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Modernizujemy zazwyczaj kot ownie 
gazowe, olejowe i na paliwo sta e. 
Stara kot ownia jest z zasady nieeko-

nomiczna, a w przypadku kot ów na paliwa 
stale uci liwa w eksploatacji.

Uci liwa nie tylko dla u ytkownika, ale 
i dla s siada. Aspekt ekologiczny jest tutaj rów-
nie  wa ny i nie mo na go pomija , o czym 
ubieg ej zimy  przypomnia  nam wisz cy nad 
g owami smog. 

Warto wi c pomy le  o nowej, ekologicznej, 
bezobs ugowej i taniej w eksploatacji kot ow-
ni, wyposa onej w pomp  ciep a. Pojawia si
wtedy pytanie, któr  pomp  ciep a wybra ,
a rozwi za  na rynku jest wiele. Firma Daikin, 
oferuj ca pompy ciep a Altherma jest produ-
centem, który w swojej ofercie ma wszystkie 
rodzaje pomp ciep a. S  to pompy gruntowe, 
pompy powietrzne nisko- i wysokotemperatu-
rowe, a tak e pompy hybrydowe, b d ce po -
czeniem pompy ciep a z kondensacyjnym ko-
t em gazowym.

Wybór rodzaju pompy ciep a uzale niony 
jest od dost pu do no nika energii, tempera-
tury zasilania istniej cej instalacji grzewczej 
oraz bie cych i szacowanych kosztów eks-
ploatacji. W przewa aj cej wi kszo ci mo-
dernizowane kot ownie pracuj  z instalacja-
mi grzejnikowymi, wymagaj cymi temperatur 
zasilania 45–65°C.

W przypadku modernizacji kot owni gazo-
wych, sprawa jest dosy  prosta. Stary kocio
gazowy zast pimy hybrydow  pomp  ciep a
Altherma Hybrid, pracuj c  efektywnie za-
równo z instalacjami grzejnikowymi jak i pod-
ogowymi. Praca hybrydowa, tj. równoleg a

praca modu u pompy ciep a i kot a gazowego, 
pozwala na pokrycie do 70% sezonowego za-
potrzebowania na ciep o przez modu  pompy 
ciep a, co z kolei przek ada si  na oszcz dno-
ci w zu yciu energii do 35% w porównaniu 

z samym kot em gazowym.
W przypadku kot owni olejowych i na pali-

wo sta e, obs uguj cych instalacje grzejnikowe 

z temperaturami pracy przekraczaj cymi 50–
55°C, najlepszym rozwi zaniem b dzie wyso-
kotemperaturowa pompa ciep a Altherma HT, 
pracuj ca w zakresie 25–80°C, dzi ki kaskado-
wemu uk adowi dwóch spr arek.

Instalacje grzejnikowe pracuj ce w zakre-
sie 40–55°C mog  by  zasilanie zarówno przez 
niskotemperaturowe pompy Altherma LT, po-
wietrzne i gruntowe, jak i wysokotemperatu-
rowe HT.

Nale y pami ta , e sprawno  pomp cie-
p a, która przek ada si  na koszty eksploata-
cji, zale y od temperatury zasilania instalacji. 
Wybór rodzaju pompy ciep a powinien by  po-
przedzony analiz  ekonomiczn .

Firma Daikin udost pnia autoryzowanym 
partnerom bezp atne narz dzie, Daikin Web 
Tool, dzi ki któremu mo na oszacowa  kosz-
ty ogrzewania modernizowanej instalacji przy 
zastosowaniu ró nych rodzajów pomp ciep a,
co w po czeniu z kosztami inwestycji, pozwa-
la podj  w a ciw  decyzj .

Pompy ciep a Altherma – doskona e przy modernizacji ka dej kot owni

DAIKIN AIRCONDITIONING POLAND Sp. z o.o.
ul. Ta mowa 7, 02-677 Warszawa

tel. 22 319 90 00
www.daikin.pl

office@daikin.pl

ród o ciep a w budynku 
jednorodzinnym nie jest 
wieczne i równie  ulega zu yciu 
technicznemu. Wcze niej czy 
pó niej, w a ciciel staje przed 
konieczno ci  jego wymiany, 
gdy  dalsza eksploatacja grozi 
awari , której nie uda si  ju
usun . Rozwi zanie z pozoru 
wydaje si  proste – zawsze 
mo emy zastosowa  takie 
samo ród o ciep a jak stare, 
tylko w nowym wydaniu. Czy 
rzeczywi cie rozwi zanie to jest 
dobre?
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