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Prezentacja firmowa

O pompach ciep a napisano ju  wiele. 

Chyba ka dy ju  wie jak te urz dzenia dzia-

aj  i jakie korzy ci niesie ich zastosowanie. 

Wci  jednak najwi cej problemu instalato-

rom, projektantom i wnikliwym inwestorom 

nastr cza wymiarowanie kolektora grunto-

wego oraz dobór rodzaju urz dzenia i odpo-

wiedniej mocy. Na amach Budujemy Dom 

postaram si  Pa stwu przedstawi  metody 

prawid owego doboru systemu grzewczego 

z pomp  ciep a NIBE.

Pompa gruntowa, 
czy powietrzna? 
Stoj c przed wyborem optymalnego ro-

dzaju pompy ciep a i dolnego ród a, cz -

sto powstaje dylemat: które rozwi zanie jest 

ekonomiczne, czy i która pompa w 100% po-

kryje zapotrzebowanie na ciep o w budyn-

ku? W oparciu wy cznie o kalkulacj  kosz-

tów inwestycyjnych, wydaje si e lepszym 

– bo ta szym, b dzie zastosowanie pompy 

zasilanej powietrzem atmosferycznym, któ-

ra nie wymaga wykonania kolektora grunto-

wego. Czy to jest s uszne?  

Przy pomocy komputerowego programu 

do wymiarowania dolnych róde  oraz do-

boru pomp ciep a NIBE VPDIM, przygo-

towa am kalkulacj  dla tych samych pa-

rametrów obliczeniowych (dobranych dla 

budynku o pow. u ytkowej 300m2 o zapo-

trzebowaniu na ciep o budynku 15 kW z in-

stalacj  grzewcz  o parametrach 45/35ºC) 

lecz dla pomp ciep a wykorzystuj cych 

ró ne dolne ród o: grunt i powietrze 

zewn trzne. 

Przygl daj c si  otrzymanym wynikom 

(patrz Tabela) widzimy, e roczne koszty 

ogrzewania i produkcji ciep ej wody u yt-

kowej znacznie si  ró ni , a ró nica si -

ga niemal 1500 z /rok na korzy  gruntowej 

pompy ciep a. Koszt instalacji gruntowej 

pompy ciep a z kolektorem gruntowym pio-

nowym wynosi oko o 52 000 z  brutto, na-

tomiast z kolektorem gruntowym pozio-

mym wynosi oko o 48 000 z  brutto, a koszt 

instalacji powietrznej pompy ciep a z we-

wn trzn  central  c.o./c.w.u, pe ni cej funk-

cj  szczytowego ród a ciep a, wynosi oko o

45 000 z  brutto. 

Bior c pod uwag  powy sze, optymal-

nym dla inwestora rozwi zaniem, pod wa-

runkiem e dysponuje on odpowiednio 

du  dzia k , b dzie zastosowanie wa-

riantu z gruntow  pomp  ciep a FIGHTER 

1140 12 kW, poniewa  wy sze koszty in-

westycyjne zwi zane z wykonaniem ko-

lektora gruntowego poziomego zwróc  si

ju  po oko o 2 latach.

W przypadku domu o mniejszym za-

potrzebowaniu na ciep o, z innym dol-

nym ród em ciep a np. kolektorem piono-

wym czy wod  gruntow  lub istniej cym 

kot em gazowym/olejowym, ju  tak oczy-

wiste to by  nie musi. Powietrzne pom-

py ciep a s  znakomit  alternatyw , gdy 

nie mo liwo ci wykonania kolektora po-

ziomego, a sondy pionowe s  zbyt kosz-

towne, ewentualnie, gdy nie ma adnej 

mo liwo ci wykonania wymiennika grunto-

wego. Polem do popisu powietrznych pomp 

ciep a s  te , a mo e przede wszystkim, ist-

niej ce kot ownie opalane olejem b d  pro-

pan-butanem. Zastosowanie powietrznych 

pomp ciep a w takich przypadkach pozwo-

li zredukowa  koszty ogrzewania nawet 

o oko o 50–60%, a koszt instalacji powietrz-

nej pompy ciep a bez wewn trznej centrali 

c.o./ c.w.u, b dzie znacznie ni szy.

Inaczej przedstawia si  sytuacja pomp 

ciep a zasilanych powietrzem wentylacyj-

nym, których g ówn  funkcj  jest wentyla-

cja z odzyskiem ciep a, wykorzystywane-

go do ogrzewania wody i zasilania systemu 

grzewczego. Systemy te s  konkurencyj-

ne dla typowych uk adów wentylacji z re-

kuperacj  do domów jednorodzinnych, jak 

równie  s wietnym rozwi zaniem dla bu-

dynków, w których ze wzgl du na pe nion

funkcj  istnieje zapotrzebowanie na wenty-

lacj  i ciep  wod  (np. restauracje, sto ówki, 

kuchnie, domki letniskowe).

Pompy ciep a NIBE
Jaki rodzaj pompy ciep a?

dr in . Ma gorzata Smuczy ska, 
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Wyniki oblicze  wykonanych w programie komputerowym do doboru pomp ciep a NIBE VPDIM dla gruntowej pompy ciep a FIGHTER 
1140-12 kW i powietrznej pompy ciep a FIGHTER 2020-14 kW
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