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POMPA CIEP A CZY KOCIO ?
Aby odpowiedzie  sobie na to pytanie mu-
simy okre li  swoje oczekiwania co do 
funkcji jakie dane ród o ma spe nia : czy 
ma zapewni  ogrzewanie, czy ch odzenie, 
czy ciep  wod  u ytkow , a zazwyczaj 
najlepiej wszystkie te funkcje jednocze-
nie. Coraz lepsza izolacyjno  budynku 

o czym warto pami ta  ma równie  wp yw 
na temperatury w pomieszczeniach latem. 
Ch odzenie z tym zwi zane dotyczy krót-
kiego okresu w ci gu roku, wi c warto aby 
nasze urz dzenia by y wyposa one w tak
funkcj  gdy  unikniemy stosowania dodat-
kowego systemu klimatyzacji. Kot y nieza-
le nie od rodzaju paliwa to tylko funkcje 
grzewcze. Pompy ciep a to obecnie jedy-
ne dost pne rozwi zania na rynku mog ce 
zapewni  ogrzewanie, ch odzenie i ciep
wod  u ytkow  w jednym systemie. Je li 
zapewniaj  regulacje wydajno ci doskona-
le dopasowuj  si  do ograniczonych dobr
izolacj  strat ciep a budynku, gdzie zwy-
k y kocio  jest zwyczajnie przewymiarowa-
ny. Pompy ciep a mog  korzysta  z ró nych 
dolnych róde , ale ogrzewanie domów 
coraz lepiej zaizolowanych to stosunko-
wo niewielkie moce grzewcze i powietrz-

ne pompy ciep a najlepiej odpowiadaj  na 
to zapotrzebowanie. Dobrze wykonany sys-
tem grzewczy z powietrzn  pomp  ciep a, 
to gwarancja najni szych kosztów ogrze-
wania. Ni sze koszty mo e zapewni  tylko 
gruntowa pompa ciep a ale przy znacznie 
wi kszym nak adzie inwestycyjnym.

GRZEJNIKI CZY 
OGRZEWANIE POD OGOWE?
Wysoka izolacyjno  budynku i zastosowa-
nie pompy ciep a determinuje odej cie od 
tradycyjnych grzejników i sk ania ku sys-
temom p aszczyznowym, czyli najcz ciej 
pod ogowym. Dzi ki du ej powierzchni 
oddawania ciep a, mo emy znacz co ob-
ni y  temperatur  zasilania w ca ym sezo-
nie grzewczym, a co za tym idzie zmniej-
szy  koszty eksploatacyjne oraz zwi kszy
komfort domowników. Do ch odzonych 
pomieszcze  najlepiej przewidzie  kon-
wektory, szczególnie te zaprojektowane 
do wspó pracy z pomp  ciep a. Je li maj
funkcj  interlink to poprzez komunikacj
z pomp  ciep a w czasie pracy mog  gene-
rowa  korzy ci eksploatacyjne poprzez ob-
ni anie nastaw w trybie nie u ytkowania.

STEROWANIE 
WEWN TRZNE, POKOJOWE 
CZY PRZEZ INTERNET?
Urz dzenia grzewcze wyposa one s  w au-
tomatyk , która w dobrze wyregulowanej 
instalacji bez ingerencji u ytkownika po-
trafi doskonale zapewni  komfort w po-
mieszczeniach. Dok adnie termostatów po-
kojowych nieznacznie obni a tylko koszty 

eksploatacyjne i cho  daje mo liwo
utrzymywania w pomieszczeniu zadanej 
warto ci temperatury to raczej jest zb d-
nym wydatkiem, cho  z uwagi na preferen-
cje u ytkownika czy zró nicowane wyma-
gania czasem uzasadnionym. Sterowanie 
przez internet z aplikacji na smartfonie 
to standard w dzisiejszym wiecie. Tak
funkcj  w wypadku pomp ciep a zapew-
nia LAN adapter, ale i bez tego pompa cie-
p a jest w stanie doskonale zapewni  kom-
fort w pomieszczeniach. Zatem je li mamy 
takie narz dzie bezpo redniej komunika-
cji z urz dzeniem poprzez chmur , to nie 
warto si  pozbawia  tej przyjemno ci. 
Jak widzimy wiele czynników ma wp yw 
na skonstruowanie efektywnego systemu 
grzewczego. Ale z punktu widzenia kosz-
tów kluczowe jest dobre zaizolowanie bu-
dynku, odpowiednie ród o ciep a i do-
stosowana do niego instalacja grzewcza. 
Pozosta e elementy to ju  raczej wygoda 
u ytkowania i zaspokojenie indywidual-
nych preferencji.
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Ogrzewanie domu
To zagadnienie, które chc c
rozwi za , musimy zmierzy
si  z bardzo bogat  ofert
rynkow : zarówno w zakresie 
ród a ciep a, elementów emisji 

ciep a do budynku, sterowaniu 
oraz automatyce. Pierwszym 
i podstawowym etapem w tym 
procesie jest wybór materia ów 
i technologii budowlanych, gdy
maj  one wp yw na straty ciep a
budynku. Przepisy budowlane 
jednak w najbli szych latach 
b d  zmienia  si  tak aby 
budownictwo by o coraz bardziej 
energooszcz dne. Kolejny etap 
to ród o ciep a.
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