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NOWOCZESNE INSTALACJE 
DLA DOMU ENERGOOSZCZĘDNEGO
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POWIETRZNA POMPA CIEPŁA

Pompy ciepła nie są w Polsce bardzo popu-
larne, a  tym bardziej dotyczy to pomp typu 
powietrze-woda. Powodem jest głównie 
przekonanie, że nie sprawdzają się one w na-
szym klimacie. Pora skończyć z uprzedzenia-
mi, bo nowoczesne konstrukcje naprawdę 
radzą sobie bardzo dobrze i  – pod warun-
kiem właściwego doboru urządzenia i  jego 
ustawień – mogą wydatnie zmniejszyć kosz-
ty ogrzewania domu, w szczególności w sy-
tuacji braku dostępu do sieci przesyłowej 
gazu ziemnego. OGRZEWANIE POD KONTROLĄ

Wiele osób wciąż boi się, że ustawienie właściwego trybu pracy regulatora ich przerośnie, bę-
dzie wymagało jakiejś specjalistycznej wiedzy, a  za sam sprzęt trzeba będzie słono zapłacić. 
Zupełnie niesłusznie. Automatyka w instalacji grzewczej wcale nie musi być skomplikowana, 
droga i trudna w użyciu. Wręcz przeciwnie, skoro ma ułatwiać nam życie, korzystanie z niej po-
winno być proste i intuicyjne.

ZBIORNIKI AKUMULACYJNE  
I BUFOROWE

Zbiorniki wody grzewczej mogą pełnić w  in-
stalacji c.o. różne funkcje, w zależności od swej 
pojemności i  sposobu włączenia w  obieg. 
Odpowiednio dobrane, zwiększają sprawność 
całego układu – poprawia się spalanie w kotle 
oraz dystrybucja ciepła. Spada też emisja za-
nieczyszczeń. Zaś niektóre instalacje, szczegól-
nie z kilkoma źródłami ciepła (np. kocioł i ko-
minek z płaszczem wodnym), w praktyce nie 
są w  stanie dobrze pracować bez zasobnika 
wody grzewczej.

ZASADY WYBORU  
KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
Zaprzęgnięcie słońca do podgrzewania 
wody użytkowej to bez wątpienia najpo-
pularniejszy sposób wykorzystania odna-
wialnych źródeł energii w domach jedno-
rodzinnych. Montaż instalacji solarnej jest 
inwestycją obarczoną niewielkim ryzy-
kiem, jednak pod warunkiem przemyśla-
nego doboru elementów systemu, przez 
co należy rozumieć przede wszystkim do-
pasowanie go do potrzeb mieszkańców.
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