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Powierzchnia u ytkowa dwukondygnacyj-

nego, niepodpiwniczonego domu z basenem 

wynosi 380 m2 (pomieszczenie basenu to oko o

70 m2). Budynek wzniesiony jest z pustaków 

ceramicznych Porotherm 38 i ocieplony 20 cm 

styropianu. Dach pokryto dachówk  ceramicz-

n , a jego ocieplenie to pianka poliuretanowa, 

która zosta a u o ona metod  natryskow

(oko o 20 cm).

Okna z PVC wyposa one s  w szyby o wspó -

czynniku przenikania ciep a 0,9 W/(m²•K).

Ciekawa inwestycja
– Nigdy nie korzystam z us ug niesprawdzonych 

wykonawców – podkre la Henryk. – Podobnie 

by o w przypadku instalacji pompy ciep a. 

Firma Ro-Instal zosta a mi polecona przez 

osob , do której mam pe ne zaufanie, je li 

chodzi o sprawy zwi zane z budow . Dzi ki 

temu powsta a rozbudowana instalacja, która 

zapewnia w moim domu ciep o, ch odzenie oraz 

wspomaga prac  urz dze  krytego basenu.

– To by a bardzo ciekawa inwestycja – mówi 

Robert Zbiera ski, wspó w a ciciel firmy 

Ro-Instal, która montuje pompy ciep a Danfoss. 

– Inwestor mia  jasno sprecyzowane wyma-

gania, a jednocze nie by  otwarty na ró ne 

propozycje. To zawsze pomaga rozwi zywa

problemy pojawiaj ce si  w czasie wykonywa-

nia instalacji. 

Pompa ciep a zamontowana w domu pana 

Henryka (DHP-L 16 o mocy cieplnej 16 kW) 

przy funkcji ogrzewania wspó pracuje z ogrze-

waniem pod ogowym (zastosowano rurki 

Uponor o rednicy 20 mm w rozstawie 30 cm). 

Dzi ki temu g ówna funkcja urz dzenia, to 

znaczy zapewnienie ciep a w pomieszcze-

niach, jest realizowana z du  wydajno ci .

W przypadku zastosowania grzejników, wspó -

czynnik efektywno ci COP by by znacznie 

mniejszy. 

– Pompa ciep a Danfoss realizuje równie

inne zadania, które okre li bym przymiot-

nikiem „sezonowe” – stwierdza Robert 

Zbiera ski. – W zale no ci od pory roku zaczy-

naj  pracowa  kolejne cz ci systemu. Dzi ki 

pompie ciep a pracuje na przyk ad ch odzenie 

pasywne. Pasywne, to znaczy dzia aj ce bez 

anga owania spr arki. Niska temperatura 

przekazywana jest przez glikol kr cy, dzi ki 

pompom obiegowym, w dolnym ródle: cztery 

odwierty po 130 metrów. Zalet  takiego rodzaju 

ch odzenia s  niskie koszty. To samo urz dze-

nie daje równie  mo liwo  ch odzenia aktyw-

nego z u yciem spr arki, ale system w domu 

pana Henryka ustawiony jest na wykorzystanie 

pierwszej z tych mo liwo ci. Ch odzenie pasyw-

ne mo e by  realizowane poprzez pod ogówk ,

ale w tym obiekcie korzystniejsze by o zaprojek-

towanie jego wspó pracy z wentylacj . Nast pn

funkcj  realizowan  przez pomp  ciep a jest 

ogrzewanie ciep ej wody u ytkowej. A w a ciwie 

wspó ogrzewanie, poniewa  c.w.u. produkuj

równie  solary.

W uk ad zasilany przez pomp  ciep a

i solary wpi te s  dwa zbiorniki. Pierwszy 

z nich, dwup aszczowy KBH 500 (wewn trzny 

– pojemno  500 litrów, p aszcz zewn trzny 

– 144) przyjmuje ciep o z solarów, podaje 

ciep o na nagrzewnic  basenow  (powietrze 

w pomieszczeniu) oraz ogrzewa wod  w ba-

senie. Ciekawostk  jest to, e ostatniej z tych 

funkcji nie realizuje za pomoc  wymiennika 

p ytowego lub rurowego! W niecce basenu 

roz o ona jest natomiast pod ogówka (rurki co 

10 cm). Z solarami wspó pracuje jeszcze drugi 

zbiornik (równie  500 l), który pe ni funkcj

bufora – magazynu ciep ej wody dla solarów. 

– Do uk adu wpi ty jest jeszcze gruntowy 

wymiennik ciep a – podkre la Robert 
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Uponor o rednicy 20 mm w rozstawie 30 cm).

Dzi ki temu g ówna funkcja urz dzenia, to 

znaczy zapewnienie ciep a w pomieszcze

Wielozadaniowa
pompa ciep a

– Na pomys  zastosowania pompy ciep a

do ogrzewania budynku wpad em po lekturze 

czasopism takich, jak chocia by 

„Budujemy Dom” – mówi Henryk, inwestor 

z Katowic. – Doszed em do wniosku, e w a nie 

to ród o ciep a czy w sobie dwie wa ne dla 

mnie cechy: nowoczesno  i praktyczno .

Pompa ciep a DHP-L 16 

o mocy produ-

kowanej 16 kW
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Zbiera ski z firmy Ro-Instal. – Zim  wspomaga 

on central  wentylacyjn  basenu i pracuje na 

potrzeby drugiej centrali, któr  nazwijmy domo-

w . Natomiast latem GWC wspomaga jedynie 

central  wentylacyjn  domu.

Stopie  komplikacji
Pompa ciep a w domu Henryka zosta a urucho-

miona 31 pa dziernika 2009 roku. W kolejnych 

miesi cach w pomieszczeniach trwa y jeszcze 

prace wyko czeniowe. Inwestor wprowadzi

si  do budynku dok adnie trzy miesi ce 

pó niej.

– Staram si  by  systematyczny i codziennie 

o 19.00 notuj  ró ne parametry zwi zane 

z prac  ogrzewania, wentylacji oraz innych 

systemów pracuj cych w domu – podkre la pan 

Henryk. – Przede wszystkim skrupulatnie zapi-

suj  zu ycie energii. Oprócz licznika g ównego 

mam jeszcze osobny podlicznik dla wentylacji 

oraz drugi dla pompy ciep a. Zacz em notowa

mniej wi cej w po owie lutego i powiem szcze-

rze, e na pocz tku by em lekko przestraszony 

tym, co widzia em. Dzienne zu ycie energii 

elektrycznej dla pompy ciep a wynosi o bowiem 

oko o 170 kWh! Na szcz cie pó niej zacz o

spada  i obecnie po sze ciu miesi cach wynosi 

rednio 25 kWh.

– Najcz ciej pocz tkowe zu ycie energii 

w nowym budynku jest wysokie, poniewa

dom traci tak zwan  wilgo  technologiczn .

Jednak w omawianym przypadku to nie ten 

czynnik zadecydowa  o du ym zu yciu energii 

elektrycznej w pierwszych miesi cach – mówi 

Norbert Wojtyczka, doradca inwestycyjno-

prawny inwestora. – Za k opoty odpowiada

styk ró nych zaawansowanych technologicznie 

systemów, które zastosowano w domu. W do-

datku wentylacj  wykonywa a jedna firma, 

instalacj  basenow  druga, a system ogrzewa-

nia trzecia, czyli Ro-Instal. Brak odpowiedniej 

synchronizacji w dzia aniu poszczególnych 

urz dze  sprawi , e pompa ciep a zacz a

dostarcza  zbyt du o ciep a, wspomagaj c si

dodatkowo grza k  o mocy 9 kW [tzw. ród o

szczytowe – przyp. red.]. Dopiero gdy dzia anie 

poszczególnych instalacji zosta o zharmo-

nizowane, zu ycie energii wyra nie spad o. 

Uzyskanie owego zgrania nie by o jednak 

spraw atw . Warto pami ta , e im bardziej 

skomplikowany jest uk ad rozmaitych instalacji 

w domu, tym trudniej jest uzyska  ich w a ciwe 

dzia anie. Praca jednych powoduje bowiem 

natychmiastow  reakcj  innych… i tak dalej!

– To prawda! Skrzy owanie ró nych technolo-

gii i firm wykonawczych cz sto oznacza proble-

my – przyznaje Robert Zbiera ski z Ro-Instal.

– Lepiej tego unika . Zaczyna si  od kolizji 

natury organizacyjnej, a pó niej pojawiaj  si

kolizje ustawie . Prosty przyk ad: czujnik tem-

peratury wody basenowej zamontowany zosta

przez ekip  specjalistów w zbiornikach wyrów-

nawczych. Ró nica w stosunku do temperatury 

wody w basenie to oko o 2°C! Maj c na uwadze 

sprawne dzia anie pompy ciep a, czujnik ten 

powinien znajdowa  si  w basenie. Ostatecznie 

woda jest w nim ogrzewana wprost z pompy 

ciep a. I to czujnik decyduje, kiedy zainicjowa

ten proces. To tylko jeden z przyk adów! Takich 

problemowych miejsc by o bowiem w domu 

pana Henryka znacznie wi cej.

– Z moich do wiadcze  i obserwacji wynika, 

e uk ad, którego sercem jest pompa ciep a, to 

uk ad o sporym stopniu komplikacji – mówi 

Norbert Wojtyczka. – Nie my l  tu tylko 

o jego budowie, ale tak e o filozofii obs ugi. 

Urz dzenie musi by  odpowiednio nastawione, 

zaprogramowane… W dodatku te nastawy 

trzeba co jaki  czas aktualizowa . Szczególnie 

je li pompa ciep a wspó pracuje z wentylacj ,

solarami, basenem. Warto zatem zawrze  umo-

w  serwisow  i korzysta  z us ug instalatora, 

który pomp  montowa . Wi e si  to oczywi cie 

z pewnym nak adem finansowym, ale zapew-

niam, e warto. (m. .)   
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 Powietrze w pomieszczeniu basenowym jest ogrzewane dzi ki wspó pracy pompy ciep a i wentylacji

Rurki pod ogówki ogrzewaj cej wod  w basenie
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Koszty inwestycyjne

 Pompa ciep a DHP-L 16 Danfoss – 25 252 z

 DCM-PA modu  ch odzenia Danfoss – 8667 z

 Modu  sterowania obiegiem ch odzenia Danfoss – 1316 z

 Zbiornik c.w.u. KBH 500 Danfoss – 18 853 z

 Materia y instalacyjne kot owni – 9523 z

 Instalacja i rozruch PC – 4815 z

 Odwierty – 65 000 z

 Rozdzielacz pod odwierty i pod czenie – 5644 z

 System ogrzewania pod ogowego (materia y) – 38 289 z

 Materia y pod wylewk  (styropian FS-20 gr. 5 cm, folia, siatka zbrojeniowa) – 4705 z

Monta  systemu ogrzewania pod ogowego wraz z u o eniem folii, siatki, 

zasilania  ogrzewania – 15 119 z

 Materia y instalacyjne systemu ogrzewania wody w basenie – 8135 z

 Monta  systemu ogrzewania – 3799 z
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