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Ciep o mo na pobiera

z ziemi, wody lub 

powietrza. Wybór 

ród a ciep a, czyli 

tzw. dolnego ród a, 

ma decyduj cy wp yw 

na koszty inwestycji, 

podstawowe 

parametry instalacji 

z pomp  ciep a

i niezawodno

jej dzia ania. To 

najwa niejsza decyzja.

PATRONI CYKLU

Wybór dolnego ród a

fo
t.

 R
e

h
a

u

Instalacja grzewcza z pomp  ciep a sk ada 

si  z trzech zasadniczych cz ci 1:

ród a dolnego;

 w z a cieplnego, którego najwa niejszym 

elementem jest pompa ciep a;

ród a górnego.

ród o górne grzeje pomieszczenia – to pod-

ogówka, grzejniki lub jedno i drugie. Energi

ciepln  dostarcza do ród a górnego pompa

ciep a. Jest to energia pobierana przez pomp

ciep a z powietrza, wody lub gruntu za po-

moc  instalacji nazywanej ród em dolnym. 

ród o dolne decyduje o jako ci ca ego syste-

mu grzewczego.

Ka da pompa ciep a zawsze zrobi swoje

– „przepompuje” ciep o ze ród a dolnego do 

górnego, je li tylko ród o dolne jest odpo-

wiednio wydajne. Je li ród o dolne jest le 

wybrane, le zaprojektowane lub le wykona-

ne, nawet najlepsza pompa ciep a nic nie po-

mo e.

Wiadomo, e sprawno  ogrzewania pomp

ciep a, okre lana wspó czynnikiem efektyw-

no ci COP (Coefficient of Performance), jest tym wi ksza, im mniejsza jest ró nica temperatury 

DT mi dzy ród em górnym (T
2
) a ród em dolnym (T

1
), tj.

Zatem im wy sza temperatura ród a dolnego T
2
, tym wi ksza sprawno  ogrzewania. 

Najcieplejszym ród em dolnym mo e by  sztuczne ród o ciep a, takie jak cieki, woda po-

wrotna w systemach ciep owniczych, inne ciecze, gazy lub powietrze ogrzewane w jakim  pro-

cesie technologicznym. Mo liwo ci takich rozwi za  istniej  w przemy le lub budownictwie 

komunalnym, natomiast bardzo rzadko zdarzaj  si  w domach jednorodzinnych. Pozostaj  nam 

1 Ogólny schemat systemu ogrzewania z pomp  ciep a

górne ród o

pompa ciep a dolne ród o
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ród a naturalne (odnawialne), wymienione na rys. 2 i przedstawione schematycznie na rys. 3.

Najwy sz  temperatur  ma woda gruntowa, ok. 10°C, niezale nie od g boko ci i pory roku. 

Rozwi zanie z wod  gruntow  jako dolnym ród em jest wi c bardzo korzystne pod wzgl dem 

sprawno ci (COP osi ga warto ci 5÷6), niezbyt drogie inwestycyjnie, ale wymaga sprawdzenia 

parametrów wody, której zanieczyszczenia mog  powodowa  korozj  wymiennika ciep a lub 

powstawanie osadów.

Kolektor gruntowy to kilkaset metrów zakopanej w ziemi rury nape nionej roztworem 

glikolu, nazywanym zwyczajowo solank . Mo e by poziomy (p aski lub spiralny) zakopa-

ny na g boko  ok. 1,5 m pod powierzchni  gruntu lub pionowy w odwiertach o g boko ci 

od 30 do 200 m. 

Glikol kr cy w kolektorze gruntowym ma zwykle temperatur  od –2 do +5°C, w pierw-

szym przybli eniu przyjmuje si  0°C. Sprawno  systemów z kolektorem gruntowym nape -

nionym glikolem jest nieco gorsza ni  dla wody gruntowej (COP=4÷5). Wy sze s  koszty 

inwestycyjne, k opotliwe jest zaanga owanie du ej powierzchni dzia ki (dla kolektora pozio-

mego), ale jest to rozwi zanie o wysokim stopniu niezawodno ci, gdy  uk ad zamkni ty jest 

niewra liwy na zanieczyszczenia czy ewentualne zmiany warunków hydrogeologicznych. 

Najta sze, bo niewymagaj ce adnych prac inwestycyjnych jest wykorzystanie powie-

trza jako dolnego ród a. Najwi kszym mankamentem tego rozwi zania s  sezonowe i po-

godowe zmiany temperatury powietrza, przy czym najgorsze warunki s  w zimie, kiedy 

pompa ciep a jest mocno eksploatowana, a jej sprawno  spada w miar  obni ania si  tem-

peratury powietrza (dla T poni ej –10°C wspó czynnik COP wynosi zaledwie 2÷3). Jako dol-

ne ród o mo e te  by  wykorzystane powietrze wewn trz domu (5–20°C), ale dotyczy to 

ograniczonych zastosowa  pompy ciep a wy cznie do wytwarzania c.w.u. lub do klimaty-

zacji (w roli rekuperatora).

Woda gruntowa – dwie studnie
Grunt, a wi c równie  woda gruntowa, na g boko ci wi kszej ni  6 m ma w zasadzie sta

temperatur , która wynosi w Polsce ok. 10°C, niezale nie czy jest zima, czy lato (mo na si  li-
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¢ darmowa energia z powietrza
¢ najwyższe wskaźniki energooszczędności systemu ogrzewania COP ≥ 4 (B7/W35) 

¢ najniższe koszty instalacyjne systemu ogrzewania budynku
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konwekcyjne, ciepłą wodę, basen)
¢ bogata oferta akcesoriów
¢ brak bezpośredniej emisji CO2

Twój ciepły dom
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2 Klasyfikacja róde  energii cieplnej pobieranej 

przez pomp  ciep a
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czy  ze zmianami w przedziale 7–12°C). Najta szym inwestycyjnie sposobem pobierania cie-

p a z gruntu jest pompowanie wody z g boko ci poni ej 6 m (oczywi cie, lustro wody grunto-

wej mo e by  na poziomie wy szym, np. 1 lub 2 m pod powierzchni  gruntu). Budujemy dwie 

studnie – czerpaln  do poboru wody i ch onn  do odprowadzenia (zrzutu) wody sch odzonej, 

która wyp ywa z pompy ciep a. W typowych warunkach geologicznych, gdy woda jest czerpana 

z warstwy wodono nej na g boko ci 6–15 m, koszt budowy takich dwóch studni wynosi 3000–

4000 z . Odleg o  pomi dzy studni  czerpaln  i ch onn  powinna by  jak najwi ksza (co naj-

mniej 15 m), eby ch odna woda zrzucana nie miesza a si  z wod  czerpan , niekorzystnie ob-

ni aj c jej temperatur .

Obie studnie musz  korzysta  z tej samej warstwy wodono nej, przy czym studnia czerpal-

na powinna znajdowa  si  przed ch onn  wzgl dem kierunku przep ywu wody w tej warstwie. 

Chodzi o to, by woda sch odzona nie wraca a do studni czerpalnej.

Wydajno  pompowania wody gruntowej powinna wynosi  ok. 1,5 m3/h, do czego wystarcza 

pompa samozasysaj ca o mocy 200 W (je li lustro wody jest nie g biej ni  6 m).

Nie zawsze warunki gruntowo-wodne s  korzystne dla tego rozwi zania.

Podstawowym przeciwwskazaniem mo e by  g boki poziom lustra wody gruntowej, co zmu-

sza do stosowania dro szych rozwi za  – pomp g binowych i g bokich wierce . Uwaga – na 

studnie g bsze ni  30 m wymagane jest pozwolenie wodno-prawne. Jest te  drugi warunek 

(nie zawsze przestrzegany), e trzeba niezale nie od g boko ci studni mie  pozwolenie wodno-

prawne na czerpanie wody w ilo ci wi kszej ni  15 m3/dob .

Jest to warunek na ogó  spe niany „na styk”, gdy  przy pompowaniu w tempie 1,5 m3/h ozna-

cza maksymalnie 10 godzin pracy pompy wodnej na dob .

Te graniczne parametry mo na odnie  do pompy ciep a o mocy 7–8 kW. Dla pompy cie-

p a o wi kszej mocy wydajno  pompowania wody musi by  wi ksza ni  1,5 m3/h, zatem 

warunek czerpania wody w ilo ci wi kszej ni  15 m3/dob  zostanie przekroczony i trzeba 

wyst pi  o pozwolenie.

Cz sto wyra ane s  obawy o nied ugi czas ycia studni – zarówno czerpalnej, której wydaj-

no  z czasem mo e si  obni y , jak i zrzutowej, której ch onno  mo e nie by  wystarczaj ca 

po pewnym czasie. Jednak ewentualnej degradacji studni wierconej nie nale y spodziewa  si

wcze niej ni  po 15–20 latach. Je li ju  tak si  stanie, to nie b dzie wielkim problemem finan-

sowym ani technicznym wywiercenie nowych studni, zatem tym ograniczeniem nie powin-

ni my si  nadmiernie przejmowa . Innym k opotem systemu woda-woda mo e by  z a jako

wody – du a zawarto elaza i manganu oraz bardzo wysoka twardo . Do producenta pompy 

ciep a nale y ocena, czy z e parametry jako ciowe wody mog  istotnie wp yn  na niszczenie 

lub z  prac  pompy ciep a. Gro ne i, niestety, do  cz ste w naszych warunkach jest nadmier-

ne za elazienie wody. elazo nie jest szkodliwe, dopóki si  nie utleni. Osad tlenku elaza mo e

„zatka ” wymiennik, tak e studni  ch onn . Dlatego w przypadku mocno za elazionej wody 

niezmiernie wa ne jest, by ca y uk ad od poboru wody w studni czerpalnej do zrzutu w studni 

ch onnej by  szczelny i nie „nabiera ” powietrza.

Niektórzy producenci oferuj  opcjonalnie parowniki w specjalnym wykonaniu, odpornym na 

korozyjne dzia anie wody o „z ych” parametrach. Stosuje si  te  dodatkowy wymiennik ciep a

odporny na „z ” wod . W obiegu wtórnym takiego wymiennika, po rednicz cym mi dzy wod

ze studni a parownikiem pompy ciep a, kr y woda z 10% zawarto ci  etylenu.

W Europie system woda-woda jest stosowany niezbyt cz sto. W Szwajcarii i Szwecji ma 

udzia  zaledwie 1–2%, natomiast w bli szych nam geograficznie krajach: Niemcy, Austria – ok. 

10% zainstalowanych pomp ciep a pracuje w tym systemie. Pozosta e 90% instalacji dziel  si

mniej wi cej po równo na gruntowe (solanka-woda ) i powietrzne.

Kolektor poziomy p aski
Wykonuje si  z rur PE o rednicy 25–40 mm, uk adanych w wykopie o g boko ci ok. 1,5 m, 20–

50 cm poni ej strefy przemarzania, ale nie g biej ni  2 m. Jest to zwykle kilka p tli, czyli odcinków 

rur o d ugo ci ok. 100 m ka dy. Podzia  rury kolektora przyk adowej d ugo ci 500 m na pi  równo-

leg ych p tli d ugo ci 100 m ma na celu zmniejszenie oporów przep ywu, aby pompa obiegowa wy-

muszaj ca przep yw glikolu nie musia a osi ga  du ych mocy, zmniejszaj c tym samym sprawno

systemu ogrzewania. Odst py mi dzy rurami kolektora zale  od wydajno ci cieplnej gruntu i od 

rednicy rur. Im mniej wydajny energetycznie grunt, tym mniejsz  stosuje si rednic  rur i mniejsze 3 Podstawowe rodzaje ród a dolnego

kolektor poziomy

kolektor pionowy

dwie studnie

powietrze
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odst py mi dzy rurami. Przy odst pach mi dzy rurami rz du 0,5–0,8 m z jednego m2 gruntu z ko-

lektorem otrzymuje si  moc 10–40 W, w zale no ci od rodzaju gleby. Gliniasty i wilgotny grunt odda-

je wi cej ciep a (30–40 W) ni  piaszczysty, suchy (10–20 W). St d przy za o eniu, e do ogrzewania 

domu potrzeba ok. 50 W na jeden metr kwadratowy powierzchni pomieszcze , kolektor p aski powi-

nien zajmowa  powierzchni  1,5–5 razy wi ksz  ni  powierzchnia domu. Zatem do tego rozwi za-

nia niezb dna jest du a powierzchnia dzia ki (np. ok. 600 m2 dla domu o powierzchni ogrzewanych 

pomieszcze  ok. 150 m2, je li grunt jest suchy i piaszczysty). Rury kolektora s  wype nione roztwo-

rem wodnym glikolu, nazywanym zwyczajowo solank . W parowniku pompy ciep a glikol odda-

je ciep o, och adzaj c si  o ok. 4°C. rednia temperatura glikolu w kolektorze wynosi ok. 0°C, chocia

po s onecznym lecie mo e osi gn  nawet +10°, a podczas srogiej zimy mo e wych odzi  si  do kil-

ku stopni poni ej zera. Trzeba pami ta , e ciep o odbierane przez glikol z gruntu pochodzi g ównie 

z promieni s onecznych – transport ciep a z g bszych warstw ziemi ku powierzchni jest zjawiskiem 

pomijalnie s abym. Dlatego bardzo wa na jest mo liwo  pe nej regeneracji cieplnej gruntu w lecie, 

przed nast pnym sezonem grzewczym. Nie ma wi c sensu zakopywanie kolektora na g boko ciach 

wi kszych ni  1,8 m, gdzie s abo dochodzi ciep o s oneczne. Nie wolno te  utrudnia  penetracji ener-

gii s onecznej przez np. zabetonowanie powierzchni gruntu nad kolektorem. Warto tu zauwa y , e

energia s oneczna przenika do gruntu g ównie z wod  deszczow . Brak mo liwo ci pe nej regene-

racji cieplnej gruntu przez lato to ryzyko obni enia temperatury glikolu w zimie poni ej granicznej 

warto ci dla danej pompy, co spowoduje wy czenie si  pompy. Dlatego lepiej przewymiarowa  ko-

lektor poziomy, czyli zaprojektowa  go z pewnym zapasem mocy. Moc kolektora p askiego (jak ka de-

go ród a dolnego) to moc pompy ciep a pomniejszona o moc spr arki, czyli:

Koszt kolektora 

pionowego to ok. 

50% ca kowitego 

kosztu instalacji 

systemu 

grzewczego 

z pomp  ciep a

Na przyk ad dla pompy ciep a o mocy 8 kW i COP=4 otrzymujemy P
kol

=6 kW, co przy 

gruncie o przeci tnych w a ciwo ciach cieplnych (22 W/m2) oznacza konieczno  zaj cia 

powierzchni dzia ki ok. 300 m2.

Nale y pami ta , aby przed zasypaniem kolektora sprawdzi  jego szczelno  i odpowietrzy

wszystkie p tle.
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Kolektor spiralny
Istnieje pogl d, e je li powierzchnia dzia ki nie pozwala na zainstalowanie kolektora p a-

skiego, to na znacznie mniejszej powierzchni mo na zainstalowa  kolektor spiralny, czyli 

u o y  rury spiralnie w wykopie o szeroko ci co najmniej 80 cm.

Jednak jest to twierdzenie myl ce – w istocie kolektor spiralny wymaga niewiele mniejszej po-

wierzchni dzia ki ni  kolektor p aski, gdy  odleg o ci mi dzy rowami nie powinny by  mniejsze 

ni  3 m. Zalet  kolektora spiralnego jest to, e wykopanie kilku rowów o szeroko ci do 1 m i d u-

go ci do 20 m jest atwiejsze ni  zdj cie niemal dwumetrowej warstwy gruntu z du ej powierzch-

ni dzia ki. Warto tutaj przypomnie , e ród em ciep a jest grunt, a nie rura, wi c niezale nie od 

sposobu jej u o enia (rz dami czy spiralnie) dla pobrania okre lonej ilo ci ciep a z gruntu wyma-

gana jest okre lona powierzchnia „pracuj cego” gruntu. W praktyce powierzchnia dzia ki zaj ta 

przez kolektor spiralny jest o ok. 1/3 mniejsza ni  dla kolektora p askiego o identycznej mocy, nato-

miast powierzchnia prac gruntowych jest ponadpi ciokrotnie mniejsza.

Kolektor pionowy
Najskuteczniejszym rozwi zaniem w przypadku ograniczonej ilo ci miejsca jest kolektor 

pionowy. Do odwiertów g boko ci 30–150 m (uwaga – konieczne jest zezwolenie, a to -

czy si  z dodatkowymi kosztami) wk ada si  sondy pionowe, czyli rury zgi te w kszta -

cie litery U, w których kr y glikol. Z 1 m odwiertu mo na uzyskiwa  30–70 W mocy ciepl-

nej. Na przyk ad dla domu o powierzchni 200 m2 potrzebn  moc ciepln  dolnego ród a (ok. 

0,8 mocy pompy ciep a, czyli 0,8×200 m2×50 W/m2=8 kW) otrzymamy przy cznej d ugo-

ci odwiertów ok. 160 m, czyli mog  to by  na przyk ad 4 odwierty o g boko ci 40 m ka dy. 

Odleg o  mi dzy odwiertami nie powinna by  mniejsza ni  5 m (im g bsze odwierty, tym 

ta odleg o  powinna by  wi ksza, dla odwiertów o g boko ci 80–100 m powinna wynosi

ok. 8 m). Kolektor pionowy, w porównaniu z kolektorem p askim, ma same zalety:

 zajmuje niewielk  powierzchni  dzia ki

 glikol ma stabiln  temperatur  w ci gu ca ego roku (3–7°C).

Jest tylko jedna wada – wysoka cena. O ile kolektor poziomy dla domu 150 m2 kosztuje ok. 

5000÷10000 z , to pionowy mo e kosztowa  ok. 15000 z , a zdarzaj  si  oferty na poziomie 

ok. 25000 z .

Liczba i d ugo  sond g binowych zale y od warunków geologicznych, dlatego cz sto 

w trakcie wiercenia otworów wprowadza si  korekty do wst pnego projektu. Na podstawie 

zdobywanych w trakcie wiercenia informacji o rzeczywistych warunkach geologicznych 

mo na skorygowa  projektowan  d ugo  sond.

Kolektor z bezpo rednim parowaniem
Popatrzmy na schemat systemu ogrzewania 1 i wyobra my sobie, e praw  po ow  obiegu 

termodynamicznego pompy ciep a od zaworu rozpr nego do spr arki wyd u amy o kil-

kaset metrów kolektora poziomego. To znaczy, e rezygnujemy z wymiennika ciep a mi dzy 

obiegiem glikolu w kolektorze poziomym a obiegiem pompy ciep a. W takim wyd u onym 

obiegu termodynamicznym kr y specjalny czynnik (np. propan R 290 lub R 407C), który 

odparowuje w kolektorze, pobieraj c ciep o z gruntu. Rury kolektora wykonuje si  z miedzi 

pokrytej warstw  PE. Wyeliminowanie wymiennika ciep a i pompy obiegowej (wymuszaj -

cej obieg cieczy w tradycyjnych kolektorach z glikolem) pozwala na zwi kszenie sprawno ci 

COP o ok. 20%. Zasady uk adania nitek kolektora w gruncie s  identyczne jak dla kolektora 

p askiego z glikolem. Czynnik roboczy nie traci swoich w a ciwo ci w funkcji czasu, a wi c

nie wymaga wymiany w ca ym okresie eksploatacji. Pompa ciep a jest dostarczana w kom-

plecie z kolektorem fabrycznie nape nionym czynnikiem roboczym.

Powietrze jako dolne ród o
Ciep o pobierane z powietrza – zewn trznego lub wewn trznego – mo e by  przekazywa-

ne do wody kr cej w obiegu grzejnym pod ogówki (system powietrze-woda) lub do powie-

trza wdmuchiwanego np. przez klimakonwektory. (system powietrze-powietrze).

Minusy. Moc grzewcza i sprawno  pompy ciep a COP spada wraz ze spadkiem temperatury 

powietrza. Najlepiej dzia a w lecie, gdy jest niepotrzebna. Podczas srogiej zimy, przy tempe-

raturach od –10°C do –25°C sprawno  pompy ciep a wynosi zaledwie 2÷3. Wynika to z fi-

Sezonowy 
wspó czynnik 
efektywno ci

Wiadomo, e COP (wspó czynnik efektyw-

no ci) zale y odwrotnie proporcjonalnie od 

ró nicy temperatur ród a górnego i dolnego.

ród o górne to zwykle ogrzewanie pod o-

gowe, dla którego przyjmuje si  temperatu-

r  35°C. Jest to parametr sta y, niezale ny

od pory roku. Natomiast ród o dolne mo e

mie  temperatur  zmienn  w ci gu roku. 

Najbardziej dotyczy to pomp ciep a czer-

pi cych ciep o z powietrza zewn trznego. 

Dlatego COP tych pomp podaje si  dla kil-

ku temperatur (–15°C, –7°C, 2°C, 7°C, 10°C, 

20°C). W katalogach najcz ciej podaje si

COP pomp powietrznych dla temperatury 

2°C, uznawanej za redni  roczn  w naszym 

klimacie, zwykle jest to warto  ok. 3,5. Dla 

ni szych temperatur COP osi ga mniejsze 

warto ci, np. dla –15°C w przedziale 2÷2,5, 

a dla wy szych temperatur, np. 10°C, COP

wynosi ok. 5. Dlatego wprowadza si  para-

metr sezonowy wspó czynnik efektywno ci

(SPF – Sesonal Performance Factor), okre-

laj cy COP u redniony dla ca ego sezonu 

grzewczego. Dla pompy ciep a powietrze

– woda SPF wynosi ok. 3,5. Pompy ciep a so-

lanka – woda w mniejszym stopniu „odczu-

waj ” sezonowe zmiany pogodowe. Pompy 

ciep a z sondami pionowymi s  praktycznie 

niewra liwe na te zmiany, natomiast pompy 

ciep a z kolektorem poziomym na pocz t-

ku sezonu grzewczego, gdy grunt jest wy-

grzany po lecie, maj COP najwy szy, za

pod koniec zimy temperatura solanki spa-

da o kilka stopni i COP maleje ok. 10–20%. 

U redniony parametr SPF dla pomp ciep a

solanka-woda wynosi 3,8÷4,3. Podobnie nie-

wielkie s  zmiany sezonowe COP dla pomp 

woda-woda i SPF w tym przypadku wyno-

si zwykle 4,5÷5.

W przypadku niewystarczaj cej mocy ciepl-

nej kolektora gruntowego, po sezonie grzew-

czym (po zimie) mo e nast pi  tak znaczne 

wych odzenie gruntu, e w okresie letnim, 

mimo znacznie mniej intensywnej pracy 

pompy ciep a, grunt nie wróci do tempera-

tury sprzed poprzedniej zimy. Oczywi cie 

odbije si  to spadkiem SPF po roku. Taki 

proces stabilizowania si  warunków ter-

micznych gruntu i stopniowej degradacji 

parametru SPF mo e trwa  nawet kilka lat.
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Wybieramy dolne ród o
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zyki, we wzorze na COP w mianowniku wyst puje (T
2
–T

1
), zatem im ni sza jest temperatura 

ród a T
1
, tym mniejsza warto COP. Sprawno COP=2 oznacza, e koszt eksploatacyj-

ny ogrzewania pomp  ciep a jest tylko 2 razy mniejszy od bezpo redniego ogrzewania elek-

trycznego (najdro szego ze wszystkich systemów ogrzewania).

Spadek mocy i sprawno ci pompy ciep a w okresach szczególnie mro nych wymaga za-

stosowania dodatkowego ród a ciep a. Zwykle jest to grza ka elektryczna zamontowana 

w zbiorniku wody. Mo e te  by  inne ród o ciep a ju  istniej ce w domu, np. kocio  (tzw. 

system biwalentny). Szczególnie odnosi si  to do domów poddawanych modernizacji przez 

zainstalowanie ogrzewania pomp  ciep a bez likwidacji istniej cej instalacji c.o. Bior c pod 

uwag  polskie realia klimatyczne, w ci gu roku ilo  energii cieplnej dostarczonej przez 

ród o wspomagaj ce pomp  ciep a wynosi zaledwie 5–10% energii dostarczanej przez pom-

p  ciep a.

Plusy. Oczywistym plusem jest brak nak adów inwestycyjnych na dolne ród o ciep a. Aby 

pobiera  ciep o z otaczaj cego powietrza, nie trzeba budowa  kosztownych kolektorów czy 

studni, jak to jest w przypadku pompy ciep a czerpi cej energi  ciepln  z gruntu. Z ulg  na-

le y równie  powita  brak robót in ynieryjnych w ogródku, a nawet w ogóle mo na si  oby

bez ogródka. Chyba e chcemy wspomóc pomp  ciep a gruntowym wymiennikiem ciep a, 

s u cym równie  jako czerpnia powietrza do wentylacji i klimatyzacji. S  takie koncepcje, 

eby mro ne powietrze (np. o temperaturze –20°C) wst pnie ogrzewa  do ok. 0°C, przepusz-

czaj c je przez z o e wiru umieszczonego w gruncie. Brak konieczno ci budowy dolnego 

ród a znakomicie u atwia zainstalowanie pompy ciep a w zamieszkanym domu, w ramach 

modernizacji ju  istniej cej instalacji ogrzewania. Pomp  ciep a mo na zainstalowa  na ze-

wn trz lub wewn trz budynku. Warto przy tym pami ta , e jest to urz dzenie do  g o ne.

Mimo wielkich stara  producentów, przedmuchiwanie jednego m3 powietrza w czasie 2–3 

sekund nie mo e by  bezszelestne.

Zastosowania. Pompy czerpi ce ciep o z powietrza szczególnie nadaj  si  do nast puj cych 

zastosowa :

Do wytwarzania c.w.u. Pompa ma ej mocy, np. 1,6 kW, czerpi c wewn trz domu ciep o

z powietrza o temperaturze 15°C, mo e podgrzewa  wod  do +55°C ze sprawno ci  COP 

ok. 3,6. Zwykle tak  pomp  wyposa a si  w dodatkow  w ownic  do pod czenia kolek-

torów s onecznych o S=2,7 m2. Ilo  powietrza potrzebna do prawid owej pracy pompy cie-

p a – 550 m3/h odpowiada kubaturze ma ego domu. Je li taka pompa ciep a b dzie pracowa-

a w piwnicy, to zapewni doskona  wentylacj  i osuszanie tej piwnicy.

Do wentylacji z odzyskiem ciep a. S  to pompy pobieraj ce ciep o z powietrza usuwane-

go kana em wentylacji wywiewnej. Spe niaj  wi c funkcj  rekuperatora, odzyskuj c ciep o

z wywiewanego powietrza. Wentyluj c wspomagaj  ogrzewanie, mog  te  by  wykorzysty-

wane do wytwarzania c.w.u.

Do ogrzewania s u  pompy czerpi ce ciep o z powietrza zewn trznego, nawet gdy tem-

peratura spadnie do –20°C. Oczywi cie, to rozwi zanie ust puje sprawno ci  pompom czer-

pi cym ciep o z gruntu, ale nie wymaga budowy ród a dolnego, jest wi c idealne do mo-

dernizacji starego c.o. lub gdy nie ma mo liwo ci wykonania kolektorów czy studni.

Co wybra ?
Inwestor ma nad czym pomy le  i przekalkulowa , eby dokona  wyboru ród a energii do ogrzewa-

nia swojego domu. Najtaniej jest pobiera  ciep o z powietrza. To inwestycja najta sza i naj atwiejsza, 

bo pomp  ciep a mo na umie ci  na zewn trz budynku (warto to wzi  pod uwag , bo „przedmu-

chiwanie” powietrza musi troch  ha asowa ). Jednak sprawno  tego rozwi zania jest najmniej-

sza. Najwi ksz  sprawno  przy niewysokich kosztach inwestycyjnych osi ga si  w systemie dwóch 

studni, ale czy si  to z pewnym stopniem ryzyka – a nu  studnia „wyschnie” lub si  zamuli albo 

zmieni  si  parametry wody. Nie ma takich obaw w systemach z zamkni tym obiegiem glikolu, czyli 

w kolektorach p askich lub pionowych. Ale to rozwi zanie dro ej kosztuje, ma nieco mniejsz  spraw-

no  ni  uk ad dwóch studni albo wymaga zaanga owania sporej powierzchni dzia ki.

Mamy pewn  wiedz , jak wybieraj  inni. Zrobili my rok temu sonda  w ród cz onków Klubu 

Buduj cych Dom. Jeden na trzydziestu zastosowa  ju  pomp  ciep a w swoim domu. Jeden na 

trzech powa nie si  nad tym zastanawia. Ci, którzy ju  si  zdecydowali lub s  blisko decyzji, 

odpowiedzieli nam równie  na pytanie o wybór rodzaju ród a dolnego 4. . 4 Wyniki sondy „Jakie ród o dolne wybra e ?”

fo
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