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MNIEJSZE DOMY TO 
MNIEJSZE POTRZEBY 
GRZEWCZE
Domy dzi , nie s  budowane z my l
o przysz ych pokoleniach, cz sto nie zak a-
damy w nich mieszkania do ko ca ycia, 
a to t umaczy minimalizm powierzchnio-
wy. Oczywi cie przek ada si  to na coraz 
mniejsze zapotrzebowania mocy grzew-
czych do zapewnienia komfortu. Do tego 
celu nie chcemy ju  przewymiarowane-
go kot a, a urz dzenia, które mo e dosto-
sowa , poprzez modulacj , wydajno  do 
zapotrzebowania i wykorzysta  energi  od-
nawialn  w celu obni enia kosztów ogrze-
wania. Powietrzna pompa ciep a najlepiej 
odpowiada na te potrzeby nowoczesne-
go budownictwa, gdy  poza wymieniony-
mi wy ej atutami jest bezobs ugowa i nie 
wymaga wydzielonego pomieszczenia na 

kot owni  czy sk ad opa u. Zwalnia w ten 
sposób kilka metrów kwadratowych cen-
nej, bo ju  i tak ograniczonej powierzch-
ni u ytkowej, a dodatkowo pozwala zaosz-
cz dzi  na op atach sta ych zwi zanych 
z u ytkowaniem dowolnego paliwa (abona-
ment gazowy, dzier awa zbiornika, dowóz 
i wywóz opa u czy zanieczyszcze  w ko-
t ach sta opalnych).

LEPSZA IZOLACJA BUDYNKU 
TO POTRZEBA CH ODZENIA 
LATEM 
Coraz skuteczniejsza izolacyjno cian 
budynku powoduje, e latem nawet krótko-
trwa e nas onecznienie mo e powodowa
dyskomfort temperaturowy w pomieszcze-
niu. Jedynym wyj ciem wtedy jest zastoso-
wanie klimatyzacji je li korzystamy z tra-
dycyjnych systemów grzewczych, albo 
odwrócenie obiegu w powietrznej pom-
pie ciep a i dostarczenie poprzez klima-
konwektory odpowiedniej ilo ci ch odu dla 
komfortu. W wypadku kot ów jest to do
znacz cy koszt, szczególnie je li chcemy 
klimatyzowa  kilka pomieszcze . W wy-
padku pompy ciep a funkcj  mamy prak-
tycznie w cenie, a dolne ród o nieograni-
czone.

ODNAWIALNA ENERGIA 
TO D UGOFALOWO 
NAJEKONOMICZNIEJSZE 
ROZWI ZANIA
Atrakcyjne koszty zwi zane z zakupem 
ród a ciep a to dopiero po owa sukce-

su. Znacznie wa niejsze w d ugofalowym 
rozrachunku s  koszty eksploatacyjne. Na 

dzie  dzisiejszy dost pne ród a ciep a na-
p dzane s  zazwyczaj albo energi  elek-
tryczn , albo spalaniem paliw albo w spo-
sób wykorzystuj cy obydwa poprzednie. 
Spalanie paliw jako proces nieodwracal-
ny, skazane jest w przysz o ci na wyczer-
panie, a to d ugookresowo generuje dyna-
miczniejsze wzrosty cen takich no ników 
energii. Energia elektryczna natomiast jest 
coraz atwiej generowana i pozyskiwa-
na nawet na lokalne potrzeby, a w dodat-
ku ca y czas w coraz wi kszym stopniu 
ze róde  odnawialnych. Na takie potrze-
by najlepiej odpowiada powietrzna pompa 
ciep a która poprzez LAN adapter umo li-
wia wspó prac  np. z fotowoltaik .

Mnogo  dost pnych rozwi za  sanitar-
nych utrudnia prost  analiz , ale najbli -
sze lata w budownictwie jednorodzinnym 
to wzrost zainteresowania stosowaniem 
pomp ciep a do ogrzewania (i ch odzenia) 
zamiast tradycyjnych kot ów, wentylacji 
mechanicznej (z odzyskiem) zamiast gra-
witacyjnej, oraz systemów p aszczyzno-
wych i klimakonwektorów zamiast grzej-
ników.

Grzegorz Pakosiewicz

Nowoczesne rozwi zania grzewcze w odpowiedzi 
na zmieniaj ce si  standardy w budownictwie
Ostatnie lata to dynamiczny 
rozwój technologii oraz zmiana 
trendów, w ró nych obszarach 
ycia, równie  tych zwi zanych 

z szeroko rozumianym 
budownictwem. Je li chodzi 
o budownictwo jednorodzinne 
to najwyra niej widoczne s
zmiany w zakresie wielko ci 
budowanych domów, w kierunku 
coraz mniejszej powierzchni 
u ytkowej. Widoczne zmiany 
zachodz  równie  w kierunku 
coraz lepszej izolacyjno ci 
przegród budowlanych czyli 
cian, co wymuszaj  zaostrzaj ce 

si  przepisy w tym zakresie, 
oraz w konsekwencji równie
obserwujemy zmiany w kierunku 
stosowania energooszcz dnych 
rozwi za  w instalacjach 
sanitarnych, to znaczy wentylacji, 
ogrzewaniu, ch odzeniu 
pomieszcze  oraz c.w.u.
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