniu blisko 2000 kWh, a wi c za 

sum  oko o 1050 z otych. W lutym temperatury 

by y ju  nieco wy sze i urz dzenie zu y o tylko 

1250 kWh za sum  663 z otych.

(m. .)   

Zu ycie energii elektrycznej przez pomp  ciep a Stiebel Eltron WPF 16 
w 2009 roku (Bia o ka)

pocz tkowy

stan licznika 

energii

ko cowy

stan licznika 

energii

zu ycie

energii 

[kWh]

koszt zu ycia

energii

[z ]

stycze 5123 6780 1657 911,35

luty 6780 8032 1252 663,56

marzec 8032 9180 1148 608,44

kwiecie 9180 9760 580 307,4

maj 9760 10050 290 153,7

czerwiec 10050 10390 340 180,2

lipiec 10380 10512 132 69,96

sierpie 10512 10650 138 73,14

wrzesie 10650 10835 185 98,05

pa dziernik 10835 11770 935 495,55

listopad 11770 12632 862 456,86

grudzie 12641 14109 1468 778,04

Wy wietlacz pompy 

ciep a Stiebel, dzi ki 

któremu atwo mo na 

ledzi  i regulowa

nastawy pompy ciep a
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