
W domu Renaty i Ryszarda grudzieñ ze-

sz³ego roku by³ bardzo pracowity. Naj-

pierw przedstawiciele firmy CLIMA KOM-

FORT u³o¿yli ogrzewanie pod³ogowe

i pod³¹czyli poszczególne obiegi do roz-

dzielaczy (relacja – „Budujemy Dom”

1-2/2008). Mniej wiêcej tydzieñ póŸniej

specjalistyczna firma zala³a rurki grzewcze

warstw¹ jastrychu. Inwestorzy wykonali te

prace zgodnie z zaleceniami i od koñca

grudnia posadzka przechodzi³a proces tzw.

sezonowania, który powinien trwaæ mini-

mum 28 dni. Na pocz¹tku lutego nadszed³

wiêc czas na wykonanie ostatnich prac

monta¿owych w kot³owni oraz uruchomie-

nie pompy ciep³a. 

Jeszcze jedna pompa ciep³a
Najwiêkszym gabarytowo (1710 x 600

x 720 mm) urz¹dzeniem zamontowanym

w pomieszczeniu, które pe³ni w domu 

Renaty i Ryszarda funkcjê kot³owni, by³

podgrzewacz wody u¿ytkowej wyproduko-

wany przez duñsk¹ firmê VESTTHERM.

Jest to niezwykle wa¿ny element systemu

oferowanego przez CLIMA KOMFORT,

dziêki któremu budynek zaopatrywany jest

w ciep³¹ wodê u¿ytkow¹ (c.w.u.). W przy-

padku opisywanej inwestycji, pompa cie-

p³a NEURATHERM, posadowiona na ze-

wn¹trz domu, przeznaczona jest bowiem

wy³¹cznie do zasilania centralnego ogrze-

wania. Takie rozdzielenie funkcji ma swo-

ich przeciwników, jak i zwolenników. 

– Wbudowana w podgrzewacz niewielka

pompa ciep³a typu powietrze-woda, przygo-

towuje ciep³¹ wodê u¿ytkow¹ wykorzystuj¹c

do tego celu odpowiednio wysok¹ tempera-

turê powietrza panuj¹c¹ w pomieszczeniu,

w którym siê znajduje – mówi przedstawi-

ciel CLIMA KOMFORT Andrzej Fia³kow-

ski. – Wystarczy ju¿ oko³o 5°C, aby pompa

skutecznie spe³nia³a swoje zadanie. Oczy-

wiœcie im wy¿sza temperatura powietrza,

tym wy¿sza sprawnoœæ pompy ciep³a i krót-

szy czas podgrzania wody. Po oddaniu cie-

p³a w wymienniku, sch³odzone powietrze

wydmuchiwane jest przez otwór w obudo-

wie. Dziêki temu latem podgrzewacz mo¿e

spe³niaæ rolê klimatyzatora i osuszacza

(powietrze mo¿na odprowadziæ izolowanym

kana³em do wybranego pomieszczenia, np.

kot³owni, pralni, suszarni). Po pierwszym

nape³nieniu zbiornika podgrzewacz potrze-

buje oko³o 8 godzin na przygotowanie

c.w.u. (z temperatury 15°C do 55°C). 

Przy normalnym zu¿yciu podgrzewacz

nie wymaga wspomagania grza³k¹ elek-

tryczn¹. Warto to podkreœliæ, gdy¿ wiêk-

szoœæ podgrzewaczy, które wspó³pracuj¹

z pompami ciep³a (z priorytetem na c.o.)

wymaga dla uzyskania sta³ej temperatury

ciep³ej wody na poziomie oko³o 50°C,

okresowego za³¹czania grza³ki. Zamonto-

wany w podgrzewaczu VESTTHERM

zbiornik (270 litrów) pozwala na swobod-

ne korzystanie z ciep³ej wody przez ca³¹

rodzinê. Bie¿¹ca praca zamontowanej

w podgrzewaczu pompy ciep³a zale¿y od

dobowego zu¿ycia wody w domu. Zak³ada

siê, ¿e powinna ona pracowaæ 8–10 godzin

w ci¹gu doby. Wspó³czynnik wydajnoœci
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Czym jest falownik? OdpowiedŸ na

to pytanie znaj¹ zapewne tylko

nieliczni Czytelnicy. Tymczasem

dziêki temu urz¹dzeniu, pompa

ciep³a mo¿e dzia³aæ sprawniej,

a inwestor w wielu przypadkach nie

ponosi kosztów zwi¹zanych

z monta¿em zbiornika buforowego.



pompy – COP wynosi 3,33 (zu¿ywa zaled-

wie oko³o 550–600 Wh energii elektrycznej

w ci¹gu godziny daj¹c 1,8 kW mocy ciepl-

nej). Przygotowanie ciep³ej wody jest wiêc

naprawdê bardzo tanie – ok. 2 z³/dobê.

Serce systemu
Niezwykle wa¿nym elementem zamonto-

wanym tu¿ przed rozruchem instalacji by³

sterownik OPTIMA. Dziêki niemu system

grzewczy pozostaje przez ca³y czas w rów-

nowadze i pracuje bezawaryjnie. Oprócz

kontroli pompy ciep³a sterownik mo¿e

równie¿ zarz¹dzaæ dodatkowym, niezale¿-

nym Ÿród³em energii, przygotowaniem cie-

p³ej wody u¿ytkowej oraz pomp¹ obiego-

w¹. OPTIMA wspó³pracuje z regulatorem

temperatury wewnêtrznej, który przekazu-

je sygna³ do sterownika o koniecznoœci

uruchomienia systemu grzewczego. Popra-

wia to w du¿ym stopniu komfort u¿ytko-

wania urz¹dzenia. Dziêki temu, ¿e istnieje

mo¿liwoœæ zapisania w pamiêci regulatora

kilku niezale¿nych programów, system sta-

je siê bardzo elastyczny i pozwala na uzy-

skanie zmian temperatur w pomieszcze-

niach na przyk³ad w zale¿noœci od pory

dnia. Dziêki po³¹czeniu radiowemu (oko³o

30 m) pracê sterownika mo¿na kontrolo-

waæ z ró¿nych pomieszczeñ w domu bez

koniecznoœci zagl¹dania do kot³owni. 

Kot³ownia
Pomieszczenie przeznaczone w domu Re-

naty i Ryszarda na kot³owniê jest stosunko-

wo niewielkie, ale urz¹dzenia tam zamon-

towane nie wymagaj¹ du¿ej iloœci miejsca.

Oprócz podgrzewacza ciep³ej wody u¿ytko-

wej i sterownika OPTIMA, zamontowano

tam tylko przy³¹cze hydrauliczne oraz nie-

wielki elektryczny kocio³ wodny EKW

Classic, którego zadaniem jest utrzymywa-

nie w budynku minimalnego komfortu

cieplnego w razie awarii pompy ciep³a.

Konstrukcja kot³owni jest bardzo prosta,

a tym samym prosty jest rozdzia³ ciep³a

i zrównowa¿enie hydrauliczne uk³adu oraz

mniej jest elementów, które w toku eksplo-

atacji mog¹ ulec uszkodzeniu. 

W domu Renaty i Ryszarda nie zachodzi-

³a koniecznoœæ zamontowania kilkusetli-

trowego zbiornika buforowego, który za-

pewnia instalacji grzewczej du¿¹ bezw³ad-

noœæ ciepln¹. Po pierwsze, sta³o siê tak dla-

tego, ¿e ogrzewanie pod³ogowe, na które

zdecydowali siê inwestorzy, w³aœnie tak¹

du¿¹ bezw³adnoœæ zapewnia (w przeci-

wieñstwie do instalacji z grzejnikami). Po

drugie, uk³ad sterowania pompy NEURA-

THERM jest wyposa¿ony w tzw. falownik –

przemiennik czêstotliwoœci, dziêki które-

mu mo¿na zmieniaæ prêdkoœæ obrotow¹

kompresora. Pozwala to uzyskiwaæ zmien-

n¹ moc pompy ciep³a (dostosowan¹ do ak-

tualnych potrzeb budynku i warunków po-

godowych). Po trzecie, mo¿na by³o zrezy-

gnowaæ z bufora tak¿e dlatego, ¿e pompa

ciep³a NEURATHERM nie bêdzie realizo-

waæ funkcji c.w.u. 

Zastosowanie falownika sprawdza siê

doskonale w okresach przejœciowych (je-

sieñ, wiosna). Poniewa¿ w³aœnie w tych

miesi¹cach pojawiaj¹ siê czêsto problemy

z odpowiednim dzia³aniem pomp i ich ste-

rowaniem, wiele firm dodaje zbiornik bu-

forowy i to pomimo du¿ej bezw³adnoœci

cieplnej ogrzewania pod³ogowego. Rozwi¹-

zanie takie poprawia dzia³anie systemu.

Chodzi o to, aby instalacja wewn¹trz bu-

dynku umo¿liwia³a w³aœciwy odbiór ciep³a

przekazywanego przez pompê oraz aby

liczba dobowych w³¹czeñ oraz wy³¹czeñ
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Pompy ciep³a

Sterownik OPTI-

MA. Dziêki niemu

system grzewczy po-

zostaje przez ca³y

czas w równowadze

i pracuje bezawaryj-

nie. Oprócz kontroli

pompy ciep³a sterow-

nik mo¿e równie¿ za-

rz¹dzaæ dodatkowym,

niezale¿nym Ÿród³em

energii, przygotowa-

niem ciep³ej wody

u¿ytkowej oraz pom-

p¹ obiegow¹

Uk³ad sterowania pompy NEURATHERM jest

wyposa¿ony w tzw. falownik – przemiennik

czêstotliwoœci, dziêki któremu mo¿na zmie-

niaæ prêdkoœæ obrotow¹ kompresora. Pozwala

to uzyskiwaæ zmienn¹ moc pompy ciep³a

Sterownik OPTIMA wspó³pracu-

je z regulatorem temperatury

wewnêtrznej, który przekazuje

sygna³ do sterownika o konieczno-

œci uruchomienia systemu grzew-

czego. Poprawia to w du¿ym

stopniu komfort u¿ytkowania

urz¹dzenia. Dziêki temu, ¿e

w pamiêci regulatora mo¿na

zapisaæ kilka niezale¿nych progra-

mów mo¿na uzyskaæ po¿¹dane

zmiany temperatur w pomieszcze-

niach w zale¿noœci od pory dnia.

Dziêki po³¹czeniu radiowemu

(oko³o 30 m) pracê sterownika

mo¿na kontrolowaæ z ró¿nych

pomieszczeñ w domu bez

koniecznoœci zagl¹dania

do kot³owni
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pompy w czasie ca³ego sezonu grzewczego

by³a mo¿liwie jak najmniejsza. Dziêki bu-

forowi temperatura wody w uk³adzie

grzewczym nie wzrasta zbyt szybko. Taki

gwa³towny wzrost temperatury wody

w okresach przejœciowych (kiedy panuje

umiarkowana temperatura zewnêtrzna)

skutkuje bowiem b³êdnym, z punktu wi-

dzenia komfortu cieplnego, sygna³em wy-

sy³anym do automatyki, i¿ temperatura

czynnika grzewczego (wody) jest ju¿ zbyt

wysoka i pompa ciep³a powinna zostaæ

wy³¹czona. Tymczasem wymagana tempe-

ratura powietrza w wielu pomieszczeniach

mo¿e byæ jeszcze nieosi¹gniêta. Paradok-

salnie wiêc, dysponuj¹c spor¹ nadwy¿k¹

mocy cieplnej, nie jesteœmy w stanie do-

grzaæ pomieszczeñ. Pompy ciep³a, w wielu

przypadkach, wyposa¿one s¹ bowiem

w termostat graniczny, który nie pozwala

na wzrost temperatury wody w uk³adzie

powy¿ej pewnej granicy (oko³o 40°C dla

ogrzewania pod³ogowego, 50–55 °C dla

grzejników). Je¿eli odbiór ciep³a jest zbyt

ma³y (cieplejsze dni), to temperatura wody

dosyæ szybko zbli¿a siê do temperatury

granicznej, a wówczas termostat wy³¹cza

pompê ciep³a zanim pod³ogówka zd¹¿y siê

wygrzaæ i przekazaæ ciep³o powietrzu

w pomieszczeniach mieszkalnych. W in-

stalacjach z zamontowan¹ pomp¹ NEURA-

THERM, dziêki zastosowaniu falownika

zjawisko tego rodzaju jest wyeliminowane

i nie zachodzi potrzeba montowania zbior-

nika buforowego.

Rozruch
Po zamontowaniu i pod³¹czeniu wszystkich

urz¹dzeñ w kot³owni, przedstawiciele firmy

CLIMA KOMFORT nape³nili system ogrze-

wania wod¹ i uruchomili pompê. Kolejnym

etapem prac by³o wyregulowanie pracy

ogrzewania pod³ogowego. Polega³o to na od-

powietrzeniu poszczególnych obiegów

grzewczych (BD 1-2/2008) oraz ustawieniu

przep³ywów na rozdzielaczach. Dziêki odpo-

wiednim ustawieniom mo¿na zwiêkszaæ lub

zd³awiaæ przep³yw wody w poszczególnych

obiegach, a tym samym regulowaæ tempera-

turê w ró¿nych pomieszczeniach, aby za-

pewniæ w nich komfort cieplny. (m.¿.)

Reporta¿ z budowy

Podgrzewacz wody u¿ytkowej wyprodukowa-

ny przez duñsk¹ firmê VESTTHERM. Jego naj-

wa¿niejsz¹ czêœæ stanowi niewielka pompa cie-

p³a typu powietrze-woda. Przygotowuje ona cie-

p³¹ wodê u¿ytkow¹ wykorzystuj¹c do tego celu

odpowiednio wysok¹ temperaturê powietrza pa-

nuj¹c¹ w pomieszczeniu, w którym siê znajduje.

Wystarczy ju¿ oko³o 5°C, aby pompa skutecznie

spe³nia³a swoje zadanie

Przed pod³¹czeniem podgrze-

wacza c.w.u. trzeba zamontowaæ

naczynie wzbiorcze, zawór bezpie-

czeñstwa i pompê obiegow¹

Elektryczny kocio³ EKW zapewnia minimalny komfort ciepl-

ny w domu (zabezpiecza instalacjê grzewcz¹ przed zamarzniê-

ciem) w przypadku awarii pompy ciep³a

Wbudowana w podgrzewacz niewielka pompa

ciep³a typu powietrze-woda, przygotowuje

ciep³¹ wodê u¿ytkow¹ wykorzystuj¹c do tego

celu odpowiednio wysok¹ temperaturê

powietrza panuj¹c¹ w pomieszczeniu

Zadaniem niewielkiego elektrycznego kot³a

wodnego EKW Classic jest utrzymywanie

w budynku minimalnego komfortu cieplnego

w razie awarii pompy ciep³a


