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Artyku  promocyjny

BUDUJEMY DOM 10/2009

Dotychczas najpowszechniej stosowanymi no ni-

kami energii wykorzystywanymi do celów grzew-

czych by y ropa, gaz i w giel. Niestety, ceny tych 

surowców stale rosn  a wykorzystywane tech-

niki zwi zane z ich eksploatacj  mog  by  k o-

potliwe. Na szcz cie istnieje mo liwo  wyko-

rzystania róde  energii odnawialnej. Jednym 

z dost pnych rozwi za  w tym zakresie jest za-

stosowanie pomp ciep a – urz dze  umo liwia-

j cych  pozyskiwanie ciep a z powietrza, wody, 

gleby a nawet ciep a odpadowego, powstaj ce-

go  np. w wyniku klimatyzowania pomieszcze .

Szczególn  zalet  pomp ciep a jest mo liwo  od-

wrócenia ich dzia ania, a zatem wykorzystania 

w okresie grzewczym jako ród a ciep a, a latem 

jako klimatyzatora. Ponadto ich eksploatacja nie 

powoduje emisji zanieczyszcze , takich jak siar-

ka, sadza czy spaliny, s  zatem produktem ekolo-

gicznym. Dzia anie pomp ciep a mo na porów-

na  do dzia ania ch odziarki – pobieranie ciep a

ze rodowiska o ni szej temperaturze i przeka-

zywanie do rodowiska o temperaturze wy szej. 

Pompy ciep a wykorzystuj  tzw. ciep o niskotem-

peraturowe, które idealnie nadaje si  do wyko-

rzystania w systemie ogrzewania pod ogowego. 

Najwi kszymi zaletami wynikaj cymi z u ytko-

wania pomp ciep a s :

Najni sze koszty eksploatacji: ni sze koszty 

ogrzewania i przygotowania ciep ej wody u yt-

kowej, ni  w przypadku systemów ogrzewania: 

gazowego, olejowego lub elektrycznego,

Bezpiecze stwo: brak spalin, brak atwopal-

nych mediów,

Ca kowita bezobs ugowo : pompa ciep a nie 

wymaga (poza energi  elektryczn ) dostarczania 

paliwa, a ca o  pracy kontrolowana jest przez 

wbudowany sterownik, 

Ekologia: tylko 25%–30% energii potrzebnej 

do pracy pobierane jest z sieci elektrycznej (resz-

ta to w pe ni odnawialna energia zakumulowa-

na w ziemi, powietrzu, wodzie i cieple odpado-

wym),

Komfort i wygoda w u yciu: mo liwo  za-

dawania wielu parametrów zwi zanych z praca 

pompy ciep a: programowanie zmian temperatu-

ry pomieszcze  i ciep ej wody u ytkowej – tzw. 

system obni e ), 

Mo liwo  klimatyzowania pomieszcze : za 

pomoc  pompy ciep a lub tylko jej dolnego ró-

d a – ch odzenie pasywne, 

D uga ywotno  eksploatacyjna: nawet do 

25 lat,

atwo  adaptacyjna: instalacja pompy cie-

p a nie wymaga budowy instalacji kominowej.

Najcz ciej czynnikiem determinuj cym wybór 

rozwi zania grzewczego jest koszt oraz wygoda 

jego eksploatacji. W zwi zku z bezobs ugow

specyfik  urz dzenia skupmy si  na wydatkach. 

Najlepiej w tym celu pos u y  si  konkretnym 

przyk adem. Przyjmijmy  do rozwa a  dom o cz-

nej powierzchni grzewczej 150 m2. Kalkulacj

kosztów zastosowania ró nych rozwi za  dla tego 

przypadku przedstawia poni sza tabela.

Czy wiesz, ile mo esz oszcz dzi ?

Pompa 

ciep a

II taryfa 

Pompa 

ciep a

I taryfa 

Gaz p ynny Gaz ziemny Olej
W giel 

„kostka”

Biomasa 

palety

Ogrzewanie 

elektryczne

Cena jednostkowa brutto [z ] 0,24 z /kWh 0,42 z /kWh 2,5 z /litr 1,8 z /m3 3,45 z /litr 600 z /tona 850 z /tona 0,42 z /kWh

Warto  opa owa 6,6 kWh/litr 9,7 kWh/m3 10 kWh/litr 7500 kWh/t 5400 kWh/t

Cena za 1 kWh 

(sprawno  energetyczna)

0,24 z

(COP 3,5)

0,42 z

(COP 3,5)

0,38 z

(85%)

0,19 z

(105%)

0,35 z

(80%)

0,09 z

(60%)

0,16 z

(90%)

0,42 z

(100%)

Roczne zu ycie energi [kWh]
17000:3,5 =

4857 kWh

17000:3,5 =

4857 kWh

17000:0,85=

20000 kWh

17000:1,05=

16190 kWh

17000:0,8 = 

21250 kWh

17000:0,6 = 

28333 kWh

17000:0,9 = 

18888 kWh

17000:1 = 

17000 kWh

Roczny koszt ogrzewania i c.w.u [z ] 1166 z 2040 z 7600 z 3080 z 7440 z 2550 z 3020 z 7140 z

Dla domu 150 m2, zapotrzebowanie na ciep o 50W/m2, c.w.u dla 4 osób. Ca kowite zapotrzebowanie domu na ciep o + c.w.u,  Q=8,5kW

Porównanie rocznych kosztów ogrzewania i c.w.u. dla pompy  ciep a i innych róde  ciep a

Warto podkre li , e przy tej spekulacji uwzgl d-

niono dom o przeci tnych parametrach.

Dane uwzgl dnione w tabeli mo na tak e

przedstawi  w bardziej obrazowej formie wy-

kresu.

Powy szy wykres przedstawia jak kszta tu-

j  si  koszty ogrzewania przyk adowego bu-

dynku, przy uwzgl dnieniu pozyskiwania cie-

p a z ró nych no ników energii. Dysproporcja 

kosztowa pomi dzy poszczególnymi rozwi -

zaniami przemawia bezwzgl dnie na korzy

wykorzystania pompy ciep a.

A co z kosztami instalacji?
Mo na zada  pytanie jak b dzie wygl da

ta relacja, przy uwzgl dnieniu cznych 

kosztów inwestycji, zawieraj cych koszty

instalacji systemu grzewczego. Pomimo re-

latywnie wy szych nak adów finansowych 

na monta  systemu wykorzystuj cego pom-

p  ciep a, ca kowity koszt instalacji plus eks-

ploatacji w dalszym ci gu zapewnia spore 

oszcz dno ci. 

Jaki jest okres amortyzacji 
takiego przedsi wzi cia?
Okres zwrotu inwestycji jest uzale niony 

w g ównej mierze od powierzchni jak  sys-

tem ma ogrza  (im wi ksza powierzchnia tym 

czas si  skraca), a tak e od sprawno ci wybra-

nego modelu urz dzenia. Nale y jednak przy-

j e okres ten nie b dzie d u szy ni  7 lat, 

w niektórych przypadkach wystarcz  nawet 

3 lata. W rozwa anym przypadku czas zwro-

tu inwestycji wyniesie ok. 4 lat.

„Pompy ciep a s  aktualnie jednym z najlep-

szych rozwi za  w zakresie wykorzystania odna-

wialnych róde  energii. S  korzystne nie tylko dla 

u ytkownika ale tak e dla rodowiska”.
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