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Prezentacja firmowa

Jak ka dy system grzewczy, tak e ten oparty 

o pomp  ciep a wymaga konserwacji i przegl -

dów. Wprawdzie sama pompa ciep a nie jest pod 

tym wzgl dem urz dzeniem wymagaj cym 

i – w odró nieniu od tradycyjnych kot ów – nie 

ma potrzeby dokonywania corocznych przegl -

dów, jednak o pod czon  do niej instalacj  na-

le y ju  odpowiednio zadba . W zale no ci od 

rodzaju pompy ciep a zakres tych prac mo e si

ró ni , jednak nadzoru wymaga tak dolne ród o

ciep a, jak i instalacja grzewcza. 

Istotne dla prawid owej i ekonomicznej pracy 

pompy ciep a jest szczególnie dolne ród o cie-

p a. Naj atwiej je utrzyma  w prawid owym sta-

nie przy pompach powietrze/woda, gdzie wy-

starczy zapewni  niezak ócony dop yw i odp yw 

powietrza – usuwaj c ewentualnie nieczysto-

ci oraz li cie, czy – w okresie zimowym – nieg. 

Przy tych pompach warto równie  regularnie 

sprawdza  dro no  odp ywu kondensatu, aby 

wytr cona woda nie gromadzi a si  wokó  pom-

py ciep a, tworz c przy niskich temperaturach 

zewn trznych warstw  lodu. Przy pompach gli-

kol/woda istotna jest cz sta kontrola ci nienia 

statycznego przy naczyniu wzbiorczym oraz 

temperatury wlotu solanki do pompy ciep a pod-

czas jej pracy. Je eli zaobserwuje si  regularne, 

sta e spadki temperatury czy ci nienia, nale y

skontaktowa  si  z wykonawc  instalacji.

Konserwacja i przegl dy instalacji grzewczej 

powinny obejmowa  sprawdzanie izolacji, za-

bezpiecze  antykorozyjnych i nieszczelno ci, jak 

równie  kontrol  ci nienia przy naczyniu wy-

równawczym. Bardzo wa n  czynno ci  serwi-

sow  powinno by  staranne oczyszczenie filtrów 

i odpowietrzenie instalacji. W przypadkach za-

wodno ci w dzia aniu odpowietrzników automa-

tycznych nale y zainstalowa  dodatkowo przed 

odpowietrznikiem odpowietrzniki grzejnikowe. 

Temperatury wewn trzne wszystkich pomiesz-

cze , w przypadkach braku profesjonalnego, in-

dywidualnego projektu instalacji c.o. (a jest to 

najcz stszy przypadek w domach jednorodzin-

nych) nie b d  automatycznie utrzymywane bez 

manualnej ingerencji. To mo e z kolei spowodo-

wa  rozregulowanie instalacji. W przypadku ter-

mostatów pokojowych nie nale y podejmowa

bez instalatora adnych zmian ustawie  regula-

tora g ównego. Wa ne jest przy tym prawid owe 

usytuowanie termostatu pokojowego – z dala od 

kominka itp. 

W wykonanych systemach grzewczych z pom-

p  ciep a bardzo cz stym mankamentem jest 

brak dokumentacji central oraz schematu regula-

cji i schematów elektrycznych. Równie  wszyst-

kie instrukcje obs ugi powinny by atwo do-

st pne i umieszczone w pomieszczeniu z w z em 

grzewczym, a schemat elektryczny i hydraulicz-

ny zabezpieczone przed wilgoci  i zawieszone 

w widocznym miejscu. Brak takiej dokumentacji 

powoduje, e u ytkownik zmuszony jest do ko-

rzystania wy cznie z us ug firmy, która wyko-

na a ca  instalacj . Ewentualne wynaj cie innej 

firmy zwi ksza koszty i wyd u a czas naprawy. 

Bardzo wa ne jest prawid owe ustawienie pa-

rametrów pracy na sterowniku pompy ciep a. 

Nale y pami ta , eby zaprogramowa  regulator 

w zale no ci od rodzaju instalacji, w a ciwo ci

konstrukcyjnych (izolacja, rodzaj cian) i wieku 

budynku, a tak e – indywidualnych upodoba

i zwyczajów. Szczególnie wiele uwagi powinno 

si  po wi ci  prawid owemu ustawieniu krzy-

wych grzewczych i programów czasowych, tak 

aby mie  do dyspozycji system zapewniaj cy cie-

p o jak najekonomiczniej przy jednoczesnym za-

chowaniu komfortu grzewczego. Ju  w momen-

cie instalacji warto równie  pod czy  pomp

ciep a pod internet, dzi ki czemu ma si  mo li-

wo  zdalnej zmiany ustawie  lub natychmia-

stowej reakcji na ewentualne zak ócenia w pracy. 

Wi kszo  nowoczesnych pomp ciep a oferuje 

tak  mo liwo  i zdalne sterowanie staje si  ju

standardem oraz wyznacznikiem zaawansowa-

nia technologicznego urz dze .
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