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Na bazie projektu inwestorzy wybie-
raj c ród o ciep a porównuj  jedy-
nie ró nice cen mi dzy urz dzeniami 

i nie bior  pod uwag , e pompa ciep a nie wy-
maga kot owni – wystarczy jedyne 1,5 m2 po-
mieszczenia montuj c urz dzenie np. w pralni.

Inwestor wybieraj c przyk adowy kocio
na ekogroszek lub pelet, nie szacuje kosztów 
wybudowania pomieszczenia kot owni z ko-
minem systemowym oraz miejsca sk adowa-
nia opa u ( rednio cznie  15 m2 – koszt oko o
27 000 z ), pocz wszy od fundamentów, muru, 
ocieplenia, okna, wylewek, tynku, kosztów wy-
budowania komina systemowego, obróbek da-
chowych komina itp.  

Dodaj c do poniesionych kosztów kot ow-
ni kocio , zbiornik c.w.u., automatyk  wyda-
my oko o 40 000 z . Zapowiadana ustawa, 
zwi zana ze smogiem, o minimalnej 5 kla-
sie kot a zwi kszy dodatkowo koszty o par
tysi cy z otych – koszt ca kowity dla pom-
py ciep a powietrze-woda wynosi 30 000–
36 000 z . rednia ywotno  pompy ciep a
20–25 lat, kot a sta opalnego 10–15 lat.

Nie zapominajmy e przy dzisiejszej cenie 
opa u przyk adowego ekogroszku, koszty rocz-
ne ogrzania budynku pomp  ciep a s  ni sze, 

przyk adowy budynek 150 m2 b dzie potrze-
bowa  oko o 3000 kWh tj. 1800 z .

DODATKOWA ZALETA 
POMPY CIEP A
Pompa ciep a jest urz dzeniem dla którego mo-
emy produkowa  energi . Ustawa z 2016 r. o od-

nawialnych ród ach energii zapewnia przez 15 
lat bilansowanie energii (tak zwany net-mete-
ring), czyli produkcj  w czasie rzeczywistym 
zu ywamy 1 × 1, a nadwy ki z okresu letnie-
go nadprodukowanej energii odbieramy w okre-
sie zimowym w 80% bez op at przesy owych.

Gdy zainwestujemy dodatkowo w instala-
cj  fotowoltaiczn  która zwraca si rednio 
w 6–7 lat, stajemy si  niezale ni energetycz-
nie, automatycznie nie interesuje nas cena 
energii, poniewa  j  produkujemy i zu ywa-
my na w asne potrzeby!

STARSZE BUDOWNICTWO  
DAIKIN HT
Wbrew opiniom, e pompy ciep a s  tylko dla 
nowych budynków, firma Eko Technology do-
bra a i zamontowa a wysokotemperaturow
pomp  ciep a Daikin HT w starym budynku 
z grzejnikami eliwnymi, gdzie poprzednim 
ród em ciep a by  kocio  na ekogroszek. 
W przyk adowym budynku po trzech latach 

bezobs ugowej eksploatacji pompy ciep a, ra-
chunek za pr d by  wy szy redniorocznie 
o 15% ni  koszt wcze niej zu ywanego w -
gla. W chwili obecnej przyk adowy budynek 
jest zasilany przez instalacj  fotowoltaiczn

w net-meteringu, dzi ki czemu sta  si  nieza-
le ny energetycznie. 

KOT OWNIA GAZOWA
– HYBRYDA
W przypadku budynków zasilanych gazem po 
zainstalowaniu Hybrydy firmy Daikin (tj. ko-
cio  gazowy z modu em pompy ciep a), rachu-
nek za ogrzewanie spada mi dzy 33–50% ze 
wzgl du na zastosowan  technologi  wspó -
pracy dwóch urz dze .

Najpro ciej mówi c, pompa ciep a dla wy -
szych temperatur zasilania w czasie mrozów 
u ywa gazu zamiast grza ki elektrycznej. Koszt 
eksploatacji Hybrydy jest zale ny od wprowa-
dzonej przez u ytkownika ceny za jednostk
gazu oraz energii elektrycznej. Jest to idealne 
urz dzenie dla budynków rednio ocieplonych, 
w których temperatura zasilania odbiorników 
ciep a waha si  mi dzy 35–80°C.

W chwili obecnej porównuj c ceny no ników 
róde  energii oraz mo liwo ci jej pozyskiwania 

stwierdzi  nale y, e projektuj c budynek jed-
no- czy wielorodzinny, hotel, firm , hal , itp. 
nale a oby proponowa  monta  pomp ciep a,
gdy  system ten jest najkorzystniejszym roz-
wi zaniem z uwagi na  najni sze koszty eks-
ploatacji budynku ze wszystkich dost pnych 
róde  ciep a nie zapominaj c o mo liwo ci 

niezale no ci energetycznej. 

Wszystkie podane przyk ady mo na zwe-
ryfikowa  osobi cie: tel. 603 555 008

lub 607 555 546, www.ekotechnology.pl

Pompy ciep a DAIKIN i ich koszt w porównaniu do innych systemów

DAIKIN AIRCONDITIONING POLAND Sp. z o.o.
ul. Ta mowa 7, 02-677 Warszawa

tel. 22 319 90 00
www.daikin.pl

office@daikin.pl

Firma Eko Technology podaj c
przyk ady udowadnia, i
monta  pompy ciep a w nowo 
budowanym budynku jest ta szy 
od tradycyjnych róde  ciep a.
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