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Artyku  promocyjny

Coraz cz ciej wymienia si  dotychczas u y-

wane kot y gazowe i olejowe na pompy cie-

p a. Zjawisko to przybiera na sile zw aszcza po 

ostrzejszych zimach, kiedy bardzo wysokie ra-

chunki za gaz czy olej przekonuj  do wymiany 

na nowocze niejsze i oszcz dniejsze urz dzenie 

grzewcze. Takim urz dzeniem jest niew tpliwie 

pompa ciep a, pod warunkiem prawid owej in-

stalacji. Dla tych, którzy zastanawiaj  si  nad ta-

kim rozwi zaniem, podajemy kilka wskazówek 

i porad, które warto wzi  pod uwag  przed roz-

pocz ciem prac.

Wa ny jest przede wszystkim wybór odpo-

wiedniej firmy, która zainstaluje nam pomp

ciep a i dostosuje do niej ca  instalacj . Nawet 

je eli mamy zaufanie i sta y kontakt z firm

instalacyjn , która zamontowa a nam kocio

grzewczy, nie powinni my jej zleca  monta u

pompy ciep a, o ile nie posiada ona do wiad-

czenia równie  na tym polu. Wiele firm traktu-

je pomp  ciep a jak zwyk y kocio  i projektuje 

oraz wykonuje instalacj  tak, jakby mia a wspó -

pracowa  z np. kot em gazowym, co w trakcie 

eksploatacji niekorzystnie odbija si  na portfe-

lu u ytkownika. Ewentualne pó niejsze popraw-

ki i sukcesywne przeróbki instalacji s  w efekcie 

dro sze od kompletnej jej wymiany. Tak e moc 

pompy ciep a nale y dok adnie obliczy  i do-

bra  do rzeczywistego zapotrzebowania. B dem 

jest zainstalowanie pompy ciep a o takiej samej 

mocy jak  posiada istniej cy kocio , który cz -

sto jest przewymiarowany, ze znacznym zapa-

sem mocy. 

Szczególn  uwag  nale y po wi ci  odbiorni-

kom ciep a – przy modernizacji systemu ogrze-

wania mamy do czynienia zwykle z instalacj

opart  o grzejniki, które cz sto okazuj  si  by

nieodpowiednie do wspó pracy z pomp  ciep a. 

Na tym etapie niewiele osób zdecyduje si  na za-

o enie systemu p aszczyznowego (ogrzewania 

ciennego lub pod ogowego), do wyboru wi c po-

zostaj  albo klimakonwektory, albo grzejniki 

o odpowiedniej powierzchni – dostosowane do 

wspó pracy z pomp  ciep a. Dost pne s  na ryn-

ku pompy ciep a osi gaj ce temperatur  na zasi-

laniu nawet 65°C, jednak trzeba pami ta , e nie 

jest to rozwi zanie ekonomiczne w eksploatacji. 

Zbyt ma e powierzchnie grzejników wi  si

z du ym sch odzeniem w nich wody oraz ze s y-

szalnymi szumami przep ywaj cej wody grzew-

czej. W efekcie pompa ciep a przy du ym spadku 

temperatury w instalacji mo e mie  problemy 

z osi gni ciem wymaganej temperatury zasi-

lania i pracowa  ci gle, bez wy czania, nawet 

przy wy szych temperaturach zewn trznych. 

Przy instalacji z grzejnikami powinno si  tak-

e zainstalowa  bufor o odpowiedniej pojemno-

ci – grzejniki bardzo szybko si  sch adzaj , co 

przy braku bufora powoduje cz ste w czanie si

pompy ciep a (taktowanie). 

Instaluj c pomp  ciep a mo na zdemonto-

wa  istniej cy kocio , dzi ki czemu pozbywa-

my si  k opotu z obowi zkowymi przegl dami 

i zyskujemy dodatkowe miejsce (przy obec-

nych relacjach cenowych koszty ogrzewania ko-

t em olejowym s  zbli one do ogrzewania grza -

k  elektryczn ). Mo na oczywi cie pozostawi

kocio , traktuj c go jako szczytowe lub awaryj-

ne ród o ciep a, szczególnie w budynkach o wy-

maganych dwóch ród ach ciep a takich, jak np. 

obiekty s u by zdrowia. W takiej sytuacji du

rol  odgrywa odpowiednie pod czenie go do 

regulatora pompy ciep a i ustawienie parame-

trów pracy, eby unikn  zbyt du ego udzia-

u jego pracy w stosunku do pracy pompy cie-

p a. Reasumuj c: wykorzystanie istniej cego 

kot a do wspó pracy z pomp  ciep a jest mo liwe 

pod warunkiem profesjonalnego wykonania, co 

przy ma ych obiektach mo e przewy szy  kosz-

ty kompletnej wymiany.

Nast pnym czynnikiem wp ywaj cym na 

koszty eksploatacji jest stan budynku – nale y go 

zaizolowa  cieplnie zgodnie z obowi zuj cymi 

wymaganiami. W przypadku starszych budyn-

ków wskazane jest przeprowadzenie badania ka-

mer  termowizyjn .

Ca y wysi ek i zwi kszone nak ady w o one 

w przygotowanie budynku oraz instalacji op ac

si  na pewno w przysz o ci – dzi ki znacznym 

oszcz dno ciom u ytkowania. Warto równie

doda , e zainstalowanie pompy ciep a pozwo-

li nie tylko na oszcz dne ogrzewanie – to samo 

urz dzenie mo e w lecie zapewni  nam przy-

jemny ch ód dzi ki pasywnemu lub aktywnemu 

ch odzeniu (brak takiej mo liwo ci przy instala-

cji z grzejnikami).
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