REPORTA¿

Pompa ciepïa
wygraïa z gazem
– Nieco ponad dwa lata temu gaz z sieci byï
stosunkowo tanim noĂnikiem energii
i poczÈtkowo planowaliĂmy, ĝe zainstalujemy
w domu kocioï gazowy – mówi Jerzy,
który wraz z ĝonÈ
AgnieszkÈ wykañcza
wïaĂnie poïowÚ domu
w zabudowie bliěniaczej w warszawskim
Wawrze.
– Jednak cena, jakiej
zaĝÈdaï zakïad
gazowniczy za
wykonanie kilkuset
metrów rurociÈgu
oraz podïÈczenie
do sieci, byïa
naprawdÚ horrendalna!
Wystarczyïo doïoĝyÊ
5 tysiÚcy zïotych
i mieliĂmy pompÚ
ciepïa – nowoczesne,
bezobsïugowe
ěródïo grzewcze.
Wybór byï wiÚc prosty.

W obu czÚĂciach budynku stanÚïy zatem
urzÈdzenia firmy Vaillant, które uruchomiono w listopadzie 2009 roku.
– Dom moĝna nazwaÊ „bliěniakiem”, ale
nie jest nim tak do koñca – uĂmiecha siÚ
Jerzy. – Obie czÚĂci nie sÈ zupeïnie symetryczne. Ta, która naleĝy do teĂciów, jest
o metr krótsza i co za tym idzie, ma nieco
mniejszÈ powierzchniÚ uĝytkowÈ. Ale pompy ciepïa sÈ identyczne: model geoTHERM
plus VWS 62/2 o mocy cieplnej 5,9 kW.

Prawie pasywny
Obie czÚĂci domu zbudowane sÈ z duĝÈ
dbaïoĂciÈ o szczegóïy i bez pseudooszczÚdnoĂci. Za to ze ĂwiadomoĂciÈ, ĝe rachunki
za energiÚ pïaci siÚ przez dziesiÈtki lat po
zakoñczeniu inwestycji. ¥ciany fundamentowe ocieplono od strony zewnÚtrznej
20 centymetrami styropianu, a od
wewnÈtrz 10 centymetrami (do wysokoĂci
betonu „chudziaka” pod posadzkÈ). Kolejna
warstwa to szkïo spienione (4 cm), którego
zadaniem jest odciÚcie czÚĂci fundamentowej (hydroizolacja oraz izolacja termiczna)
od Ăcian noĂnych wykonanych z betonu komórkowego – Solbet Ideal P+W 400 (36 cm).
Styropian stanowiÈcy termoizolacjÚ murów
ma gruboĂÊ 20 centymetrów. Wieñce
oraz nadproĝa wykonane zostaïy metodÈ
szalunku traconego z 10-centymetrowych
ksztaïtek styropianowych. Zabezpiecza
to konstrukcjÚ budynku przed powstawaniem mostków termicznych. W podïodze
parteru na „chudziaku” znajduje siÚ 30 cm
styropianu, a w podïodze na piÚtrze 10 cm.
Ocieplenie dachu pod dachówkÈ ceramicznÈ róĝni siÚ nieco w obu czÚĂciach domu.
– U teĂciów pod membranÈ znajduje siÚ
35 cm weïny mineralnej, a u nas uïoĝono
metodÈ natryskowÈ warstwÚ pianki poliuretanowej otwartokomórkowej (30 cm) – mówi
Jerzy. – W budynku wstawione sÈ ponadto
okna trójszybowe o wspóïczynniku U caïego
okna < 1,0 W/m2•K. WaĝnÈ rolÚ peïniÈ
równieĝ rolety zewnÚtrzne, które obniĝajÈ
wspóïczynnik do < 0,9 W/m2•K. DziÚki
tym wszystkim rozwiÈzaniom dom ma
wspóïczynnik przenikania ciepïa U = 0,11,
czyli zbliĝony do poziomu przewidzianego
dla domów pasywnych, a zapotrzebowanie
energetyczne wynosi zaledwie 22 W/m2.
Obie czÚĂci „bliěniaka” wyposaĝone sÈ
ponadto w wentylacje mechaniczne z rekuperacjÈ oraz ĝwirowe, dwuzïoĝowe GWC
w garaĝach, które umoĝliwiajÈ wstÚpne
podgrzanie Ăwieĝego powietrza.

Pompa ciepïa Vaillant geoTHERM plus VWS 62/2
z zasobnikiem ciepïej wody uĝytkowej
o pojemnoĂci 175 litrów
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Rozdzielacz dolnego ěródïa znajdujÈcy siÚ
w budynku musi byÊ zabezpieczony izolacjÈ
kauczukowÈ. W rurkach dolnego ěródïa glikol ma
czÚsto temperaturÚ -1°C lub niĝszÈ. W ciepïym
pomieszczeniu, w którym panuje temperatura
+16°C i wilgotnoĂÊ wzglÚdna okoïo 60%, punkt
rosy przypada na okoïo +8°C, a zatem rozdzielacz
byïby nieustannie wilgotny, a duĝe iloĂci wody
Ăciekaïyby na podïogÚ. Pozostaïe czÚĂci instalacji,
te które zwiÈzane sÈ juĝ z górnym ěródïem, moĝna
z kolei izolowaÊ zwykïÈ piankÈ poliuretanowÈ,
która zabezpiecza przed stratami ciepïa

Pompa ciepïa
– Jedna z czÚĂci „bliěniaka” w Wawrze ma
okoïo 155 m2, druga 175 m2 – stwierdza
Tadeusz Koïodziejski, wïaĂciciel firmy
Ekoemiter, zajmujÈcej siÚ inĝynieriÈ
ogrzewania i bÚdÈcej autoryzowanym
partnerem Vaillant Polska. – To stosunkowo
niewielka róĝnica i dlatego mogliĂmy
zamontowaÊ identyczne urzÈdzenia: pompy
ciepïa Vaillant geoTHERM plus zblokowane
ze 175-litrowym zasobnikiem ciepïej wody
uĝytkowej. W urzÈdzeniach tych montowane
sÈ nowoczesne, trwaïe oraz dedykowane
specjalnie dla pomp ciepïa sprÚĝarki Scroll
Copeland ZH. MajÈc na uwadze caïkowity
brak kosztów obsïugi i napraw w okresie
eksploatacji pompy ciepïa oraz ĝywotnoĂÊ
wspomnianych sprÚĝarek dochodzÈcÈ do
25 lat, moĝna powiedzieÊ, ĝe ĝadne inne
ěródïo nie jest w stanie zaoferowaÊ uĝyt-
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kownikowi tak dobrych warunków. Pompa
ciepïa jest zatem doskonaïym pomysïem na
zautomatyzowanÈ, ekologicznÈ, a przy tym
ekonomicznÈ instalacjÚ.
Dobieranie pompy ciepïa dla domu byïoby ïatwiejsze, gdyby inwestor dysponowaï
wyliczeniami okreĂlajÈcymi zapotrzebowanie cieplne swego domu. NajczÚĂciej jednak
takich danych brakuje i wówczas oblicza
siÚ moc urzÈdzenia metodÈ wskaěnikowÈ.
– Jeĝeli w budynku nie ma wentylacji
z rekuperacjÈ, to przyjmuje siÚ, ĝe na metr
kwadratowy potrzeba jakieĂ 40–50 W – zaznacza Tadeusz Koïodziejski. – Z prostego
przemnoĝenia uzyskuje siÚ zapotrzebowanie
cieplne domu. Naleĝy takĝe uwzglÚdniÊ
ogrzewanie ciepïej wody. Jeĝeli zuĝycie jest
niskie (na poziomie 60 litrów w ciÈgu doby
na osobÚ) nie zwiÚksza siÚ mocy pompy.
W przypadku wyĝszego, np. duĝa wanna,
warto doliczyÊ okoïo póï kilowata na osobÚ.
UrzÈdzenie Vaillant geoTHERM plus
ma rozbudowanÈ automatykÚ. DziÚki temu
wybierajÈc odpowiedni schemat instalacji
w budynku (podïogówka, grzejniki z buforem, system mieszany), sprawiamy, ĝe pompa ciepïa zaczyna „widzieÊ” poszczególne
elementy ukïadu i wspóïpracowaÊ z nimi.
UrzÈdzenie jest praktycznie bezobsïugowe.
Pogodowy regulator bilansu energii steruje
bowiem wszystkimi funkcjami. Nastawy
pompy ciepïa moĝna ĂledziÊ na wyĂwietlaczu oraz za pomocÈ Internetu.
– DziÚki systemowi zdalnego nadzoru
vrnetDIALOG, nawet przebywajÈc w innej
czÚĂci Ăwiata, ïatwo sprawdziÊ, co dzieje siÚ
z ogrzewaniem w naszym budynku – mówi
Mariusz Stec, dyrektor dziaïu marketingu
Vaillant Group. – Pompa wysyïa równieĝ
komunikaty o usterkach, co jest szczególnie
waĝne dla serwisantów i instalatorów.
Komunikaty te sÈ wysyïane mailowo
poprzez serwer w Niemczech. PoczÈtkowo
usïuga jest darmowa, a póěniej moĝna jÈ
odpïatnie przedïuĝyÊ. Nie jest to wysoki
koszt, a warto go ponieĂÊ, aby zapewniÊ
bezpieczeñstwo instalacji.

– Gdyby dziaïka byïa wiÚksza, to dolnym
ěródïem mógïby byÊ równieĝ kolektor
poziomy, ale osobiĂcie uwaĝam, ĝe sonda
pionowa jest bardziej pewna i niezawodna – mówi Tadeusz Koïodziejski z firmy
Ekoemiter. – GïÚboko pod ziemiÈ warunki
temperaturowe sÈ bowiem bardziej stabilne.
Warto wspomnieÊ przy okazji o sposobie
doboru dïugoĂci kolektora dla pomp ciepïa.
Otóĝ nie naleĝy kierowaÊ siÚ mocÈ cieplnÈ,
tylko mocÈ chïodniczÈ urzÈdzenia. Co
to oznacza? Otóĝ z ziemi uzyskujemy
75% energii, pozostaïa czÚĂÊ to energia
elektryczna z sieci. Jeĝeli urzÈdzenie ma
przykïadowo 10 kW mocy, wówczas tylko
7,5 kW pobierane jest w postaci ciepïa z ziemi i wïaĂnie dla takiej wartoĂci powinno byÊ
zaprojektowane dolne ěródïo. Planowanie
kolektora pionowego dla mocy cieplnej to
strata dla inwestora na poziomie aĝ 25%
ceny wykonania dolnego ěródïa! A zwaĝywszy, ĝe metr odwiertu to koszt okoïo
90 zïotych netto... Sumy mogÈ byÊ naprawdÚ
spore! Straty pojawiajÈ siÚ takĝe wówczas,
kiedy dolne ěródïo ma zbyt maïe wymiary.
Pompa ciepïa jest bowiem wyposaĝona
w grzaïkÚ na wypadek wystÈpienia ekstremalnie niskich temperatur lub awarii. Jeĝeli
z powodu zbyt maïych wymiarów kolektora
urzÈdzenie nie moĝe wyciÈgnÈÊ odpowiedniej iloĂci ciepïa z ziemi, to wspomniana
grzaïka zostaje wïÈczona, a inwestor pïaci
sïone rachunki, gdyĝ jego dom zaczyna byÊ
czÚĂciowo ogrzewany prÈdem z sieci!

Górne ěródïo
W Wawrze w obu czÚĂciach domu, zarówno
na parterze, jak i na piÚtrze, wykonane jest
ogrzewanie podïogowe.
– Takie rozwiÈzanie jest moim zdaniem
najbardziej racjonalne, gdyĝ pozwala
uzyskaÊ bardzo dobry efekt ekonomiczny
– mówi szef firmy Ekoemiter.
Ustawiane parametry pompy ciepïa oraz
komunikaty o jej dziaïaniu moĝna obserwowaÊ
na czytelnym wyĂwietlaczu

Dolne ěródïa...
...dla pomp ciepïa w Wawrze stanowiÈ
kolektory pionowe skïadajÈce siÚ z odwiertów o ïÈcznej dïugoĂci 140 m na jeden
segment domu (przekrój rury – 40 mm,
podwójna U-rurka, glikol polipropylenowy). Rozdzielacze w tej czÚĂci instalacji
wykonane sÈ w budynku w pobliĝu pompy
ciepïa (czÚsto wykonuje siÚ je równieĝ na
zewnÈtrz domu w studzience).
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– Dom ma doskonaïÈ termoizolacjÚ i wykonanie podïogówki umoĝliwia zachowanie
duĝego wspóïczynnika sprawnoĂci pompy.
Nawet na poziomie zbliĝonym do COP 4,5!
W przypadku ogrzewania podïogowego
naleĝy pamiÚtaÊ o tym, ĝe budynek nagrzewa siÚ do optymalnej temperatury przez
stosunkowo dïugi czas (od 24 do 48 godzin). Póěniej temperatura stabilizuje siÚ,
a podïogi peïniÈ rolÚ wielkiego magazynu
energii cieplnej. W przypadku instalacji
z pompÈ ciepïa, w której wykorzystane sÈ
duĝe grzejniki, taki efekt nie wystÚpuje
i niezbÚdne jest stosowanie zbiorników buforowych. Instalacja z grzejnikami wymaga
równieĝ zwiÚkszenia temperatury zasilania
(do 45–55°C), a to z kolei powoduje spadek
wspóïczynnika sprawnoĂci COP! I jest to
spadek znaczÈcy, bo nawet o 30%. Róĝnica
ta przekïada siÚ potem na rachunki pïacone
za prÈd.

– Wykonanie ogrzewania podïogowego
nie jest skomplikowane, ale wymaga zachowania wysokich standardów – stwierdza
Tadeusz Koïodziejski. – Na betonie, tak
zwanym chudziaku, rozkïada siÚ foliÚ izolacyjnÈ. Kolejne warstwy to: styropian, folia
izolacyjna, budowlana siatka zbrojeniowa.
To wïaĂnie do owej siatki jest przytwierdzana rura PEX-AL-PEX. Takie rozwiÈzanie
usztywnia warstwÚ wierzchniÈ i sprawia,
ĝe podïoga pomimo duĝej iloĂci styropianu
jest bardzo wytrzymaïa. Rury ogrzewania
podïogowego sÈ przytwierdzane do kratownicy opaskami samozaciskowymi. NastÚpnÈ
czynnoĂciÈ jest zalanie wykonanej instalacji
posadzkÈ samopoziomujÈcÈ.
W omawianym przypadku w kaĝdej
czÚĂci domu znajduje siÚ po 9 pÚtli grzewczych na parterze i po siedem na piÚtrze
(rura o Ărednicy 16 mm). Dodatkowym
elementem w instalacji sÈ grzejniki

Rozdzielacz górnego ěródïa znajdujÈcy siÚ na parterze
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ïazienkowe pracujÈce na tych samych parametrach temperaturowych co podïogówka
(35°C). Kaĝdy z nich ma jeszcze dodatkowo
zainstalowanÈ grzaïkÚ elektrycznÈ z moĝliwoĂciÈ regulacji temperatury.

Koszty inwestycyjne
i eksploatacyjne
– Obie instalacje, zarówno w domu teĂciów,
jak i naszym, miaïy podobnÈ cenÚ – mówi
Jerzy. – Za odwierty do kolektora pionowego
zapïaciliĂmy po 8500 zï [wszystkie ceny
podane w wartoĂciach brutto – przyp.
red.], za podïÈczenie i zalanie glikolem
oraz materiaïy z montaĝem: 5500 zï.
Kolejnym etapem byïo uïoĝenie styropianu
podïogowego i rozïoĝenie rurek ogrzewania
podïogowego oraz zainstalowanie grzejników drabinkowych. Wszystkie materiaïy
oraz prace montaĝowe zamknÚïy siÚ sumÈ
24 000 zï. NastÚpnie naleĝaïo wykonaÊ
wylewki posadzkowe. Materiaïy i praca to
5500 zï. Pompa ciepïa, zdalne sterowanie,
grupa bezpieczeñstwa do c.w.u., pozostaïe
materiaïy instalacyjne oraz montaĝ pompy
ciepïa – 32 000 zï. PodsumowujÈc: na
kompletny system ogrzewania wydaliĂmy
75 500 zï. W przypadku czÚĂci naleĝÈcej do
teĂciów suma ta byïa niĝsza o okoïo 5000 zï,
gdyĝ mniejsza jest u nich powierzchnia
podïóg, a co za tym idzie, ogrzewania
podïogowego.
Obie pompy ciepïa w Wawrze zostaïy
uruchomione 25 listopada 2009 roku. Dane,
którymi dysponujÈ inwestorzy, obejmujÈ
pierwsze trzy miesiÈce – do 25 lutego (okres
wygrzewania domu i najwiÚkszych mrozów
– do minus 26°C).
– W naszej jeszcze niezamieszkanej
czÚĂci przez pierwsze póïtora miesiÈca byïa
ustawiona temperatura +19°C, póěniej
obniĝyïem jÈ do +16°C – podkreĂla Jerzy.
– Ciepïa woda nie byïa natomiast produkowana. Przy takich uwarunkowaniach
miesiÚczny koszt wyniósï przy liczniku
dwutaryfowym okoïo 300 zïotych. Nie jest
to wcale zïy wynik, jeĂli weěmie siÚ pod
uwagÚ, ĝe w dalszym ciÈgu korzystamy
z drogiego prÈdu budowlanego [blisko
60 groszy za kWh – przyp. red.]. Natomiast
u teĂciów, którzy w omawianym okresie
przez caïy czas mieszkali w domu, temperatura wewnÚtrzna ustawiona byïa i jest na
poziomie 20°C, a woda uĝytkowa grzana na
bieĝÈco. MiesiÚczny koszt w ich przypadku
to okoïo 400 zïotych; równieĝ przy prÈdzie
budowlanym. (m.ĝ.)
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