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Artyku  promocyjny

Pompa ciep a to urz dzenie, które nie tylko 

pompuje ciep o do twojego domu w zimne 

dni, ale mo e te  pracowa  latem usuwaj c

nadmiar gor ca i zmieniaj c twój dom w ide-

alne schronienie przed upa em. W tym arty-

kule przyjrzymy si  dost pnym mo liwo ci

wykorzystania pompy ciep a, jako ród a

ch odu na potrzeby domu jednorodzinnego.

Pomimo faktu, e klimatyzacja domu w na-

szej szeroko ci geograficznej nie jest niezb d-

na, warto zastanowi  si  czy gdyby by o to 

mo liwe do osi gni cia niedu ym nak adem

nie pokusi  si  o sch adzanie w upalne dni po-

mieszcze  naszego domu. Tym bardziej, je li 

dom jednocze nie stanowi miejsce pracy lub 

jego konstrukcja uniemo liwia przebywanie 

w niektórych pomieszczeniach podczas upal-

nych letnich popo udni. W upa y cierpimy 

g ównie na poddaszach, w przeszklonych sa-

lonach lub podczas gotowania w kuchni. 

Pompa ciep a, której g ównym zadaniem 

jest ogrzewanie budynku zim , w prosty tech-

nologicznie sposób mo e pracowa , jako ró-

d o ch odu w lecie. Rozwi zanie to polega na 

odwróceniu obiegu ch odniczego wewn trz 

urz dzenia. Kiedy poszukamy opisu zasady 

dzia ania pompy ciep a od razu natrafimy na 

analogie do innych urz dze  ch odniczych 

np. „odwrócona lodówka” – Skoro odwrócona 

grzeje, to ponownie odwrócona potrafi ch o-

dzi  i to jest ca a tajemnica, tych genialnych 

urz dze . Oczywi cie nie ka da pompa cie-

p a mo e pracowa  jako ród o ch odu, wy-

maga to udoskonalenia jej wewn trznej kon-

strukcji oraz programu steruj cego. 

Istnieje kilka sposobów wykorzystania pom-

py ciep a do klimatyzowania domu, a wi e si

to przede wszystkim z zastosowanym rodzajem 

dolnego ród a. Najprostszym, bo najbardziej 

zbli onym do klimatyzatorów jest pompa cie-

p a – powietrzna, która do produkcji ch odu 

wykorzystywa  b dzie przep yw powietrza 

zewn trznego. Jednostka zewn trzna z wen-

tylatorem umieszczona na zewn trz budyn-

ku, ogrzewa powietrze przep ywaj ce przez 

wymiennik dolnego ród a. Jednostka we-

wn trzna mo e wytwarza  ch odn  wod  do 

instalacji, lub bezpo rednio nawiewa  ch od-

ne powietrze do pomieszczenia. To rozwi za-

nie jest proste i tanie dla tego na rynku du o

jest urz dze  ch odz cych latem i grzej cych 

zim  w postaci tzw. splitów. 

W podobny sposób dzia a pompa ciep a

gruntowa, czyli wspó pracuj ca z dolnym 

ród em w postaci  wymiennika gruntowego. 

Tutaj odwrócenie obiegu wi e si  z oddawa-

niem ciep a do gruntu.  Jest to bardzo po -

dane zjawisko. Je eli w lecie b dziemy ogrze-

wa  grunt otaczaj cy wymiennik to w zimie 

mo emy si  spodziewa  poprawy wydajno ci 

grzewczej pompy ciep a i zmniejszenia ryzyka 

przech odzenia gruntu. Pompy ciep a grunto-

we mog  ch odzi  wod , która wpuszczona do 

instalacji c.o. np. pod ogowej, b dzie skutecz-

nie ch odzi  nasz dom. Nale y tutaj zwróci

uwag  na granic  sch odzenia wody, wi e

si  ona z ryzykiem wykraplania pary wodnej 

z powietrza na pod odze. Tak  instalacj  na-

le y odpowiednio uzbroi  w czujniki tempe-

ratury oraz wilgotno ci. Wskazane jest eby 

instalacja z ch odz c  pomp  ciep a wspó -

pracowa a z central  wentylacyjn  wraz z roz-

prowadzeniem powietrza kana ami, po ca ym 

domu. Instalacja wentylacji ma oczywi cie 

swoje zadanie równie  zim .

Ciekawym i wartym uwagi rozwi zaniem 

ch odzenia budynku jest wykorzystanie dol-

nego ród a w postaci wymiennika gruntowe-

go w sposób pasywny, czyli bez udzia u pom-

py ciep a. Je eli dysponujemy odpowiednio 

przygotowan  instalacj , która mo e wyko-

rzysta  przep yw wody z glikolem przez wy-

miennik gruntowy i bezpo rednio otrzyma

wod  w kot owni o odpowiednio niskiej tem-

peraturze, to mo emy t  wod  wykorzysta  do 

zasilania urz dze  klimatyzacyjnych. Zalet

takiego rozwi zania jest brak udzia u w ch o-

dzeniu pompy ciep a, co automatycznie czy-

ni to ród o ch odu najta szym gdy  energi

elektryczn  zu ywa tylko do przet aczanie 

wody przez wymienniki.

Najbardziej pomys owym rozwi zaniem 

ch odzenia pomp  ciep a jest aktywne wy-

korzystanie nadmiaru ciep a powstaj ce-

go na wymienniku dolnego ród a w lecie. 

Przyk adem mog  by  instalacj  firmy SEKUT, 

w których pompy ciep a pracuj c, jako ró-

d o ch odu  jednocze nie podgrzewaj  ciep

wod  u ytkow  bez ponoszenia adnych do-

datkowych kosztów. W efekcie jedno urz -

dzenie sch adza nasz dom i przygotowuje 

ciep  wod  w procesie skojarzonym (zdj -

cie). Takie rozwi zanie wymaga nie tylko spe-

cjalnych urz dze  z mo liwo ci  odwracania 

obiegu, ale równie  bardzo dobrze zaprojek-

towanej instalacji kot owni, wykorzystuj -

cej technologi  potwierdzon  Certyfikatem 

Innowacyjno ci. 

Przedstawione rozwi zania maj  jedn

wspóln  zalet : nie zwi kszaj  znacznie kosz-

tów inwestycyjnych zainstalowania pompy 

ciep a, oferuj c przy tym luksus, jaki wi -

e si  z klimatyzacj . Zapoznaj c si  z ofert

firmy SEKUT mo emy zauwa y , e urz dze-

nie z mo liwo ci  ch odzenia latem, nie jest 

wiele dro sze od pompy ciep a s u cej tylko 

do grzania zim . Wybór dolnego ród a, dla 

pompy ciep a pracuj cej ca y rok to nadal kwe-

stia bardziej zale na od naszych oczekiwa ,

w stosunku do okresu zimowego. Nale y jed-

nak analizuj c op acalno  ca ej inwestycji, 

bra  pod uwag  równie  prac  pompy latem. 

Rozwi zanie samej instalacji i dystrybucji 

ch odu do pomieszcze  budynku to ju  kwe-

stia naszych indywidualnych wymaga  i mo -

liwo ci, poniewa  rozwi za  jest sporo.

in . Marcin Zuzek

Pompa ciep a na upa y

Sekut Tomasz Sekut

ul. Sieradzka 12, 43-305 Bielsko-Bia a

tel. 033 821 40 24, tel. kom. 0728 872 500

e-mail: lp@sekut.pl, www.sekut.pl
Zbiornik, w którym podgrzewana jest ciep a woda 

u ytkowa w procesie skojarzonym z ch odzeniem 

budynku
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