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Artyku  promocyjny

BUDUJEMY DOM 5/2013

Staj c przed wyborem projektu wymarzonego 

domu zastanawiamy si  nad sposobem jego 

ogrzewania. Szeroki wachlarz mo liwo ci 

nie jednego przyprawia o zawrót g owy.

Jak odnale  si  w ród tylu ofert?

Istnieje szereg rozwi za  a w ród nich wyko-

rzystanie odnawialnych róde  energii, np. pom-

py ciep a. Dzia anie pomp ciep a opiera si  na 

wykorzystaniu fizycznych w a ciwo ci czynnika 

roboczego podlegaj cego cyklicznej zmianie sta-

nu fizycznego. Czynnik ten jest poddany kolejno: 

spr aniu, skraplaniu, rozpr aniu i parowaniu. 

Skraplaniu towarzyszy wydzielanie ciep a a pa-

rowaniu pobieranie. Spr anie powoduje wzrost 

a rozpr anie obni enie temperatury.

Ciep o zgromadzone w ziemi pobierane jest 

bezpo rednio lub za pomoc  uk adów po red-

nich. W systemach po rednich pobór ciep a od-

bywa si  za pomoc  no ników po rednich, któ-

rymi s  ekologiczne ciecze o niskiej temperaturze 

krzepni cia (solanki lub roztwory glikoli). 

W pompach z bezpo rednim odparowaniem cie-

p o pobierane jest bezpo rednio z gruntu przez 

czynnik roboczy. System bezpo redniego odpa-

rowania posiada tylko dwa uk ady wymiany 

ciep a, oznacza to, e posiada o jeden wymiennik 

ciep a mniej w porównaniu do systemu po red-

niego. Powoduje to mniejsze straty przy odbiorze 

energii z gruntu. Wi ksz  wydajno  i spraw-

no .

Jak dzia a pompa ciep a FONKO?

Pochodz ca od s o ca energia cieplna magazy-

nowana jest w ziemi, w wodzie lub powietrzu. 

W naturalnej postaci jest to bezu yteczna energia 

niskotemperaturowa. Pompa ciep a pobiera to 

ciep o z ziemi, a nast pnie przetwarza na u y-

teczny poziom wysokotemperaturowy s u cy do 

ogrzewania pomieszcze  oraz wody u ytkowej.

Zale nie od sposobu pobierania energii wyró -

nia si  trzy podstawowe typy pomp ciep a: grun-

towe, wodne lub powietrzne.

Pompy ciep a Fonko DXW to pompy gruntowe. 

Tworz  one uk ad bezpo redniego odparowania 

pobieraj cy ciep o poprzez pionowe 30-metrowe 

sondy gruntowe. Dzi ki temu mog  realizowa

funkcj  ogrzewania i aktywnego ch odzenia bu-

dynku przy jednoczesnym wytwarzaniu ciep ej

wody u ytkowej przez ca y rok, bez znaczenia na 

aktualne warunki atmosferyczne. Uk ad ten jest 

ca kowicie bezobs ugowy.

Ziemia jest najpowszechniej dost pnym ró-

d em ciep a niskotemperaturowego. Za wyj t-

kiem strefy przemarzania temperatura ziemi jest 

sta a, co powoduje, e wydajno  cieplna pomp 

gruntowych nie zale y od zmiennych warunków 

atmosferycznych. Uk ady te doskonale nadaj  si

do budowy ca orocznych samowystarczalnych 

systemów grzewczych oraz zapewniaj  najlepszy 

kompromis dost pno ci i wydajno ci róde  cie-

p a.

Dlaczego pompa ciep a  FONKO DXW?

Stosowanie pomp ciep a zapewnia uzyskanie 

istotnych oszcz dno ci eksploatacyjnych 

w porównaniu z tradycyjnymi rozwi zaniami.

W przypadku pr du elektrycznego, oleju 

opa owego czy gazu z p ynnego mo na 

spodziewa  si  nawet – 4 krotnego obni enia 

kosztów eksploatacji. W przypadku gazu 

ziemnego – 30% obni enia kosztów. 

Bior c pod uwag , e pompy ciep a umo liwiaj

budow  uk adów centralnego ogrzewania 

i ch odzenia koszty inwestycyjne w porównaniu

z wykonaniem dwóch tradycyjnych instalacji 

(centralne ogrzewanie i klimatyzacja) s

porównywalne a przypadku du ych realizacji s

nawet ni sze. Oznacza to, e ju  od pierwszego 

dnia u ytkowania systemu mamy mo liwo

cieszy  si  najni szymi kosztami eksploata-

cyjnymi.

Stosowanie pomp ciep a jest nie tylko 

uzasadnione ekonomicznie, ale równie

ekologicznie. Ogranicza si  zu ycie zasobów 

kopal , wykorzystuj c naturaln  energi

przyrody i nie degraduje rodowiska spalinami.

Korzy ci z zastosowania geotermalnych pomp 

ciep a FONKO DXW typu ziemia-woda:

 wielofunkcyjne bezobs ugowe urz dzenie: 

ogrzewanie, ch odzenie oraz wysokotempe-

raturowy podgrzew ciep ej wody u ytkowej 

(nawet do 80°C); 

 zapewnia niskie koszty eksploatacyjne – nawet 

4-krotnie ni sze w porównaniu do ogrzewania 

elektrycznego, olejem opa owym czy gazem 

p ynnym z butli;

 technologia ca kowicie bezpieczna dla 

u ytkownika i rodowiska; 

 kompaktowy 30-metrowej g boko ci kolektor 

ziemny umo liwiaj cy:

– znaczne obni enie kosztów instalacyjnych, 

– uproszczenie formalnych procedur,

– podwy szenie wydajno ci ca ego uk adu,

– uniezale nienie od wielko ci i po o enia 

dzia ki;

 mo liwo czenia z innymi ród ami ciep a

takimi jak kominki, tradycyjne piece oraz 

kolektory s oneczne;

 najwy sza klasa energetyczna ca ego systemu 

grzewczego podwy szaj ca warto  budynku 

przy jednoczesnych najni szych kosztach 

eksploatacji;

 pakiet bezpiecze stwa zawieraj cy 3 letni

gwarancj  z pogotowiem serwisowym na miejscu 

u klienta.

FONKO Polska Sp. z o.o.

ul. Pu awska 34, budynek 26, 05-500 Piaseczno

infolinia: 801 367 333

www.fonko.pl, e-mail: fonko@fonko.pl

Pompy ciep a z bezpo rednim 
odparowaniem FONKO DXW

fonko.indd 204fonko.indd   204 2013-04-21 18:11:552013-04-21   18:11:55


