
Artyku  promocyjny

Pompa ciep a jest urz dzeniem, które spraw-

dza si  nie tylko zim , ale i w lecie. We wcze niej 

budowanych instalacjach pompa ciep a w lecie 

zajmowa a si  tylko przygotowywaniem ciep ej 

wody, ewentualnie tak e tej w basenie. A jest to 

przecie  urz dzenie doskonale nadaj ce si  rów-

nie  do ch odzenia, co stanowi zreszt  kolejn

jego przewag  nad kot ami grzewczymi.

 W niniejszym artykule skupimy si  na omó-

wieniu mo liwo ci ch odzenia budynków jed-

no i wielorodzinnych, pomijaj c wi ksze obiek-

ty u yteczno ci publicznej. Tam tak e pompa 

ciep a jest w stanie zapewni  ch ód, jednak s

to instalacje bardziej rozbudowane, nietypowe, 

zwykle wymagaj ce indywidualnego podej cia. 

Naj atwiej o rozbudowanie instalacji grzewczej 

o funkcj  ch odzenia jest w przypadku domów 

nowo budowanych, gdzie ciep o po pomiesz-

czeniach b dzie rozprowadzane przez instala-

cj  nadmuchow  lub p aszczyznow . Dotyczy 

to oczywi cie równie  tych budynków, gdzie 

zdecydowano si  na tak  w a nie instalacj

centralnego ogrzewania. Je eli natomiast do 

dyspozycji mamy grzejniki, trzeba b dzie za-

inwestowa  w osobny obieg ch odzenia – np. 

w klimakonwektory. 

Poniewa  najpopularniejszym rodzajem pom-

py ciep a jest pompa glikolowa, czerpi ca ciep o

z gruntu poprzez poziomy lub pionowy kolek-

tor, od niej zaczniemy. Z pomp  ciep a po czo-

ne s  dwa systemy: kolektor, czyli dolne ród o

ciep a i instalacja odbioru (c.o. i c.w.u.), czy-

li górne ród o.

Najprostsz  mo liwo ci  ch odzenia, a jed-

nocze nie najta sz  w eksploatacji jest ch o-

dzenie pasywne. Wymiana ciep a nast puje 

wtedy bezpo rednio pomi dzy dolnym i gór-

nym ród em – instalacja nadmuchowa lub 

p aszczyznowa odbiera ciep o z pomieszcze

i odprowadza je do gruntu. Pracuj  w takim 

uk adzie pompy obiegowe, a spr arka po-

zostaje wy czona. Koszty pracy s  wi c mi-

nimalne, niskie s  równie  nak ady inwesty-

cyjne: potrzebny jest dodatkowo wymiennik 

ciep a, w którym – jak sama nazwa wskazu-

je – b dzie wymieniane ciep o pomi dzy dol-

nym i górnym ród em ciep a. Oprócz niego 

zainstalowa  trzeba jeszcze zawór mieszaj -

cy i opcjonalnie czujnik punktu rosy.

 Taki system ch odzenia nie jest oczywi cie pe -

n  klimatyzacj , jednak wi kszo ci u ytkowników 

wystarcza do osi gni cia komfortu. W pomiesz-

czeniach b dzie panowa  temperatura o kilka 

stopni ni sza ni  na zewn trz, co cz owiek od-

czuwa jako przyjemny ch ód. Nie osi gniemy tu 

niskich temperatur, zw aszcza w przypadku po-

ziomego kolektora gruntowego, który jest w stanie 

odebra  mniejsz  ilo  ciep a z budynku ni  son-

dy pionowe (w odró nieniu od sond ciep o dociera 

do niego tak e przez wierzchni  warstw  gruntu). 

Je eli stosowane jest ogrzewanie p aszczyznowe 

(pod ogowe lub cienne) warto pomy le  o czuj-

niku punktu rosy, zapobiegaj cym skraplaniu si

wilgoci na powierzchni pod ogi.

 Z pracy uk adu w lecie w trybie ch odzenia 

mamy jeszcze jedn  korzy : odprowadzane do 

gruntu ciep o przyspiesza regeneracj  dolnego 

ród a, dzi ki czemu w kolejnym sezonie grzew-

czym na pewno b dziemy mie  w pe ni wydajne 

dolne ród o ciep a, a co za tym idzie – wi ksz

sprawno  pompy ciep a.

Dla bardziej wymagaj cych u ytkowników do-

st pna jest opcja ch odzenia aktywnego. Dzia a

podobnie jak pasywne, jednak w tym trybie w -

czana jest dodatkowo spr arka pompy ciep a. 

Instalacja w stosunku do poprzedniej jest bar-

dziej rozbudowana – o kolejny wymiennik ciep a, 

zawory oraz bufor ch odu. Podczas pracy w tym 

trybie pompa czerpie energi  nie z gruntu, jak to 

si  dzieje w trybie ogrzewania, ale w a nie z bufo-

ra ch odu, adowanego z kolei ciep em odprowa-

dzanym z pomieszcze . Instalacja dolnego ród a

ciep a s u y natomiast do odbioru ciep a, ponie-

wa  w tym trybie celem pracy jest ch odzenie, 

wytworzone podczas tego procesu ciep o musi 

by  gdzie  odprowadzane. Idealnie, gdy trzeba 

w a nie przygotowa  ciep  wod  u ytkow  lub 

podgrza  wod  w basenie: wtedy wykorzystuje-

my obie strony procesu. To nie by o mo liwe przy 

ch odzeniu pasywnym, które wymaga o posto-

ju spr arki. Jednak gdy ju  zape nimy zasob-

nik c.w.u. i podgrzejemy basen, pozosta  cz

ciep a zrzucamy do dolnego ród a.

W zwi zku z ni szymi temperaturami ch odze-

nia aktywnego nie mo na go wykorzystywa  w po-

czeniu z instalacj  pod ogow  – czujnik punktu 

rosy skutecznie uniemo liwia by osi gni cie za-

danych temperatur. Stosuje si  tu urz dzenia na-

dmuchowe: najpopularniejsze s  klimakonwektory 

(które mog  w zimie s u y  tak e do ogrzewania), 

wyposa one w wentylator z regulowanym stru-

mieniem ch odnego powietrza. Ciekawym roz-

wi zaniem jest ch odzenie sufitowe, czyli ch o-

dzenie powietrzem zimnym opadaj cym od sufitu 

ku pod odze.

Do ch odzenia mog  by  wykorzystane rów-

nie  pompy powietrze/woda. Tu wykorzystuje si

ch odzenie aktywne dzi ki specjalnemu wyko-

naniu: s  to pompy ciep a z rewersem. Rewers, 

czyli odwrócenie obiegu oddaje istot  dzia a-

nia takich urz dze . Pompa ciep a czerpie cie-

p o z pomieszcze  i oddaje na zewn trz, a wi c

mamy do czynienia z odwrotnym kierunkiem prze-

p ywu energii ni  w trybie ogrzewania.

Te same uwagi, które dotycz  ch odzenia ak-

tywnego przy pompach glikolowych, odnosz

si  do pomp z rewersem: przy aktywnym ch o-

dzeniu pracuje spr arka pompy ciep a, ch ód 

jest rozprowadzany po budynku poprzez insta-

lacj  nadmuchow , a b d ce w tym przypadku 

produktem ubocznym ciep o mo na wykorzy-

sta  do podgrzania wody u ytkowej lub w ba-

senie. Koszty rozbudowy instalacji do obs ugi 

funkcji ch odzenia s  niewielkie: dodatkowa 

pompa obiegowa oraz zaopatrzenie bufora c.o. 

w odpowiedni  izolacj  przeciwroszeniow ,

eby móg  w lecie spe nia  funkcj  tak e bufo-

ra wody lodowej. 

Jak wida  z powy szych opisów, niewielkim 

nak adem mo na wykorzysta  pomp  ciep a

nie tylko do ogrzewania, ale i do ch odzenia. 

Warianty dostosowane do wymaga  u ytkow-

nika, niewysokie koszty inwestycyjne i eksplo-

atacyjne przemawiaj  za tym rozwi zaniem. 

A w przypadku pomp glikolowych mamy jesz-

cze korzy  w postaci zwi kszonej regeneracji 

dolnego ród a.
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Klimatyzator – moc 0,5–2 kW przy zasilaniu 35°C
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