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Jestem za, a nawet przeciw,
czyli pokojowe rozmowy o technologiach

Pompowanie
i skraplanie
Produkt produktowi nierówny - wiedzà o tym dobrze Czytelnicy „Magazynu Instalatora”,
chocia˝by z lektury artyku∏ów ringowych. Podobnie jest z technologiami stosowanymi w naszej bran˝y. Co przemawia za wyborem kot∏a kondensacyjnego jako êród∏a ogrzewania? Dlaczego nie zastosowaç pompy ciep∏a? Oto sà pytania...

Kot∏y
kondensacyjne

K

ot∏y kondensacyjne i pompy ciep∏a nale˝à obecnie
do najbardziej atrakcyjnych urzàdzeƒ s∏u˝àcych do
ogrzewania budynków i podgrzewania wody u˝ytkowej.
Podj´cie decyzji, które z nich zastosowaç we w∏asnym
domu nie jest ∏atwe. Potrzebna jest znajomoÊç wszystkich najwa˝niejszych argumentów za i przeciw, w tym
g∏ównie kosztów inwestycji i warunków eksploatacji.
Wi´kszà popularnoÊç zyskujà dotàd kot∏y kondensacyjne. W niektórych krajach Europy instaluje si´ wy∏àcznie ten typ kot∏ów. Ale sà te˝ i kraje, gdzie pompy
ciep∏a nale˝à do bardzo popularnych, zw∏aszcza tam, gdzie sà wydajne naturalne êród∏a ciep∏a.
Przy podejmowaniu decyzji na
pierwsze miejsce wysuwajà si´
koszty inwestycji. Dobór pompy
ciep∏a dla danych warunków eksploatacji nie jest tak ∏atwy jak dobór
kot∏a kondensacyjnego. Pompa wymaga dok∏adnego
okreÊlenia potrzebnej mocy grzewczej i powinna byç
odpowiednio dopasowana do instalacji grzewczej. Konieczna jest znajomoÊç zapotrzebowania budynku na
ciep∏o. W tym celu nale˝a∏oby dokonaç obliczeƒ strat
ciep∏a budynku, co wià˝e si´ z dodatkowymi kosztami.
Wa˝na jest te˝ ÊwiadomoÊç pewnych ograniczeƒ, jakim
podlega pompa ciep∏a. Pracuje ona z najwi´kszà efektywnoÊcià w niskotemperaturowych uk∏adach grzewczych zasilanych czynnikiem grzewczym o temperaturze 35 – 45°C i przy temperaturze êród∏a dolnego nie
mniejszej ni˝ 0°C. Stàd pompa ciep∏a mo˝e nie zaspokoiç potrzeb w ka˝dym zastosowaniu. W przypadku
kot∏a kondensacyjnego, który potrafi automatycznie
dopasowaç swojà moc do potrzeb grzewczych, dobór
nie stanowi ˝adnego problemu.
Pompa ciep∏a, porównywalnej mocy, jest znacznie
dro˝sza od kot∏a kondensacyjnego, bioràc pod uwag´
tylko koszt urzàdzenia. Do tego nale˝y dodaç koszt
urzàdzeƒ i materia∏ów zwiàzanych z tzw. dolnym êró-
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ost´p techniki, zmiany technologii najcz´Êciej wymuszane sà:
● potrzebami wojennymi,
● op∏acalnoÊcià ekonomicznà,
● wzgl´dami politycznymi,
● niezawodnoÊcià,
● modà,
● bezpieczeƒstwem u˝ytkowania,
● ekologià.
MyÊl´, i˝ w naszym porównaniu (instalacja z pompà ciep∏a a instalacja z kot∏em kondensacyjnym) mo˝emy chwilowo pominàç
punkt pierwszy, a punkt drugi podzieliç
na koszt inwestycji i koszt eksploatacji.
Nale˝y za∏o˝yç jednakowe w przybli˝eniu zapotrzebowanie na ciep∏o dla obu
instalacji. Dla uproszczenia dalszych
obliczeƒ mo˝emy za∏o˝yç jednakowy
koszt komfortowej instalacji grzewczej (ogrzewania pod∏ogowego i/lub Êciennego). Dochodzimy wi´c do sedna kosztu pompy ciep∏a, dolnego êród∏a, w´z∏a cieplnego,
monta˝u ca∏oÊci. Z dobrym przybli˝eniem dla przeci´tnego domu mo˝emy oszacowaç je na:
● pompa ciep∏a – 15 000 z∏,
● w´ze∏ cieplny (zbiornik c.w.u.,...) do 6000 z∏,
● dolne êród∏o od 5000 z∏ do nawet 15 000 z∏.
Razem od 26 000 do nawet 36 000 z∏. Ârednio mo˝na
przyjàç 31 000 z∏. Jest te˝ „koszt ujemny” dla instalacji z
pompà ciep∏a. Komin w kot∏owni to 5000 z∏, co nale˝y doliczyç po stronie kot∏a. Koszt eksploatacji takiego uk∏adu
wydatnie zale˝y od kosztu 1 kWh i rodzaju rozliczeƒ z dostawcà energii elektrycznej. Zale˝y tak˝e od osiàganego w
eksploatacji tzw. wspó∏czynnika COP. Zak∏adajàc poprawne wykonanie uk∏adu odbioru ciep∏a, przyjmijmy COP
~3,6 W/W, a koszt Êredni 1 kWh energii elektrycznej na
0,38 z∏. Daje to koszt 1 kWh ciep∏a na poziomie 0,11 z∏!
Nie zapomnijmy o kosztach corocznego przeglàdu (choç
niektóre firmy twierdzà, i˝ pompa ciep∏a jest bezobs∏ugowww.instalator.pl

