
Artyku  promocyjny

BUDUJEMY DOM 6/2011 183

Pompa ciep a to urz dzenie oszcz dne w eks-

ploatacji, ale nie nale y do najta szych w zakupie. 

St d wielu potencjalnych u ytkowników zastana-

wia si , czy poczyniona inwestycja na pewno b -

dzie op acalna, czyli czy zmniejszone koszty ogrze-

wania przewy sz  swoj  warto ci  nak ady. Na 

wynik ekonomiczny oprócz poprawno ci instala-

cji wp ywa oczywi cie ywotno  pompy ciep a:

im d u ej b dzie pracowa , tym wi cej mo na za-

oszcz dzi  w stosunku do konwencjonalnego ró-

d a ogrzewania. 

Producenci podaj , e pompa ciep a b dzie pra-

cowa  bez wymiany najwa niejszych (i najdro -

szych) elementów dwadzie cia pi  i wi cej lat (nie-

którzy wspominaj  nawet o pi dziesi ciu latach). 

Jest to prawd , pod warunkiem w a ciwego dba-

nia o urz dzenie grzewcze.

Ju  na etapie doboru pompy ciep a mo na po-

pe ni  pierwszy b d – ywotno  pompy ciep a

to ywotno  spr arki, a ta jest zale na od godzin 

pracy. Je eli dobrana zostanie zbyt ma a moc pom-

py ciep a, to spr arka b dzie pracowa  wi cej go-

dzin w ci gu doby i w rezultacie zu yje si  szyb-

ciej. Prawid owy dobór to 1800 – 2500 godzin pracy 

w skali roku i takie wytyczne daje wi kszo  pro-

ducentów. 

Zak adaj c, e moc urz dzenia zosta a dobrana 

prawid owo, bezawaryjna i d uga praca pompy 

ciep a zale y w najwi kszej mierze od instala-

cji dolnego i górnego ród a ciep a. Dolne ród o

ciep a to bardzo wa ny element instalacji grzew-

czej. W przypadku pomp powietrze/woda nie ma 

tu wi kszego niebezpiecze stwa (oprócz zadba-

nia o dro no  kana ów powietrznych przy pom-

pach ustawianych wewn trz budynku), jednak 

pozosta e typy wymagaj  wi cej uwagi. Pompy 

woda/woda pobieraj ce ciep o z wód grunto-

wych, które – przy polskich warunkach hydro-

logicznych – zawieraj  przewa nie zbyt wiele 

zanieczyszcze . Dlatego cz sto stosuje si  wy-

miennik po redni, separuj cy parownik pompy 

ciep a od wody o nieodpowiedniej jako ci. Na 

wymienniku z czasem zgromadzi si  osad, d a-

wi cy przep yw – st d konieczno  regularnego 

jego p ukania lub czyszczenia. Pompy glikolo-

we z kolei czerpi  ciep o z zamkni tego uk adu 

dolnego ród a, wi c tu u ytkownik nie powi-

nien mie  problemów pod warunkiem, e p tle 

dolnego ród a nape niono medium o w a ciwej 

temperaturze zamarzania (bezpieczny poziom 

to ok. -15ºC). Wa ne, eby nie zmienia  w trak-

cie eksploatacji w asno ci medium: w przypad-

ku nieszczelno ci i ubytku p ynu, instalacj

nale y dope ni  w a ciw  mieszank  i odpowie-

trzy  uk ad. Niedopuszczalne jest dope nianie 

wod , poniewa  przy ni szych temperaturach 

zewn trznych mo e doj  do zamarzni cia pa-

rownika pompy ciep a.

Na pierwszy rok pracy warto na wej ciu z dol-

nego ród a do pompy ciep a zamontowa  filtr, 

który zbiera  b dzie zanieczyszczenia, chroni c

parownik przed zabrudzeniem.

Kolejnym elementem, na który powinno si

zwraca  uwag  jest górne ród o ciep a, czyli in-

stalacja c.o. Równie  tutaj odpowietrzona, szczel-

na instalacja to podstawa sukcesu. A je eli u yt-

kownik chce ogrzewa  swój dom ekonomicznie, 

powinien troch  czasu sp dzi  nad dopasowa-

niem krzywych grzewczych do swoich upodo-

ba  i zwyczajów.

Ka dy nowoczesny regulator pozwala na ustawie-

nie kilku przedzia ów czasowych dla trybu grzania, 

kiedy pompa ciep a b dzie wytwarza  na zasilaniu 

wy sz  temperatur , a poza tymi godzinami – b -

dzie jedynie utrzymywa  ciep o w budynku. Je eli 

instalacja jest wyposa ona w bufor wody grzew-

czej lub opiera si  na ogrzewaniu powierzchniowym 

(np. pod ogowym), charakteryzuj cym si  wi ksz

bezw adno ci , mo na zasila  j  energi  w trakcie 

obowi zywania taryfy nocnej, a korzysta  z ciep a

w ci gu dnia.

Nawet najwi ksza dba o  o pomp  ciep a i ca

instalacj  grzewcz  nie gwarantuje, e w trakcie pra-

cy nie pojawi si adna awaria. Jej usuni cie warto 

powierzy  fachowcowi, czyli w zale no ci od przy-

czyny awarii – wykonawcy dolnego ród a ciep a lub 

centralnego ogrzewania albo serwisowi producenta 

pompy ciep a. Szybka reakcja na b dy jest bardzo 

wa na, dlatego warto – je eli producent udost p-

nia tak  opcj  – zainstalowa  dodatkowo czno

z pomp  ciep a przez Internet.

Wi ksze bezpiecze stwo u ytkowania mo na 

sobie zapewni , zlecaj c jednorazowe lub regular-

ne przegl dy – tak instalacji, jak i pompy ciep a. 

Dobrze stosowa  t  sam  zasad  co w przypadku 

awarii, czyli kierowa  si  do odpowiedniego spe-

cjalisty. Prawd  jest, e pompa ciep a nie wyma-

ga regularnych przegl dów, jednak  warto spraw-

dzi  ci nienie i szczelno  dolnego i górnego 

ród a, ci nienie w naczyniach wyrównawczych, 

dro no  odp ywu kondensatu w pompach po-

wietrznych, czy stan anody ochronnej w zasob-

niku c.w.u. Ponadto wizyta serwisu to dobra oka-

zja do analizy b dów z pami ci regulatora (o ile 

takie si  pojawi y), czy doszkolenia z mo liwo ci 

sterowania.
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