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Porównuj c pompy ciep a powietrze/woda (serie 

WPL…, WWK, LWA) z kolektorami s onecznymi, 

musimy si  zastanowi , jakie mamy oczekiwania 

wzgl dem naszego systemu, a dok adniej: kosz-

tów inwestycyjnych, niezawodno ci, komfortu 

u ytkowego, zakresu zastosowania (c.w.u., c.o., 

ch odzenie), poziomu bezobs ugowo ci.

Kolektory s oneczne s  teraz jednym z bardziej 

popularnych rozwi za  na rynku w zakresie 

ograniczenia kosztów produkcji c.w.u. i w bardzo 

ograniczonym stopniu wspomagania c.o. w tra-

dycyjnych i nowoczesnych systemach grzew-

czych. System ten jest bardzo wydajny, ale mu-

sz  by  spe nione istotne warunki atmosferyczne 

i czasowe: odpowiednie nas onecznienie, ma e

zachmurzenie lub najlepiej jego brak, pora dnia 

i nocy, pora roku. 

W a nie te czynniki decyduj  o efektywno ci 

i mocy systemu, która dla jednej p yty kolek-

tora s onecznego waha si  od 0 kW do 2,0 kW 

mocy maksymalnej dla powierzchni czyn-

nej absorbera minimum 2,5 m2. Przyk ad dla 

du ej instalacji – 10 p yt kolektorów to 0 do 

20 kW. Przy rozwi zaniu o tak du ych waha-

niach dost pnej mocy grzewczej oraz bardzo 

ograniczonej dyspozycyjno ci jeste my zmu-

szeni do magazynowania energii w dodatko-

wych zbiornikach buforowych, zasobnikach 

c.w.u. o odpowiednio du ych pojemno ciach, 

co znacznie podnosi nak ady inwestycyjne. 

Chwilowy koszt produkcji energii cieplnej przy 

pe nym nas onecznieniu nie  podlega dysku-

sji, jednak czy warunki idealne lub sprzyjaj -

ce kolektorom s onecznym wyst puj  zawsze? 

Pami ta  nale y o naszych sezonowych po-

trzebach na rzecz c.o., ca orocznych potrze-

bach energetycznych na rzecz c.w.u. Równie

o tym, e nie zawsze b dzie potrzebna ciep a

woda u ytkowa, np. kiedy jeste my w pracy, 

na urlopie czy te  dla du ego obiektu – base-

nowego – podczas przerwy technologicznej. 

W takim przypadku system z kolektorami s o-

necznymi mo e by  zbyteczny lub po prostu 

zast piony innym.

Ta sze, prostsze, efektywniejsze energetycz-

nie mo e okaza  si  rozwi zanie z pomp  cie-

p a powietrze/woda, jako alternatywa dla eko-

nomicznej produkcji ciep ej wody u ytkowej 

(w przypadku pomp serii WPL równie  c.o., 

a dla WPL…Cool w lecie ch odzenie aktyw-

ne) w budownictwie jednorodzinnym oraz 

wielorodzinnym.

Rozwi zania te mog  by  stosowane przez po-

siadaczy zarówno starszych, jak i nowoczesnych 

kot ów opalanych gazem, olejem oraz kot ów na 

pelety czy te  inne paliwa sta e. Pompy ciep a po-

wietrze/woda s  wydajniejszymi, ta szymi sys-

temami ze wzgl du na brak skomplikowanych 

instalacji oraz du o mniejsze ograniczenia at-

mosferyczne. Urz dzenie wykorzystuje energi

zawart  w powietrzu do ogrzania ciep ej wody 

u ytkowej lub c.o. (seria WPL). W tym wypad-

ku nie jest wa na warto , wielko  nas onecz-

nienia, pora dnia i nocy, jak przy kolektorach 

s onecznych. Jedynym ograniczeniem jest tem-

peratura powietrza zewn trznego. Dla jedno-

stek serii WPL jest to zakres od -20°C do +40°C, 

a dla pomp ciep a serii WWK i LWA +6°C. Nie 

mo emy tutaj zapomnie  o ch odniczych mo -

liwo ciach wykorzystania pomp ciep a powie-

trze/woda serii WPL…Cool do ch odzenia latem 

naszego systemu. 
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