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Artyku  promocyjny

NOWOCZESNE INSTALACJE

Energia odnawialna sta a si  ju  cz ci  naszej 
codzienno ci. W wyniku widocznych zmian ja-
kie nast pi y w dziedzinie ochrony rodowi-
ska oraz wzrostu cen i stopniowej redukcji wy-
dobycia paliw kopalnych, geotermalne ród a
energii stanowi  op acaln  oraz przyjazn ro-
dowisku alternatyw  w dziedzinie ogrzewania.

Jednym z rozpowszechnianych i zyskuj cych 
coraz wi ksze uznanie w ród odbiorców spo-
sobów wykorzystania energii odnawialnej jest 
gruntowa pompa ciep a. Pracuje ona zarówno 
w dzie , jak i w nocy bez potrzeby zapewnia-
nia sta ych dostaw gazu lub w gla. Kluczowy 
dla efektywno ci pracy instalacji jest fakt, e
aby dostarczy  do budynku 1 kWh energii, 
potrzebujemy pobra  z sieci elektrycznej oko-
o 1/5 tej warto ci czyli 0,2 kWh, a pozosta e

0,8 kWh pobieramy z gruntu. Jednak aby insta-
lacja z pomp  ciep a spe nia a nasze oczekiwa-
nia musi by  odpowiednio dobrana i wykonana. 
St d Sofath, jako europejski lider w tej dziedzi-
nie, proponuje swoim klientom rozwi zania, 
które uwzgl dniaj  zarówno komfort cieplny, 
jak i ekonomiczny u ytkowników.

Now  generacj  pomp ciep a marki Sofath re-
prezentuj  systemy Caliane i Termeo. System 
Caliane dzia a w oparciu o technologi  „bezpo-
redniego parowania/woda“. Wykorzystuj c po-

ziomy lub pionowy kolektor gruntowy pozysku-
je energi  zgromadzon  w ziemi i dostarcza j
do wn trza domu celem jego ogrzania. Wersja 
Termeo jest identyczna pod wzgl dem wizual-
nym oraz zastosowanej automatyki steruj cej – 
iSystem, jednak e wspó pracuje z glikolowymi 
sondami pionowymi, kolektorem poziomym lub 
studniami w uk adzie woda/woda. 

W przypadku pomp ciep a niezwykle istot-
nym jest dobór oraz sposób wykonania kolek-
tora zewn trznego. Cz sto powtarzaj cym si
ograniczeniem na etapie jego wyboru jest wy-
kluczenie wymiennika poziomego ze wzgl -
du na wielko  dost pnej dzia ki. Sofath wy-
chodzi do Pa stwa z propozycj  unikatowych, 
wykonanych z rur miedzianych, poziomych 
kolektorów gruntowych w technologii bezpo-
redniego odparowania (Caliane). Dla budyn-

ków wyposa onych w wentylacj  mechanicz-
n  i wykonanych zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami powierzchni  kolektora mo na 
ograniczy  do po owy powierzchni ogrzewa-
nej. Dla przyk adu: do domu o powierzchni 
120 m2 wystarczy 60 m2 ogrodu aby zapewni
stabilne ród o ciep a, które co roku b dzie 
w pe ni zregenerowane i gotowe na nadej cie 
nawet najwi kszych mrozów. Alternatywnym 
rozwi zaniem, które Sofath rozpowszech-
nia na europejskim rynku s  sondy pionowe 
umieszczane w odwiertach o g boko ci 30 m. 
Bardzo wa nym jest aby rury miedziane sto-
sowane w kolektorach gruntowych by y po-
kryte materia em ochronnym gdy  w innym 

przypadku mo e doj  do ich korozji, uszko-
dzenia ju  po paru latach. 

Pompy ciep a Caliane i Termeo daj  du e
mo liwo ci poszerzania funkcji systemu.
Dodatkow  zalet  oprócz funkcji ogrzewania 
domu jest wytwarzanie ciep ej wody u ytkowej 
o temperaturze do 60°C i po najni szych kosz-
tach oraz podgrzewanie basenu je eli mamy 
na to ochot . Pompy Termeo posiadaj  równie
funkcj  ch odzenia aktywnego (standardowe 
wyposa enie) i pasywnego (opcja). Wystarczy 
latem prze czy  tryb pracy na sterowniku 
pokojowym, aby odprowadzi  do gruntu cie-
p o pobrane z pomieszcze  domu, co zapewni 
nam przyjazny klimat w pomieszczeniach, ale 
i dodatkowo uzupe ni nasz „magazyn ciep a” 
w ogrodzie. Obecnie marka Sofath oferuje naj-
szerszy zakres pomp ciep a do zastosowa  do-
mowych. Dodatkow  zalet  jest wyselekcjono-
wana grupa firm instalacyjnych, która zapewni 
fachowy dobór i monta , tak wa ny w prz ypad-
ku inwestycji zaspakajaj cej jedno z naszych 
pierwotnych potrzeb – ciep o. 

Innowacyjne rozwi zania na rynku pomp ciep a
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