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Okazuje siÚ, ĝe wiÚkszoĂÊ klientów niemal
bez oporu poddaje siÚ hasïom wymyĂlanym
w dziaïach marketingu wielkich firm.
W dziedzinie budownictwa wystarczy
przyczepiÊ produktowi nalepkÚ:
EKOLOGICZNY lub OSZCZ}DNY, a niemal
natychmiast bÚdÈ ustawiaïy siÚ po niego
kolejki. Czy jest jakaĂ rada na nieuczciwych
handlowców? OczywiĂcie jest!
Trzeba zamieniÊ siÚ w Wielkiego Brata
i sprawdzaÊ, sprawdzaÊ, sprawdzaÊ!!!
W jaki sposób? Dokïadnie w taki sam,
jaki zaproponowaï George Orwell w swojej
gïoĂnej powieĂci „Rok 1984”.
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Na czïowieka budujÈcego dom czyha wiele
puïapek. WïaĂciwie trudno jest spotkaÊ
inwestora, który nie opowiedziaïby przynajmniej jednej mroĝÈcej krew w ĝyïach historii. Raz jest to relacja o hydraulikach, którzy
skrÚcali rury tak dokïadnie, ĝe zapchali je
pakuïami, innym razem o elektrykach ukïadajÈcych kable tak przemyĂlnie, iĝ póěniej
w ĝaden sposób nie chciaï w nich pïynÈÊ
prÈd. Te ponuro-humorystyczne opowieĂci
sÈ najczÚĂciej wynikiem naszej dobrej woli
oraz zaufania do ludzi, którym powierzamy
losy najwaĝniejszej w ĝyciu inwestycji –
budowy wïasnego domu. „Czy ta powódě
partactwa i braku odpowiedzialnoĂci musi
nas zalewaÊ? Czy naprawdÚ jesteĂmy na niÈ
skazani?” – zapytaïa w liĂcie do redakcji
jedna z Czytelniczek naszego miesiÚcznika,
poruszona lekturÈ reportaĝu „Maïy biaïy
domek, czyli inwazja niszczycieli marzeñ”
(BD 3/2008). PostanowiliĂmy wiÚc znaleěÊ
przykïady pozytywne i… udaïo siÚ! Ale
najpierw byïy…

Ogrzewanie pompÈ ciepïa

…zïe wieĂci
Jacek od dziecka byï czïowiekiem oszczÚdnym. A niektórzy jego znajomi skïonni byli
nawet twierdziÊ, ĝe skÈpym. Gdy miaï 15
lat, do pasji oszczÚdzania doïÈczyïa jeszcze
jedna – ekologia. Wkrótce, ku rozpaczy swojej matki, zostaï wegetarianinem patrzÈcym
ze zgrozÈ na kotlety schabowe. Na studiach
wstÈpiï do Greenpeace, znanej na caïym
Ăwiecie organizacji zajmujÈcej siÚ ochronÈ
Ărodowiska. Kiedy miaï 30 lat i zaczÈï budowaÊ swój pierwszy dom, w dalszym ciÈgu
byï niezwykle oszczÚdnym miïoĂnikiem
ekologicznego stylu ĝycia. Nowo wznoszony
budynek staï siÚ wiÚc wkrótce odbiciem jego
ĝyciowej pasji. Do ocieplenia nie uĝywaï styropianu, tylko weïny mineralnej, bo to materiaï naturalny. Na dachu kazaï zamontowaÊ
kolektory sïoneczne ogrzewajÈce wodÚ, aby
korzystaÊ z darmowej energii. Zdecydowaï,
ĝe w domu nie bÚdzie pieca zatruwajÈcego
spalinami okolicÚ, tylko ekologiczna pompa
ciepïa. Niestety, w czasie budowy i prac
instalacyjnych daïa o sobie znaÊ ta cecha
Jacka, którÈ jedni zwali oszczÚdnoĂciÈ,
a drudzy skÈpstwem. Korzystanie z „fachowców” oraz „zïotych rÈczek” byïo nagminne.
Takie podejĂcie do inwestycji nie jest
rozsÈdne, ale wówczas Jacek jeszcze o tym
nie wiedziaï. Ostatecznie budowaï pierwszy
dom w swoim ĝyciu. Warto jednak pamiÚtaÊ,
ĝe podobnie jak nieznajomoĂÊ prawa nie
zwalnia od kary, tak naiwnoĂÊ nie zwalnia
od niej równieĝ! I Jacek poniósï karÚ, ale
o tym za chwilÚ.
JednÈ z ostatnich inwestycji byï zakup
przydomowej oczyszczalni Ăcieków.
Wychodziï on bowiem z zaïoĝenia, ĝe nawet
najszczelniejsze szambo, kiedyĂ przestanie
byÊ szczelne. DodatkowÈ zachÚtÈ, która
skïoniïa go do zakupu, byïa promocyjna
cena, za jakÈ oferowaïa oczyszczalniÚ
jedna z sieci hipermarketów budowlanych.
Z zamontowaniem urzÈdzenia oraz systemu
rozsÈczajÈcego Jacek poradziï sobie w kilka
dni z pomocÈ teĂcia oraz kilku wynajÚtych
robotników. Ekologiczny dom byï gotowy
i wszystko dziaïaïo w nim doskonale, ale…
do czasu! Pierwsza zaczÚïa szwankowaÊ wïaĂnie oczyszczalnia. Jacek – wówczas jeszcze
niespotykanie spokojny czïowiek – zaczÈï od
szczegóïowego przestudiowania instrukcji
obsïugi. Przedtem nie zawracaï sobie tym
gïowy, gdyĝ urzÈdzenie wydawaïo siÚ niezwykle proste. Naleĝaïo tylko pamiÚtaÊ o kilku szczegóïach zwiÈzanych z obsïugÈ i problem nieczystoĂci znikaï. Lektura instrukcji
byïa pouczajÈca, ale momentami nieco

zagadkowa. WïaĂciciel ekologicznego domu,
nawet mocno wysilajÈc szare komórki, jakoĂ
nie mógï sobie wyobraziÊ czyszczenia rurek
rozsÈczajÈcych zakopanych pod ziemiÈ.
Tymczasem wïaĂnie tego ĝÈdaï od niego producent oczyszczalni, podkreĂlajÈc w tekĂcie,
ĝe tylko wówczas oczyszczalnia bÚdzie
dziaïaïa w naleĝyty sposób. Jacek doszedï do
wniosku, ĝe skoro nie starcza mu wyobraěni,
to naleĝy odwoïaÊ siÚ do wiedzy fachowców.
Zadzwoniï wiÚc do firmy instalacyjnej, którÈ
poleciï mu sÈsiad i opowiedziaï o swoim
problemie. Dwaj instalatorzy pojawili siÚ
w jego domu nastÚpnego dnia. Niestety, ich
wyrok byï okrutny. UrzÈdzony wielkim nakïadem siï oraz Ărodków ogródek zostaï skazany na rozrycie i zdewastowanie. Wbrew
optymizmowi producenta oczyszczalni,
nie istnieje bowiem sposób na skuteczne,
a przede wszystkim trwaïe wyczyszczenie
drenaĝu rozsÈczajÈcego. Moĝna wprawdzie
„przepchaÊ” drenaĝ za pomocÈ specjalnego
Ărodka chemicznego, ale jest to dziaïanie
doraěne, które i tak prowadzi w koñcu do
zaczopowania rurek.
– W takim razie oczyszczalnie ekologiczne
sÈ nic nie warte! – wrzasnÈï z furiÈ Jacek.
– Aleĝ skÈd – odpowiedziaï jeden z przedstawicieli firmy instalacyjnej. – To pañska
oczyszczalnia jest nic nie warta, bo firma
która jÈ wyprodukowaïa wykazaïa siÚ…
najdelikatniej mówiÈc nonszalancjÈ. KtoĂ
doszedï do wniosku, ĝe aby zbiÊ cenÚ bÚdzie
oszczÚdzaï dosïownie na wszystkim… RadzÚ
kupiÊ urzÈdzenie znanej firmy, tam problemy
z zatykaniem siÚ rurek rozsÈczajÈcych nie
istniejÈ, bo ciecz, która do nich wpïywa
przechodzi najpierw przez odpowiedniej
klasy filtry. A tu… Nawet jak wykopiemy stary
drenaĝ i zaïoĝymy nowy, to po jakimĂ czasie
znowu siÚ zapcha.

i grzejników w poïÈczeniu z terakotÈ na podïodze pozwoliï im domyĂliÊ siÚ, ĝe w domu
zainstalowana jest pompa ciepïa. Potem
zadali jeszcze kilka pytañ o dolne ěródïo,
o kolektory sïoneczne, o bufor oraz wentylacjÚ i… i dosïownie zïapali siÚ za gïowy.

Klient nasz pan?
W hurtowniach jest niestety tak, ĝe
pracownika obsïugujÈcego klienta rozlicza
siÚ z iloĂci sprzedanych towarów – mówi
Artur Panas wïaĂciciel firmy instalacyjnej
z Wielkopolski. – Jego obowiÈzkiem jest
wykonanie narzuconego planu! Dlatego teĝ
nie zawsze ma on moĝliwoĂÊ wïaĂciwego
doboru urzÈdzenia. Przy pompach ciepïa jest
szczególny problem, poniewaĝ handlowiec
zatrudniony w jakiejĂ duĝej sieci hurtowni
instalacyjnych nie jest po prostu w stanie
prawidïowo dobraÊ urzÈdzenia dla klienta.
Wynika to najczÚĂciej nie ze zïej woli, ale
z braku informacji. Poza tym handlowiec nie
ma najczÚĂciej nic wspólnego z praktykÈ.
Zna tylko teoriÚ. Gdyby zamontowaï
chociaĝ kilka pomp ciepïa, to wiedziaïby,
ĝe czasami obie te rzeczywistoĂci majÈ ze
sobÈ niewiele wspólnego. Tylko wówczas
mógïby byÊ doradcÈ, któremu moĝna zaufaÊ.
A tak dobiera pompÚ ciepïa na podstawie
wytycznych, które dostaï od producenta
i niestety, jest to dosyÊ ryzykowna praktyka,
poniewaĝ producent nie jest w stanie
przewidzieÊ wszystkich okolicznoĂci,
które wpïywajÈ na dobór indywidualnego
rozwiÈzania.
– Smutna prawda jest taka, ĝe pracownicy
w hurtowniach rozliczani sÈ na podstawie
obrotu i czasami trudno jest im zrezygnowaÊ
ze sprzedaĝy klientowi czegoĂ, czego on
tak naprawdÚ nie potrzebuje – stwierdza
proszÈcy o anonimowoĂÊ pracownik firmy

Pracownicy w hurtowniach rozliczani sÈ na
podstawie obrotu i czasami trudno jest im
zrezygnowaÊ ze sprzedaĝy klientowi czegoĂ,
czego on tak naprawdÚ nie potrzebuje.
Nieco juĝ psychicznie podïamany Jacek
nawet nie przypuszczaï, ĝe nie jest to
ostatnia zïa wiadomoĂÊ, którÈ sïyszy tego
dnia. Zaprosiï instalatorów do domu, aby
omówiÊ sprawÚ zakupu oraz montaĝu nowej
oczyszczalni. MÚĝczyěni z zawodowego
przyzwyczajenia zaczÚli uwaĝnie rozglÈdaÊ
siÚ po mieszkaniu. Brak komina spalinowego

instalacyjnej ze ¥lÈska. – Sïynne poïÈczenie
kolektora sïonecznego z pompÈ ciepïa jest
tego najlepszym przykïadem. Rozumiem,
ĝe klient ma prawo przyjĂÊ do sprzedawcy
i powiedzieÊ mu: „ChcÚ mieÊ w domu
pompÚ ciepïa, chcÚ mieÊ kolektory sïoneczne
i kominek z pïaszczem wodnym”. Zadaniem
dobrego sprzedawcy powinno byÊ jednak
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kolektor pïaski

dwie studnie

kolektor spiralny

Rodzaje dolnego ěródïa

powietrze

kolektor pionowy

wytïumaczenie potencjalnemu nabywcy,
ĝe takie zamówienie jest… najdelikatniej
mówiÈc niewïaĂciwe. Klient ma tego rodzaju
oczekiwania, poniewaĝ przeczytaï w jakimĂ
czasopiĂmie, ĝe te urzÈdzenia sÈ dobre
i oszczÚdne. A w zwiÈzku z tym, ĝe oszczÚdzanie jest modne… WiÚc oszczÚdza.
– Kominek z pïaszczem wodnym, kolektory
sïoneczne, pompa ciepïa to wszystko dobre,
oszczÚdne urzÈdzenia, ale… Zestawianie ich
w jeden system mija siÚ z celem – podkreĂla
z naciskiem Artur Panas. – To zwyczajny
przerost formy nad treĂciÈ. Klient wydaje
bardzo duĝo pieniÚdzy, a efekty ekonomiczne,
których oczekuje od takiego rozwiÈzania
sÈ niezadowalajÈce. Koszty inwestycyjne
sÈ niewspóïmierne do efektów osiÈganych
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w wyniku pracy owych urzÈdzeñ. Podam
przykïad. WiÚkszoĂÊ inwestorów to ludzie
ciÚĝko pracujÈcy, których przez sporÈ czÚĂÊ
dnia nie ma w domu. A chcÈc wykorzystaÊ
moĝliwoĂci grzewcze kominka z pïaszczem
wodnym naleĝaïoby do niego systematycznie
dokïadaÊ drewno. Jako palenisko otwarte powinno teĝ byÊ, ze wzglÚdów poĝarowych, pod
staïym nadzorem osoby dorosïej. OczywiĂcie
urzÈdzenie moĝe sïuĝyÊ domownikom
w czasie weekendów, ale… czas jego amortyzacji bÚdzie niewiarygodnie dïugi. JeĂli
natomiast ktoĂ lubi patrzeÊ na ogieñ, to lepiej
ĝeby zamontowaï w domu zwykïy kominek.
BÚdzie taniej i bezpieczniej, a efekt wizualny
pozostanie.
– Na poczÈtku budowy inwestorzy chcÈ
mieÊ w domu wszystko co najlepsze – mówi
pracownik ĂlÈskiej firmy instalacyjnej. –
Wszystko na co ich staÊ. A jak ich nie staÊ,
to tym bardziej chcÈ to mieÊ. Ludzie gotowi
sÈ wziÈÊ nawet wiÚkszy kredyt, aby zainwestowaÊ w przyszïoĂÊ i mieÊ z tego korzyĂci.
Ale zapominajÈ, iĝ aby mieÊ korzyĂci, to
pieniÈdze naleĝy wydaÊ z gïowÈ.
– Zainwestowanie w kolektory dziaïajÈce równolegle z pompÈ ciepïa od strony teoretycznej
jest jak najbardziej uzasadnione. Zapewnia
chociaĝby niezakïóconÈ regeneracjÚ dolnego
ěródïa w okresie letnim. Pompa ciepïa moĝe
wówczas zupeïnie nie pracowaÊ, bo ciepïÈ
wodÚ dla domu zapewniajÈ tzw. solary.
Wszystko jest w porzÈdku, do momentu kiedy
nie wyjedziemy np. na wczasy. Kolektor
sïoneczny pracuje wówczas pomimo, ĝe nikt
w domu nie korzysta z efektów jego pracy.
Ukïad grzewczy zapeïnia siÚ, temperatura
roĂnie i nie ma co zrobiÊ z jej nadmiarem.
Glikol krÈĝÈcy w rurach przechodzi po pewnym czasie w stan pary, otwierajÈ siÚ zawory
bezpieczeñstwa… Po przyjeědzie trzeba wiÚc
napeïniÊ ukïad glikolem, gdyĝ stary uleciaï.
A naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe wielokrotne napeïnia-

nie instalacji i mimowolne wprowadzanie do
niej powietrza nie jest korzystne. Moĝe skoñczyÊ siÚ zarastaniem przewodów miedzianych
parafinÈ, która wytrÈca siÚ z glikolu. Ich
wymiana rujnuje marzenia o oszczÚdnoĂciach, które leĝaïy u podstaw zamontowania
solarów. I dlatego odradzam moim klientom
zestawianie kolektorów z pompÈ ciepïa. Solar
poïÈczony z kotïem grzewczym na propan lub
olej opaïowy jest efektywny i opïacalny. Oba
te paliwa sÈ bowiem stosunkowo drogie i kaĝda instalacja pozwalajÈca nieco zaoszczÚdziÊ
na ich spalaniu jest OK! PoïÈczenie z kotïem
na paliwo staïe, równieĝ jest sensowne, bo
latem nie trzeba paliÊ w piecu. Natomiast
kolektory zestawione z pompÈ ciepïa… Nie, to
nie jest ekonomiczne rozwiÈzanie.
– Kolektor sïoneczny to znakomite urzÈdzenie, ale w naszych warunkach klimatycznych
naleĝy z nim uwaĝaÊ – podkreĂla instalator
ze ¥lÈska. – CzÚstym bïÚdem jest nadmierne
rozbudowywanie instalacji solarnych. A jaki
jest efekt? Woda w ukïadzie bardzo szybko
siÚ nagrzewa i kiedy czujnik stwierdza, ĝe
osiÈgnÚïa wystarczajÈce parametry, wyïÈcza
pompÚ obiegowÈ. Ciepïo przestaje byÊ
magazynowane, ale przecieĝ kolektor grzeje
siÚ w dalszym ciÈgu. Kiedy glikol przechodzi
w stan lotny solar traci swe wïaĂciwoĂci do
czasu oziÚbienia siÚ czynnika. Moĝe wiÚc
zdarzyÊ siÚ sytuacja, ĝe nawet gdy zuĝyjemy
juĝ ciepïÈ wodÚ, to nowa nie bÚdzie przygotowywana, aĝ do momentu schïodzenia siÚ
glikolu.

A juĝ niedïugo…
…walnie panu pompa – powiedziaï Jackowi
jeden z instalatorów kasandrycznym tonem.
– Musi byÊ pan przygotowany na bardzo
powaĝne kïopoty. Pañska pompa ciepïa jest
po prostu niewïaĂciwie zainstalowana i juĝ
wkrótce moĝe odmówiÊ posïuszeñstwa. KtoĂ,

