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Artyku  promocyjny

Ka dy zakup sprz tu gospodarstwa domo-

wego (AGD) jest poprzedzony rozwa aniem, 

czy sta  nas nie tylko na jego zakup, ale tak-

e czy koszty jego u ytkowania nie zwi ksz

znacz co naszych miesi cznych wydatków.

W dokonywaniu wyboru pomocny jest 

nam system oznakowania energetycznego 

urz dze , który dla pralek i lodówek obowi -

zuje ju  od 1995 roku. Na barwnej skali ozna-

czenia literowe okre laj  tzw. klas  energe-

tyczn  danego urz dzenia – od A do G.

Klasa A to urz dzenia o najni szym zu yciu 

energii. Dla tych urz dze  miesi czne oszcz d-

no ci liczone s  w z otych, roczne w setkach 

z otych, a bior c pod uwag  czas u ytkowania 

w naszych domach pralek czy lodówek, zbie-

raj  si  po kilku latach znacz ce kwoty.

Niewidoczne zu ycie te  kosztuje

Od kilku lat znakowanie energetyczne sto-

suje si  równie  do pomp obiegowych, dzi -

ki którym woda grzewcza rozprowadzana 

jest w naszych domowych instalacjach cen-

tralnego ogrzewania. 

Pompy obiegowe Grundfos s  wyposa o-

ne w wyspecjalizowany sterownik, który za-

pewnia, e pobierana jest w danej chwili 

tylko niezb dna ilo  mocy potrzebna do za-

pewnienia poprawnej pracy instalacji. 

Pompy cyrkulacyjne Grundfos, czyli te, 

które pracuj  w instalacjach ciep ej wody 

u ytkowej, s  wyposa one w zegar steruj -

cy i termostat. Pracuj  one tylko wówczas, 

gdy jest to potrzebne, nie trwoni c energii.

To dzi ki pompom cyrkulacyjnym w a-

zience otrzymujemy gor c  wod  zaraz po 

odkr ceniu kranu. Dzi ki zainstalowaniu 

pomp najwy szych klas energetycznych, 

inwestorzy, w a ciciele domów jednoro-

dzinnych i administratorzy maj  wp yw na 

wysoko  p aconych przez siebie rachun-

ków. Pomimo faktu, e w dalszym ci gu 

w polskich gospodarstwach domowych do-

minuj  pompy zaliczane do klasy D lub E, 

udzia  pomp o najwy szych klasach ener-

getycznych systematycznie wzrasta.

Zmieniamy 10% urz dze  rocznie

Od kilku lat firma Grundfos oferuje wy-

j tkowy typoszereg pomp pod nazw

ALPHA2, który spe nia najwy sze wyma-

gania w zakresie oszcz dno ci energii. Przy 

ustawieniach fabrycznych pompy automa-

tycznie dostosowuj  si  do instalacji i po-

bieraj  z sieci tylko niezb dn  ilo  energii 

elektrycznej. Pobór mocy zmienia si  za-

zwyczaj od 5 do kilkunastu watów w za-

le no ci od tzw. zapotrzebowania na moc 

grzewcz . Zapotrzebowanie to jest zmien-

ne i zale y od wielu czynników, z których 

najistotniejsze to sposób izolacji budynku, 

szczelno  okien, temperatura panuj ca na 

zewn trz i oczywi cie preferowana przez 

u ytkowników temperatura wewn trz po-

mieszcze . rednie zu ycie energii elek-

trycznej przez pomp  ALPHA2, przy zapew-

nieniu komfortu cieplnego w ogrzewanych 

pomieszczeniach, wynosi nawet poni ej

100 kWh w rozliczeniu rocznym.

W wi kszo ci nowych budynków projek-

tanci i instalatorzy szybko przekonuj  przy-

sz ych mieszka ców do stosowania pomp 

najwy szej klasy energetycznej. W istniej -

cych budynkach wymian  pomp przeprowa-

dza si  zazwyczaj przy okazji remontów lub 

w wyniku szukania oszcz dno ci kosztów 

ich eksploatacji.

Szacuje si , e rocznie wymianie 

podlega oko o 10% ze 120 mi-

lionów pomp pracuj cych w 

Europie. A  trudno uwierzy ,

Pomna aj oszcz dno ci 
z pompami GRUNDFOS
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e blisko 20% wiatowej produkcji energii 

zu ywane jest przez pompy ró nego rodzaju. 

Z tych liczb wida , jak istotne mog  by  za-

tem oszcz dno ci energii.

Ile oszcz dzamy? 

Wed ug przyj tego do wyznaczania klas 

energetycznych tzw. profilu obci e-

nia pompy tania pompa klasy energetycz-

nej D zu ywa miesi cznie 34,5 kWh, na-

tomiast pompa ALPHA2 tylko  7,5 kWh. 

Dwumiesi czne oszcz dno ci energii to 

równowarto  zu ycia energii przez elaz-

ko, którym mo na by prasowa  1 godzin

ka dego dnia przez ponad miesi c. Dla tych, 

którzy stroni  od tej czynno ci i wol  sp -

dza  czas przed telewizorem, oznacza 

to, e za zaoszcz dzon  przez 3 miesi -

ce energi  mo na by ogl da  telewizj  9 go-

dzin dziennie przez ponad 200 dni w roku. 

Sumaryczne roczne oszcz dno ci rz du

380 kWh to równowarto  pracy zmywar-

ki przez ca y rok pracuj cej po 15 godz. mie-

si cznie. Jak wida , mo na sporo zaoszcz -

dzi  w bud ecie domowym, instaluj c tylko 

1 ma  pomp  ALPHA2 w uk adach central-

nego ogrzewania. Oszcz dno ci s  jeszcze 

wi ksze, je eli uwzgl dnimy równie  prac

pompy w uk adach cyrkulacji ciep ej wody 

u ytkowej i np. ogrzewania pod ogowego.

Nowe domy – nowy wybór

Z roku na rok projektanci instalacji mog

proponowa  w oddawanych do u ytku 

obiektach coraz nowocze niejsze, oszcz dne 

w eksploatacji pompy. Instalatorzy wod.-

-kan. i hydraulicy z pewno ci  b d  poleca

urz dzenia bardziej energooszcz dne, przez 

co bardziej przyjazne dla kieszeni inwesto-

ra. Mimo e cena zakupu urz dzenia klasy 

A jest wy sza od ceny urz dzenia 

z ni szej klasy, to ró nice w kosztach co-

dziennej eksploatacji b d  procentowa y

w postaci ni szych rachunków. Z oblicze

wynika, e zwi kszony koszt zakupu pompy 

najwy szej klasy energetycznej zwraca si

ju  w drugim sezonie grzewczym. Szacuje 

si , e oszcz dno ci z tytu u ni szych op at

za zmniejszone zu ycie energii elektrycznej 

jednej pompy w ci gu 10 lat jej eksploatacji 

przekrocz  3500 z otych. Obliczenia te za-

k adaj  optymistycznie tylko 10% wzrost 

cen energii elektrycznej rocznie. Istotna jest 

równie  d ugoletnia i bezawaryjna eksplo-

atacja, jak  gwarantuj  pompy klasy A.

Oszcz dna innowacyjno  – nowe funkcje 

nowych pomp

Firma Grundfos, wprowadzaj c znakowa-

nie swoich produktów, zadba a jednocze -

nie o wprowadzenie do nich innowacyj-

nych rozwi za  technicznych s u cych 

zwi kszeniu komfortu u ytkowania. Na 

obudowie pomp znajduje si  wy wietlacz 

LCD, na którym pokazywany jest aktualny 

pobór mocy. Dla u ytkownika ma to zna-

czenie praktyczne, gdy  pozwala na zwe-

ryfikowanie podawanych przez producen-

tach danych technicznych. Jeszcze bardziej 

obni one zu ycie energii uzyskiwane jest 

dzi ki funkcji AUTOADAPT, czyli auto-

matycznemu dostosowaniu si  pracy pom-

py do panuj cych w instalacji warunków. 

Zamontowane w pompach uk ady elektro-

niczne nieustannie monitoruj  prac  in-

stalacji (zmiany ci nienia, skoki tempera-

tury, zmiany nastaw przygrzejnikowych 

zaworów termostatycznych) i wprowadza-

j  nowe charakterystyki regulacji pomp. 

Oznacza to, e mo na zrezygnowa  z r cz-

nego nastawiania ustawie  pompy. Szacuje 

si , e w 80% instalacji z zamontowanymi 

pompami nowego typu ALPHA2 nie b dzie 

wymagane wykonywanie jakichkolwiek 

r cznych ustawie .

Efekty globalne – dyrektywa „energetyczna”

Zbyt du e globalne zu ycie energii to nie-

zaprzeczalny fakt. Dlatego racjonalne wy-

korzystanie energii powinno mie  miejsce 

w ka dym gospodarstwie domowym. Ma to 

znaczenie nie tylko dla Pa stwa bud etu 

domowego, ale tak e dla gospodarki wia-

towej. Dzi ki firmie Grundfos coraz atwiej 

mo na dobra  pomp  niezawodn , trwa ,

o wysokiej sprawno ci, która zapewni niskie 

zu ycie energii.

Wag  oszcz dno ci energii, wynikaj -

cych ze stosowania pomp obiegowych, do-

ceniaj  wszystkie kraje Unii Europejskiej. 

Przygotowana jest dyrektywa nr 2005/32/EC, 

która od 1 stycznia 2013 roku b dzie dopu-

szcza  do sprzeda y tylko te pompy klasy A, 

które charakteryzuj  si  znacznie mniej-

szym, od przeci tnego dla tej klasy, zu y-

ciem energii. Pompy Grundfos ALPHA2 

do domów mieszkalnych oraz Grundfos 

MAGNA do obiektów u yteczno ci publicz-

nej ju  teraz spe niaj  te wysokie wymaga-

nia. Pami tajmy jednak, aby nie czeka  z wy-

mian  pomp a  do 2013 roku. Przez te 3 lata 

mo na ju  du o zaoszcz dzi .

Wi cej na www.grundfos.pl
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