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Coraz cz ciej w przypadku nowych inwestycji, czy 

te  potrzeby modernizacji systemów grzewczych 

bierzemy pod uwag  wykorzystanie nowych tech-

nologii, korzystaj cych ze róde  energii odnawial-

nej. Mo liwo  tak  daj  nam pompy ciep a, aby 

mog y sprosta  oczekiwaniom, jakie im stawiamy 

i dzia a  z mo liwie najwy sz  efektywno ci , na-

le y bardzo dok adnie rozwa y , jaki typ pompy 

b dzie w a ciwy dla naszej inwestycji, jest to za-

le ne od tego sk d czerpa  b dzie energi .

Ka de z dolnych róde  ciep a ma swoje zalety, je-

li ród em ciep a b dzie woda zyskujemy: stabiln

temperatur  i najwy sze osi gane wska niki COP, 

w przypadku powietrza zyskujemy: ni sze koszty in-

westycyjne, ma e wymagania przestrzenne i ogóln

dost pno  dolnego ród a, natomiast gdy dolnym 

ród em ciep a jest grunt: przewidywalno  kosz-

tów, wysokie COP i niski poziom ha asu. 

GRUNT – NAJCZ CIEJ 
STOSOWANE DOLNE RÓD O
Pompy ciep a glikol/woda wykorzystuj  energi

zmagazynowan  w górnych warstwach ziemi. 

Energia pobierana jest za po rednictwem u o o-

nych poziomo gruntowych wymienników ciep a

lub przy pomocy pionowych sond ziemnych.

KOLEKTOR POZIOMY

Sk ada si  z wielu u o onych w ziemi w y ruro-

wych i musi si  znajdowa  na g boko ci poni ej 

granicy zamarzania. D ugo  rur na ka dy obieg 

powinna wynosi  100 m. Odst p pomi dzy po-

jedynczymi rurami wymiennika w zale no ci od 

rodzaju gruntu powinien wynosi  od 0,5 do 1 m. 

Kolektor poziomy z regu y nie podlega obowi z-

kowi uzyskania zezwolenia.

SONDY PIONOWE

S  to zainstalowane w odwiertach pionowe p tle 

gruntowego wymiennika ciep a. W przypadku za-

stosowania wi cej ni  jednej sondy, powinny one 

by  umieszczane w odst pach wynosz cych przy-

najmniej 6 m. Zalet  sond pionowych jest to, e

wymagaj  niewielkiej powierzchni, utrudnieniem 

natomiast konieczno  uzyskania zezwolenia.

TECHNOLOGIA GRD

Zupe nie innowacyjn  technologi  pozyskiwa-

nia ciep a z gruntu jest technologia GRD polega-

j ca na tym, e sondy ziemne uk adane s  pro-

mieniowo, sko nie w ró nych kierunkach i pod 

ró nym k tem.

Poniewa  w Polsce najcz ciej wykorzystuje si

grunt, jako dolne ród o ciep a, najpopularniejszym 

rodzajem pomp ciep a s  centrale cieplne z wbudo-

wanym zasobnikiem c.w.u., o mocy dostosowanej 

do zapotrzebowania na ciep o redniej wielko ci 

domów jednorodzinnych.

SERCE SYSTEMU
– CENTRALA CIEPLNA WZS
WZS – uzyskuje najlepsze oceny w ród eks-

pertów za wydajno , jako  wykonania, pro-

st  obs ug  oraz atwo  instalacji i urucho-

mienia. Oparta na pompie ciep a glikol/woda, 

sprawdza si  zarówno w nowych budynkach 

niskoenergetycznych, jak i budynkach moder-

nizowanych. Moc grzewcza tej pompy w zale -

no ci od modelu wynosi 6 kW, 8 kW lub 10 kW, 

a na zasilaniu mo na uzyska  dzi ki niej tem-

peratur  do 65ºC.

Na popularno  WZS wp yw ma jej wysoka wy-

dajno , zaznaczy  nale y, e w po czeniu z in-

stalacj  ogrzewania ciennego lub pod ogowego 

WZS101H osi ga wspó czynnik wydajno ci na po-

ziomie 4,7. Zastosowano w niej innowacyjne roz-

wi zanie jakim jest wyjmowany modu  pompy cie-

p a, pozwala to na transport urz dzenia w pozycji 

poziomej. Dzi ki dopracowaniu wszystkich kom-

ponentów i specyficznej budowie pompy serii WZS 

nale  do najcichszych dost pnych na rynku. 

Kolejnym atutem WZS jest jej rozmiar, to este-

tyczne urz dzenie potrzebuje zaledwie 0,42 m² po-

wierzchni, co daje mo liwo  wykorzystania miej-

sca dotychczasowo przeznaczonego na kot owni ,

ponadto posiada zintegrowany zasobnik c.w.u. gwa-

rantuj cy dost pno  wody o temp. 58ºC. 

Dzi ki nowoczesnej technologii w nasze r ce 

trafia urz dzenie mog ce zaspokoi  nie tylko po-

trzeb  ogrzewania obiektu (jak to mia o miejsce 

w przypadku kot ów olejowych czy gazowych), 

WZS otwiera przed nami zupe nie nowe mo li-

wo ci: przygotowywanie ciep ej wody u ytkowej, 

podgrzewanie wody w basenie, czy wreszcie sch a-

dzanie pomieszcze  latem, przy wykorzystaniu 

pasywnego lub aktywnego ch odzenia. Dla nasze-

go komfortu wszystkimi tymi funkcjami mo emy 

sterowa  z dowolnego miejsca korzystaj c z inter-

netu lub telefonu.

UNIKAJ B DÓW

• niedowymiarowane dolne ród o (gruntowe) mo e

spowodowa  brak ogrzewania,

• le dobrane dolne ród o przyczynia si  do zwi k-

szenia kosztów eksploatacyjnych,

• wa na jest odpowiednia d ugo  p tli kolektora 

poziomego/sondy pionowej oraz rednica rury 

w której p ynie p yn niezamarzaj cy, istotne jest 

równie , aby d ugo ci p tli by y takie same,

• przy monta u dolnego ród a instalator musi pa-

mi ta  o zasadzie Tichelmanna

DOLNE RÓD O CIEP A

WZS – NAJPOPULARNIEJSZAWZS – NAJPOPULARNIEJSZA  
CENTRALA CIEPLNA W POLSCECENTRALA CIEPLNA W POLSCE
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