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Inwestorzy podejmuj c decyzj  o zastosowaniu 
pompy ciep a cz sto decyduj  si  na po czenie 
jej z istniej cym kot em olejowym lub gazowym. 
Przy poprawnie dobranej pompie ciep a typu gli-
kol/woda czy woda/woda nie jest to uzasadnione 
post powanie. Pompa ciep a i tak b dzie pokry-
wa  ca o  (lub wi kszo ) zapotrzebowania na 
ciep o, a jako szczytowe lub awaryjne ród o cie-
p a wystarczy ogrzewanie elektryczne (przewa -
nie w pompach ciep a grza ka elektryczna jest ju
wbudowana fabrycznie). Przy szybko rosn cych ce-
nach paliw, koszty ogrzewania gazem, a zw aszcza 
olejem, s  porównywalne do kosztów ogrzewania 
elektrycznego, a nie nale y zapomina  o przegl -
dach i konserwacji kot a. Innym przypadkiem jest 
pompa powietrze/woda, gdzie zastosowanie dru-
giego ród a ciep a jest niezb dne – tak ze wzgl du 
na zmienn  temperatur  dolnego ród a, jak i mi-
nimaln  temperatur  pracy. 

Alpha-Innotec oferuje ca y typoszereg pomp cie-

p a powietrze/woda w ró nych wykonaniach, w tym 

równie  pompy o temperaturze zasilania +70°C 

(osi ganej sam  pomp  ciep a).

Przed instalacj  pompy ciep a wa ne jest przepro-

wadzenie termoizolacji budynku zgodnie z przyj -

tym obecnie standardem. Przy tej okazji mo na rów-

nie  dostosowa  instalacj  grzewcz  do wspó pracy

z pomp  ciep a, dzi ki czemu jej u ytkowanie b dzie 

jeszcze bardziej korzystne ekonomicznie.

Oczywi cie istnieje mo liwo  automatycznej 
wspó pracy pompy ciep a z kot em. W tym celu trze-
ba jednak odpowiednio przerobi  uk ad hydraulicz-
ny i dostosowa  ustawienia automatyki do zapro-
jektowanego uk adu biwalentnego.

Cz sto o zastosowaniu pompy ciep a decydu-
je si  dopiero w trakcie zaawansowanego wyko-
nawstwa budowlanego lub wr cz instalacji we-
wn trznej centralnego ogrzewania. Przypadek 

taki nale y porówna  do budynku istniej cego, 
przy czym istnieje mo liwo  ingerencji w mon-
ta  systemu grzewczego i w niektórych przy-
padkach – dostosowania go przy niewielkim na-
k adzie inwestycyjnym do wspó pracy z pomp
ciep a. Zalecany system pracy pompy ciep a b -
dzie zale a  od stopnia zaawansowania budowy 
i instalacji grzewczej.

Najcz stszym przypadkiem jest zakup typowego 
projektu i jego adaptacja do wymaga  pozwolenia 
na budow . W projektach tych z regu y przewidy-
wane jest ogrzewanie grzejnikowe zasilane kot em
gazowym lub olejowym.

Zast pienie kot a pomp  ciep a wymaga niewiel-
kiej przeróbki projektu instalacji grzejnikowej, przy-
stosowuj c j  do parametrów grzewczych osi gal-
nych przez pomp  ciep a. 

Zalecanym rozwi zaniem jest jednak zamiana 
instalacji grzejnikowej na ogrzewanie pod ogowe. 
Koszy inwestycyjne takiego ogrzewania nie s  wy -
sze, natomiast osi gamy zdecydowane oszcz dno-
ci w kosztach eksploatacyjnych. 

Najkorzystniejszym systemem grzewczym jest 

system z pionowym wymiennikiem gruntowym i kom-

paktowa pompa ciep a glikol/woda. W systemie tym 

nie ma potrzeby stosowania dodatkowego ród a

ciep a (pompa pracuje w trybie monowalentnym); 

tylko na potrzeby okresowej dezynfekcji termicznej 

instalacji ciep ej wody u ytkowej uk ad wspierany 

jest wbudowan  grza k  elektryczn .

Drugim zalecanym systemem dla budynków ist-
niej cych jest pompa ciep a powietrze/woda w usta-
wieniu zewn trznym. Wymaga to jedynie niewielkiej 
ingerencji w istniej c  infrastruktur  zagospoda-
rowania dzia ki.

W przypadku budynków istniej cych, w których 
ma by  pozostawiona istniej ca kot ownia i insta-
lacja centralnego ogrzewania grzejnikowego nale-
y rozwa y  dwie mo liwo ci wspó pracy pompy 

ciep a z kot em:
– praca biwalentna równoleg a, tzn. pompa ciep a
pokrywa zapotrzebowanie ciep a do pewnej okre-
lonej temperatury zewn trznej, a przy ni szej, jest 

wspomagana kot em gazowym lub olejowym
– praca biwalentna alternatywna, tzn. pompa cie-
p a pokrywa zapotrzebowanie ciep a do pewnej 
okre lonej temperatury zewn trznej, a przy ni -
szej, ca kowite obci enie przejmuje kocio  gazo-
wy lub olejowy. Przy kot ach na paliwo sta e za-
leca si  manualne prze czanie z pracy pompy na 
prac  kot a.

W zale no ci od strefy klimatycznej, punkt biwa-

lentny powinien mie ci  si  w przedziale pomi dzy 

-3°C a -13°C, przy czym punkt dla pracy alternatyw-

nej powinien le e  o oko o trzy stopnie poni ej punk-

tu dla pracy równoleg ej. W takim przypadku pompa 

ciep a pokrywa ok. 95-98% ca kowitego rocznego 

zapotrzebowania na energi

Przyj cie za o enia o wspó pracy pompy ciep a
z drugim ród em ciep a wi e si  ze zwymiaro-
waniem zarówno pompy ciep a, jak i jej instalacji 
dolnego ród a.

Dobieraj c wielko  wymiennika przy pompach 
glikolowych, nie nale y go wylicza  na podstawie 
mocy ch odniczej pompy ciep a, lecz zapotrzebo-
wania cieplnego budynku. Dobór wymiennika do 
„niedowymiarowanej” pompy ciep a mo e spowo-
dowa  przekroczenie dopuszczalnej ilo ci godzin 
jej pracy i nadmierne wych odzenie gruntu. Proces 
ten mo e by  zauwa alny po kilku latach eksploata-
cji i w efekcie mo e spowodowa  wymro enie grun-
tu oraz zdecydowany spadek COP. Przy zmniejszo-
nej wydajno ci gruntu, pompa ciep a mo e tak e
zupe nie odmówi  pracy, ze wzgl du na zbyt ma o
wydajne dolne ród o ciep a. 

Moc grzewcza pompy ciep a powietrze/woda z ko-
lei, jest bardzo zale na od temperatury zewn trz-
nej, co nale y wzi  pod uwag . Dlatego tak istotny 
jest w a ciwy dobór punktu biwalentnego. Je eli b -
dzie ustawiony zbyt nisko, pompa ciep a nie b dzie 
w stanie pokry  zapotrzebowania na ciep o, a wi k-
szy udzia  pracy drugiego ród a ciep a podniesie 
koszty eksploatacji systemu grzewczego. Zbyt wy-
soko dobrany punkt biwalentny oznacza nadmiar 
mocy, zwy k  kosztów inwestycyjnych i eksplo-
atacyjnych. Dobór powietrznej pompy ciep a na 
pe ne zapotrzebowanie mocy, przy obliczeniowej 
temperaturze zewn trznej, jest powa nym b dem
projektowym.

Podstawowym zadaniem systemu grzewcze-

go jest spe nienie oczekiwa  inwestora dotycz -

cych komfortu cieplnego. W budynkach, których 

u ytkowanie wymaga zmiennych temperatur po-

mieszcze , zalecany standardowo dla pompy cie-

p a system niskotemperaturowy, mo e spowodo-

wa  wi ksze koszty eksploatacyjne, ni  system 

z grzejnikami i wysokotemperaturow  pomp  cie-

p a. Nieuzasadniona jest te  niech  przed wspo-

maganiem elektrycznym pomp ciep a. Ilo  ener-

gii przez nie pobieranej nie przekracza cz sto 1% 

rocznego poboru energii, a pozwala na ograniczenie 

kosztów inwestycji z pomp  ciep a o 20%.
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WZS – najpopularniejsza pompa ciep a w Polsce

Pompa ciep a powietrze/woda LWA

hydrotech.indd 181hydrotech.indd   181 2011-04-19 22:10:262011-04-19   22:10:26


