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Pompa ciep a to urz dzenie oszcz dne w eks-

ploatacji, jednak pod warunkiem, e poprawnie 

dobrano i zainstalowano tak sam  pomp  cie-

p a, jak i instalacje wokó  niej – dolnego i górne-

go ród a ciep a.

Budynki z b dnie dobran  pomp  ciep a zda-

rzaj  si  coraz rzadziej, jednak wci  mo na spo-

tka  domy, w których pompa ma nieodpowiedni

moc. Niedowymiarowanie pompy ciep a spowo-

dowane jest najcz ciej ch ci  obni enia kosztów 

inwestycyjnych, zapominaj c jednak, e s  to po-

zorne oszcz dno ci: przy ni szych temperaturach 

zewn trznych trzeba b dzie w czy  drugie ró-

d o ciep a, dro sze w eksploatacji. Alternatyw

jest niedogrzewanie budynku i marzni cie, pomi-

mo posiadania nowoczesnego urz dzenia grzew-

czego. Przewymiarowanie z kolei to b d powo-

dowany brakiem zaufania do mo liwo ci pompy 

ciep a (zw aszcza powietrznej) lub przenoszeniem 

1:1 mocy grzewczej u ywanego do tej pory ko-

t a grzewczego. Jednak przy uwzgl dnieniu stre-

fy klimatycznej i w a ciwym okre leniu punktu 

biwalentnego okazuje si , e w budynku o zapo-

trzebowaniu na moc 15 kW nale a oby zamonto-

wa  pomp  powietrze/woda o mocy nominalnej 

12 kW. Natomiast zamiana kot a grzewczego na 

pomp  ciep a pozwala czasami na odkrycie, e

instalacja grzewcza zosta a b dnie wykonana. 

Tradycyjnie przewymiarowany kocio  ma na tyle 

du y zapas mocy, e – p ac c oczywi cie wy sze 

rachunki – mo na podnie  temperatur  zasila-

nia instalacji c.o. i utrzyma  odpowiednie cie-

p o w pomieszczeniach. Pompa ciep a, staran-

nie zwymiarowana, nie ma tego zapasu i nie ma 

sk d wzi  dodatkowej mocy grzewczej. W efek-

cie w domu jest ch odno, a klient zwykle obwinia 

o taki stan pomp  ciep a, bo przecie  gdy mia  ko-

cio , nie mia  takich problemów.

Uwaga: moc pompy ciep a dobiera si  do wa-

runków zwyczajnej eksploatacji budynku. Je eli 

jest to obiekt nowo wybudowany, w pierwszych 

dwóch sezonach trzeba si  liczy  ze zwi kszo-

nym wydatkiem, ze wzgl du na nadmiar wilgo-

ci. Osuszanie znacznie zwi ksza energoch on-

no  budynku.

Gdy ju  zostanie wybrana odpowiednia pom-

pa ciep a, trzeba zadba  o prawid owe wykonanie 

dolnego ród a ciep a.

Najmniej k opotu w tym zakresie stwarzaj  pom-

py powietrze/woda, gdy  korzystaj  z ogólnodost p-

nego ród a ciep a, jakim jest powietrze.

Pompy woda/woda natomiast pobieraj  ciep o

z wód gruntowych, które – przy polskich warun-

kach hydrologicznych – zawieraj  przewa nie zbyt 

wiele zanieczyszcze . Dlatego cz sto stosuje si

wymiennik po redni, separuj cy parownik pom-

py ciep a od wody o nieodpowiedniej jako ci. Na 

wymienniku z czasem zgromadzi si  osad, d a-

wi cy przep yw – st d konieczno  regularnego 

jego p ukania lub czyszczenia. Trzeba o tym pa-

mi ta , jednak jest to o wiele ta sze wyj cie, ni

pomini cie w instalacji wymiennika po rednie-

go. Osadzaj ce si  na kolejnych elementach tlen-

ki manganu i elaza zd awi  przep yw, spowodu-

j  zamarzni cie wymiennika pompy ciep a, jego 

nieszczelno  a w efekcie ko cowym – zalanie 

spr arki. Koszty naprawy skutków takiego za-

niedbania b d  porównywalne z cen  zakupu no-

wej pompy ciep a.

Pompy glikolowe czerpi  ciep o z zamkni te-

go uk adu dolnego ród a, wi c tu u ytkownik 

nie powinien mie  problemów pod warunkiem, 

e p tle dolnego ród a nape niono medium 

o w a ciwej temperaturze zamarzania (bezpiecz-

ny poziom to ok. -15°C). Wa ne, eby nie zmie-

nia  w trakcie eksploatacji w asno ci medium: 

w przypadku nieszczelno ci i ubytku p ynu, in-

stalacj  nale y dope ni  w a ciw  mieszank

i odpowietrzy  uk ad. Niedopuszczalne jest do-

pe nianie wod , poniewa  przy ni szych tempe-

raturach zewn trznych mo e doj  do zamarz-

ni cia parownika pompy ciep a. 

Rzadziej spotykanym b dem jest niewydolne 

dolne ród o ciep a, zwykle z powodu zbyt ma ej

powierzchni wymiany. Powoduje to zbyt du e

obci enie ch odnicze gruntu, który nie zd y

si  zregenerowa  do kolejnego sezonu grzewcze-

go. Do pewnego stopnia zrekompensowane to zo-

stanie wi kszym poborem energii elektrycznej 

przez spr ark , jednak po kilku latach wydaj-

no  dolnego ród a spadnie poni ej minimum 

niezb dnego dla pracy pompy ciep a.

Tak e przy wykonywaniu instalacji odbieraj -

cej energi , czyli ogrzewania i przygotowywania 

ciep ej wody u ytkowej, zdarzaj  si  b dy w pla-

nowaniu lub monta u. Wci  spotka  mo na in-

stalacje ogrzewania pod ogowego wykonane nie-

prawid owo: niew a ciwy rozstaw rur, za ma a

powierzchnia, b d  brak rotametrów na rozdziela-

czu. Nawet w a ciwie wykonana instalacja, je eli 

nie zosta a zrównowa ona hydraulicznie po uru-

chomieniu uk adu grzewczego, nie b dzie dzia a

zgodnie z yczeniem.

Przy kilku obiegach grzewczych i uk adach 

z grzejnikami stosuje si  zwykle bufor wody grzew-

czej. Najwygodniejszym rozwi zaniem jest pod-

czenie go równolegle, dzi ki czemu rozdziela 

si  obieg pompy ciep a i obiegi c.o. Nie jest b -

dem zastosowanie bufora szeregowego, wtedy jed-

nak s u y on tylko powi kszeniu pojemno ci in-

stalacji. W takim przypadku nale y te  pami ta ,

eby – gdy bufor pod czony zostanie na powro-

cie – nie montowa  w nim grza ki elektrycznej. 

To znacznie zwi kszy oby koszty eksploatacyjne, 

poniewa  wi ksz  cz  pracy przej aby grza ka 

(pompa dostawa aby b dne komunikaty o tempe-

raturze wody grzewczej i nie startowa aby w od-

powiednim momencie).

Cz stym b dem w instalacji ciep ej wody u yt-

kowej jest monta  nieodpowiedniego zasobnika 

– o zbyt ma ej powierzchni wymiany. Pompa cie-

p a pracuje przy ni szej ró nicy temperatur, czy-

li potrzebuje wi kszej powierzchni wymiany ni

kocio  o takiej samej mocy grzewczej.

Oprócz wymienionych wy ej spraw, nale y rów-

nie  zwróci  uwag  na prawid owe ustawienie pom-

py ciep a, tak aby powodowany przez ni  ha as nie 

przeszkadza  mieszka com budynku ani ich s sia-

dom. Wa nym elementem ograniczaj cym ha as 

s  przy cza elastyczne, którymi czy si  pomp

ciep a z instalacj  ogrzewania. Je eli zamiast nich 

u yte zosta yby sztywne rury, wszystkie drgania 

zostan  przeniesione na instalacj  c.o.

B dów, które mo na pope ni  podczas instala-

cji pompy ciep a jest bardzo wiele, niektóre z nich 

spowoduj  mniejszy komfort u ytkowania, niektó-

re zwi ksz  koszty, a inne – doprowadz  do uszko-

dzenia pompy ciep a. Najlepsz  metod  na unik-

ni cie takich problemów jest zlecenie instalacji 

firmie poleconej przez producenta pompy ciep a. 

Producentowi zale y, aby jego pompy pracowa y

prawid owo, dzi ki czemu zadowolony klient pole-

ci t  mark  swoim znajomym. Je eli samodzielnie 

szuka si  wykonawcy, warto poprosi  go o referen-

cje, porozmawia  z kilkoma u ytkownikami jego 

instalacji czyli upewni  si , e znaleziony instala-

tor to faktycznie specjalista od pomp ciep a.

B dy instalacjiB dy instalacji
z pomp ciep az pomp  ciep a
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