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Pompa ciep a z za o enia jest urz dzeniem 

bezobs ugowym i niewymagaj cym konser-

wacji czy corocznych przegl dów. Nale y

jednak pami ta , e system grzewczy na niej 

oparty to nie tylko sama pompa ciep a, ale 

tak e instalacja górnego oraz dolnego ró-

d a, przynale ne im pompy obiegowe, a tak-

e zawory, czujniki oraz sporo elektroniki. 

Poszczególne elementy, szczególnie  mecha-

nicznie czynne, podlegaj  normalnemu, eks-

ploatacyjnemu zu yciu, dlatego o ile produ-

cenci nie wymagaj  przegl du samej pompy 

ciep a, zalecaj  kontrole serwisowe instala-

cji. Ponad wszystko nale y jednak pami ta ,

e dla prawid owej pracy uk adu najwa niej-

szy jest poprawny dobór pompy ciep a do za-

potrzebowania budynku oraz w a ciwe zwy-

miarowanie i wykonanie instalacji. 

Czynno ci serwisowe i ich zakres ró ni

si  b d  w zale no ci od typu pompy ciep a.

O ile nadzoru wymaga zarówno górne, jak 

i dolne ród o ciep a, dla prawid owej i eko-

nomicznej pracy pompy ciep a szczególnie 

istotne jest dolne ród o. Naj atwiej utrzyma

je w prawid owym stanie przy pompach po-

wietrze/woda, gdzie wystarczy zapewni  nie-

zak ócony dop yw i odp yw powietrza, usu-

waj c ewentualnie nieczysto ci oraz li cie 

czy nieg w okresie zimowym. Warto rów-

nie  regularnie sprawdza  dro no  odp y-

wu kondensatu, aby wytr cona woda nie 

gromadzi a si  wokó  pompy ciep a. Przy 

pompach glikol/woda istotna jest kontrola ci-

nienia statycznego w naczyniu wzbiorczym 

oraz temperatury wlotu solanki do pompy 

ciep a podczas jej pracy. Je eli zaobserwu-

je si  regularne, sta e spadki temperatury czy 

ci nienia, nale y skontaktowa  si  z wyko-

nawc  instalacji. Niebezpiecze stwo powsta-

wania nieszczelno ci minimalizuje u o enie 

p tli z jednego odcinka rury, bez po cze .

Wszelkie czenia to potencjalne miejsca 

przecieku, dlatego nie nale y robi  ich w grun-

cie, a wszelkie po czenia wykonywa  w stu-

dzience zbiorczej. Przy pompach woda/woda 

najwi kszym zagro eniem jest sama woda, 

zawieraj ca przewa nie wiele zanieczysz-

cze . Osadzaj ce si  na elementach tlenki 

manganu i elaza d awi  przep yw, powodu-

j  zamarzni cie wymiennika pompy ciep a,

jego nieszczelno , a w efekcie ko cowym 

– zalanie spr arki. Dlatego cz sto stosuje si

wymiennik po redni, który separuje parow-

nik pompy ciep a od wody o nieodpowied-

niej jako ci. 

Podstawowy przegl d instalacji grzewczej 

jest bardzo prosty i mo e by  wykonywany 

przez samego u ytkownika. Najwa niejsz

czynno ci  jest staranne i regularne oczysz-

czenie filtrów. Warto równie  co jaki  czas 

spojrze  na umieszczony na urz dzeniu ma-

nometr by kontrolowa  ci nienie systemowe. 

Po zako czeniu okresu grzewczego, dobrze 

jest jednak zleci  przegl d autoryzowanej fir-

mie serwisowej, która w razie potrzeby od-

powietrzy instalacj , sprawdzi izolacj , za-

bezpieczenia antykorozyjne i nieszczelno ci, 

jak równie  przeprowadzi optymalizacj  in-

stalacji. W nowo powsta ych budynkach re-

gulacja taka jest wr cz niezb dna, poniewa

w pierwszym roku u ytkowania wyst pu-

je zwi kszone zapotrzebowanie na energi

z uwagi na wysoki wspó czynnik wilgotno-

ci w budynku.  Wysokie koszty eksploata-

cji mog  by  zarówno efektem b dów pope -

nionych przy projektowaniu, budowie lub 

regulacji instalacji grzewczej, albo by  zja-

wiskiem przej ciowym, które zniknie samo. 

Efektywno  instalacji z pomp  ciep a za-

pewni, oprócz tradycyjnego serwisowania 

ca ej instalacji grzewczej, tak e kontrola pra-

cy z poziomu regulatora. Szczególnie wiele 

uwagi powinno si  po wi ci  prawid owemu 

ustawieniu krzywych grzewczych i progra-

mów czasowych, tak aby mie  do dyspozycji 

system zapewniaj cy ciep o jak najbardziej 

ekonomicznie przy jednoczesnym zachowa-

niu komfortu grzewczego. Wi kszo  pomp 

ciep a ma mo liwo  sterowania prac  pom-

py ciep a przez internet, dzi ki czemu u yt-

kownik ma mo liwo  zdalnej zmiany usta-

wie , a w przypadku b dów lub zak óce

w pracy natychmiastowej reakcji. Znacznie 

przyspiesza to tak e czas reakcji firmy in-

stalacyjnej, która nie musi przyje d a  do 

ka dego zg oszenia klienta, gdy  cz  pro-

blemów mo na zdiagnozowa  i rozwi za

zdalnie.
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