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Artyku  promocyjny

NOWOCZESNE INSTALACJE

Zatem nie wytwarza ona ciep a, a jedynie „prze-
pompowuje” ciep o mi dzy tymi o rodkami. 
Do nap du pompa ciep a wykorzystuje ener-
gi  ciepln  w urz dzeniach absorpcyjnych 
oraz energi  mechaniczn  w urz dzeniach 
spr arkowych, które s  najbardziej popularne 
na rynku. Jak wiemy ciep o mo e wyst powa
w przyrodzie do temperatury zera bezwzgl d-

nego bez wzgl du na stan skupienia danego 
cia a. Urz dzenia mog  wi c przenosi  ciep o
zawarte w powietrzu, gruncie czy wodzie do 
o rodka o wy szej temperaturze czyli naszej 
domowej instalacji centralnego ogrzewania 
lub ciep ej wody u ytkowej. 

Prze led my dzia anie powietrznej pompy 
ciep a: wentylator t oczy otaczaj ce powietrze 
na lamelki parownika, gdzie znajduj cy si  pod 
niskim ci nieniem czynnik ch odniczy ulega 
odparowaniu pobieraj c jednocze nie ciep o
z otoczenia. Nast pnie pary czynnika zostaj
spr one spr ark  na skutek czego wzrasta 
ich temperatura i ci nienie. Dalej ju  w posta-
ci pary przegrzanej czynnik trafia do skrapla-
cza, gdzie kondensuj c oddaje ciep o do insta-
lacji grzewczej. Sch odzony trafia do zaworu 

rozpr nego, gdzie na skutek gwa townego 
spadku ci nienia ozi bia si  i ponownie tra-
fia do parownika. Cykl zaczyna si  od nowa.

Pompa ciep a jako jedyne urz dzenie umo -
liwia skuteczne wykorzystanie ciep a o niskiej 
temperaturze, zapewniaj c komfort cieplny 
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Pompy ciep a Daikin
– zalety, koszty, zasady dzia ania

Pompa ciep a to urz dzenie ch odnicze wy-
muszaj ce przep yw ciep a z o rodka o ni -
szej temperaturze zwanego dolnym ród em 
do o rodka o wy szej temperaturze czyli 
górnego ród a, w trakcie procesów termo-
dynamicznych zachodz cych przy wspó -
udziale czynnika ch odniczego.
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w budynku w cyklu ca orocznym. Jeszcze kil-
ka lat temu panowa o w ród inwestorów b d-
ne przekonanie, i  tylko „gruntowe” pompy cie-
p a s  zdolne do pracy ca orocznej. 

Dzisiaj wiod cy producenci wyznaczaj  nowe 
standardy w ród producentów powietrznych 
pomp ciep a, gwarantuj c prac  urz dze  do 
temperatur zewn trznych rz du – 25°C bez 
u ycia grza ek wspomagaj cych. Nale y zda-
wa  sobie spraw , i  wspó czynnik efektywno-
ci powietrznych pomp ciep a tzw. COP przy 

niskich temperaturach zewn trznych b dzie 
znacznie ni szy w porównaniu z gruntowy-
mi pompami ciep a, gdzie stabilizacja tempe-
raturowa dolnego ród a jest wi ksza. Jednak 
porównuj c prac  tych pomp ciep a w sezonie 

grzewczym patrz c na wspó czynnik sezono-
wej efektywno ci SCOP, ró nica b dzie niewiel-
ka. Przyk adowo roczny koszt ogrzania domu 
jednorodzinnego o powierzchni 200 m2 grun-
tówk  z SCOP 4.3 to ok. 2093 z , a powietrzn
z SCOP 3.3 ok. 2727 z .

Zak adaj c jeszcze koszt inwestycji: grun-
tówka wraz z instalacj  dolnego ród a ok. 
50 000 z  a powietrznej na 30 000 z  nale y za-
da  sobie pytanie o amortyzacj  takiej inwesty-
cji. Równie  instalacja kot owni z powietrzn
pompa ciep a to mniej drogiej armatury, ta -
sza i wygodniejsza obs uga serwisowa, a zatem 
mniejsze koszty dla inwestora. Nie bez znacze-
nia jest fakt wykorzystania tej samej pompy 
ciep a do ch odzenia budynku, bez potrzeby 
monta u dodatkowych urz dze  klimatyzacyj-
nych, oraz podgrzewu ciep ej wody u ytkowej.

Powy sza analiza jednoznacznie wskazu-
je na ekonomik  stosowania pomp powietrz-
nych w wi kszo ci budynków mieszkalnych. 
Pami tajmy, e pompa ciep a ma najwy sza 
sprawno , im mniejsza jest ró nica pomi -
dzy temperatur  dolnego, a górnego ród a. 
Oznacza to dla nas projektowanie niskotem-
peraturowych systemów grzewczych w bu-

dynkach o maksymalnych parametrach zasi-
lania do 35°C.

Dobrze zatem jeszcze na etapie projektowym 
przewidzie  w budynku taki system ogrze-
wania czy te  opcj  klimatyzowania budyn-
ku w oparciu o wykorzystanie klimakonwek-
torów. Stosuj c klimakonwektory dla potrzeb 
ogrzewania pami tajmy, aby nie przekracza
projektowej temperatury zasilania ponad 45°C 
i dobrze aby mia y one mo liwo  komunika-
cji z pomp  ciep a, co ograniczy nam rachun-
ki za energi  elektryczn .

Grzegorz Pakosiewicz
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