
mo˝emy zrobiç i nie „przedobrzyç”.

Mamy ju˝ dobry niskotemperaturo-

wy odbiór ciep∏a, nale˝y jednak zwró-

ciç uwag´ na jeszcze jeden szczegó∏ i

wnioski z niego p∏ynàce. W klasycz-

nym ogrzewaniu temperatura zasila-

nia i powrotu ró˝nià si´ od siebie o

15 – 20°C, a z uwagi na niskà w tym

wypadku temperatur´ zasilania, a

tak˝e poprawnà prac´ uk∏adu ch∏od-

niczego pompy ciep∏a, nale˝y przy-

jàç, ˝e temperatura powrotu powinna

byç o 4 – 5°C ni˝sza ni˝ zasilania!

Wynika z tego bardzo wa˝na zale˝-

noÊç: pr´dkoÊç przep∏ywu czynnika

musi byç 3 - 4 razy wy˝sza! (czyli

„grubsze” oberrury, mocniejsze pom-

py obiegowe, pod∏ogówka typowa,

ale rurki w pod∏odze co ok. 10 cm). 

Ze stosowania ogrzewania pod∏o-

gowego niskotemperaturowego wy-

nika jeszcze jeden wniosek: nie nale-

˝y stosowaç uk∏adów obni˝eƒ tempe-

ratury, pod∏oga jest masywna i nie

zdà˝y zareagowaç (czas reakcji pod-

∏ogi to kilka, kilkanaÊcie godzin).

Mo˝na natomiast wykorzystywaç

pod∏og´ jako akumulator ciep∏a i „∏a-

dowaç” jà ciep∏em w czasie obowià-

zywania taƒszej taryfy na energi´

elektrycznà – mo˝e to daç wymierne

oszcz´dnoÊci. OczywiÊcie, wa˝na jest

te˝ temperatura dolnego êród∏a –

miejsca skàd pompa ciep∏a pobiera

ciep∏o. Temperatura ta dla odmiany

powinna byç jak najwy˝sza. W wa-

runkach krajowych prawie zawsze

udaje si´ skonstruowaç dolne êród∏o

tak, by jego temperatura by∏a co naj-

mniej wi´ksza od 0°C. 

Do dziÊ typowym urzàdzeniem

s∏u˝àcym do ogrzewania domów,

tak˝e innych obiektów jest kocio∏

spalajàcy paliwo (gaz, olej opa∏owy,

drewno), ogrzewajàcy wod´, a na-

st´pnie kaloryfery.

By jednak kaloryfery nie by∏y zbyt

wielkie i kosztowne, przyjmuje si´,

˝e temperatura wody na wejÊciu/wyj-

Êciu do kaloryfera wynosi∏a np.

70/50°C. Taka temperatura nie jest

ju˝ odczuwana jako niezbyt wysoka,

wielkoÊç kaloryferów jest jeszcze do

przyj´cia, a spalanie i wymiana ciep∏a

w kotle zachodzi w∏aÊciwie. Lecz

w∏aÊnie z powodu wy˝szych typo-

wych temperatur pracy klasycznego

ogrzewania kaloryferowego, jego za-

silanie za pomocà pompy ciep∏a, jest

najcz´Êciej niecelowe. Wynika stàd

wniosek niezbyt pomyÊlny dla

wszystkich chcàcych zmodernizowaç

uk∏ad ogrzewania n.p. olejowego lub

propanowego, poprzez proste zastà-

pienie kot∏a; pompà ciep∏a. Uk∏ad ta-

ki (je˝eli w ogóle da sobie rad´ przy

nawet Êrednich mrozach) b´dzie

kosztowny w eksploatacji. Taka sama

pompa ciep∏a, w takim samym obiek-

cie pracujàc „na kaloryfery” Êwietnie

wczeÊniej wspó∏dzia∏ajàce z kot∏em

spalinowym, zu˝yje o wiele wi´cej

energii elektrycznej (ok. 2x)! Oczy-

wiÊcie mo˝na temu zaradziç; nale˝y

tylko ok. 3,5 x zwi´kszyç powierzch-

ni´ wymiany ciep∏a – iloÊç kaloryfe-

rów ! A to nie zawsze jest mo˝liwe, a

prawie zawsze nieop∏acalne. 
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