REPORTA¿ Z BUDOWY

Zrealizowane

marzenie
Danuta i Leszek Witkowscy wybudowali
swój dom w miejscowoĂci MiÚkowo
w pobliĝu Poznania. Budynek wzniesiono
w systemie kanadyjskim – z gotowych prefabrykowanych elementów. Ocieplono weïnÈ
mineralnÈ (dach) oraz styropianem (Ăciany).
Dom ma spore poddasze, które nie jest
jednak wykorzystywane przez wïaĂcicieli do
celów mieszkalnych. Powierzchnia parteru
wynosi 150 m2, a skïadajÈ siÚ na niÈ: pokój
goĂcinny, kuchnia, cztery sypialnie i dwie
ïazienki. W salonie znajduje siÚ kominek
(bez pïaszcza wodnego). Przed zamontowaniem pompy ciepïa dziaïaï bardzo intensywnie, natomiast obecnie wïaĂciciele uĝywajÈ
go juĝ tylko sporadycznie. Zaspokaja on
przede wszystkim ich potrzeby estetyczne
i umoĝliwia im od czasu do czasu kontakt
z „najstarszym teatrem” Ăwiata, jakim jest
ogieñ.
– UrzÈdzenie zwane pompÈ ciepïa odkryliĂmy jeszcze przed powstaniem domu, jakieĂ
7–8 lat temu – mówi Leszek Witkowski.
– Liczne publikacje w prasie sprawiïy, ĝe

bardzo szybko naszym marzeniem staïo siÚ
zamontowanie takiego urzÈdzenia. Niestety,
gabaryty modeli proponowanych wówczas
przez firmy, do których dotarliĂmy, byïy
zbyt duĝe. Ówczesne pompy nie miaïy
szans, aby zmieĂciÊ siÚ w pomieszczeniu,
które przewidzieliĂmy w projekcie domu na
kotïowniÚ. ZaczÚliĂmy wiÚc ogrzewaÊ dom
kominkiem, a w przypadku bardzo niskich
temperatur korzystaÊ z ogrzewania wodnego
podïogowego zasilanego grzaïkÈ elektrycznÈ.
Tej drugiej ewentualnoĂci staraliĂmy siÚ
jednak unikaÊ, gdyĝ mieliĂmy niezbyt zachÚcajÈce doĂwiadczenia z pierwszego miesiÈca,
który spÚdziliĂmy w tym domu. Ogrzewanie
podïogowe pracowaïo wówczas peïnÈ parÈ.
Ale tylko do czasu nadejĂcia pierwszego
rachunku za prÈd, który opiewaï na sumÚ
przekraczajÈcÈ 3 tysiÈce zïotych!!! Grzanie
kominkiem okazaïo siÚ zdecydowanie tañsze,
chociaĝ nie ukrywam, byïo bardzo uciÈĝliwe.
Dopiero po kilku latach wróciï temat pompy
ciepïa. W jednym z pism znaleěliĂmy reklamÚ
przedstawiajÈcÈ dokïadnie takie urzÈdzenie
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Co decyduje
o tym, ĝe jedne
firmy sprzedajÈ
pompy ciepïa
w duĝych iloĂciach, a inne
odnotowujÈ
tylko umiarkowane sukcesy
rynkowe?
Z caïÈ pewnoĂciÈ jednÈ z waĝnych
przesïanek zakupu jest cena.
Ale czy tylko?

o jakie nam chodziïo. PostÚp technologiczny
zrobiï swoje. Pompa „Fighter 1220*” miaïa
dokïadnie takie wymiary, jakie byïy nam
potrzebne.
Pompa jest urzÈdzeniem kompaktowym
(zasila ogrzewanie oraz przygotowuje ciepïÈ
wodÚ uĝytkowÈ) o mocy 8 kW, z zasobnikiem o pojemnoĂci 160 litrów.
– To urzÈdzenie jest autentycznÈ rewelacjÈ
– stwierdza bez wahania Danuta Witkowska.
– LubiÚ, jak w domu jest ciepïo. Niektórzy
nasi znajomi twierdzÈ, ĝe u nas jest za ciepïo.
Pompa zapewnia nam komfort cieplny nawet
na poziomie 24°C i nie wymaga praktycznie
ĝadnego doglÈdania czy teĝ kontrolowania.
Dziaïa automatycznie w trybach zima, wiosnajesieñ, lato, i nie musimy siÚ o nic martwiÊ.
Pompa w domu Danuty i Leszka wspóïpracuje z kolektorem pionowym pracujÈcym na
bazie glikolu (140 m.b. w jednym odwiercie).
Wprawdzie wielkoĂÊ dziaïki pozwalaïaby
na wykonanie kolektora poziomego odpowiedniej wielkoĂci, ale poniewaĝ pompa
byïa montowana piÚÊ lat po wybudowaniu
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domu, caïy teren byï juĝ zagospodarowany.
WïaĂciciele nie chcieli niszczyÊ piÚknie
urzÈdzonego ogrodu oraz zamontowanej
tam instalacji automatycznego nawadniania.
– Dlaczego wybraliĂmy akurat pompÚ ze
Szwecji? Przede wszystkim dlatego, ĝe osoba
reprezentujÈca tÚ firmÚ potraktowaïa nas nie
jak klientów, którym trzeba za wszelkÈ cenÚ
coĂ sprzedaÊ... ale jak partnerów – podkreĂla
Leszek Witkowski. – UzyskaliĂmy szereg
wskazówek i peïnÈ pomoc. Waĝne byïo teĝ
to, ĝe wybór konkretnego urzÈdzenia byï poprzedzony szczegóïowÈ analizÈ. Wiedziaïem,
ĝe pompa jest dobierana do naszych potrzeb.
Przedstawiciela producenta interesowaïo na
przykïad to jakie temperatury chcemy osiÈgaÊ
w domu, jaka jest kubatura budynku, jak
jest on skonstruowany i ocieplony, ile jest
pomieszczeñ, czy korzystamy z prysznica, czy
teĝ z wanny itd. Jakĝe inne byïo to podejĂcie od
postawy przedstawiciela innej znanej firmy,
który juĝ po krótkiej rozmowie telefonicznej
„wiedziaï”, jakie urzÈdzenie mi sprzeda i na
ile opiewaï bÚdzie rachunek.
Pompa jest poïÈczona z kolektorem
w sposób nietypowy, to znaczy przez

ĂcianÚ, a nie przez podïogÚ. Podobnie jak
decyzja o wykonaniu kolektora pionowego,
równieĝ i to rozwiÈzanie byïo konsekwencjÈ
montowania urzÈdzenia w domu od dawna
zamieszkanym i urzÈdzonym. Aby nie
niszczyÊ posadzki i uniknÈÊ uciÈĝliwego
podkopywania fundamentów, wykonano
poïÈczenie w taki sposób, ĝe „wchodzi”
ono do budynku przez ĂcianÚ zewnÚtrznÈ.
Wymagaïo to wprawdzie dodatkowego
zabezpieczenia tej czÚĂci muru zewnÚtrznego warstwÈ styropianu, ale okazaïo siÚ
ïatwiejsze w wykonaniu i mniej uciÈĝliwe
dla domowników.
– Poniewaĝ mam umysï analityczny,
postanowiïem sprawdziÊ na liczbach, jak
zachowuje siÚ nowe urzÈdzenie – mówi
Leszek Witkowski. – ZaczÈïem notowaÊ
jego parametry oraz zuĝycie prÈdu.
OczywiĂcie orientacyjnie, bo nie mamy
osobnego licznika prÈdu dla pompy ciepïa.
Z rocznego zestawienia, które uwaĝam za
najbardziej wiarygodne, wyszïo mi, ĝe za
ogrzewanie domu oraz wytwarzanie ciepïej
wody wydaliĂmy okoïo 2,5 tysiÈca zïotych.
A wiÚc dokïadnie tyle, ile mówiï przedstawiciel producenta.

– FascynujÈca jest prostota obsïugi pompy
ciepïa – podkreĂla Danuta Witkowska – Tak
skomplikowane technicznie urzÈdzenie
obsïuguje siÚ bardzo prosto. ChcÚ na przykïad, aby ciepïa woda byïa produkowana
bardziej intensywnie... Nie ma ĝadnego
problemu. Wystarczy wcisnÈÊ jeden przycisk.
Pompa zuĝywa maïo prÈdu. Dodatkowe,
duĝe oszczÚdnoĂci pojawiajÈ siÚ jeszcze
w zwiÈzku z tym, ĝe korzystamy z licznika
dwutaryfowego. Tani prÈd zasila pompÚ od
2100 do 600, miÚdzy 1300 a 1500 oraz w kaĝdy
weekend od piÈtkowego wieczoru do poniedziaïkowego ranka.
Pompa „Fighter 1220” dziaïa w domu
Danuty i Leszka przez niecaïe dwa lata.
Do poïowy kwietnia przepracowaïa ïÈcznie
4858 godzin i 35 minut, w tym na CWU
przypadïo 1495 godzin i 6 minut. PracujÈc
z mocÈ 8 kW pompa ciepïa dostarczyïa
w tym czasie 4858 h × 8 kW = 38 884 kWh
energii cieplnej. Gdyby czerpaÊ tÚ energiÚ
z ogrzewania centralnego, zapïacilibyĂmy
ok. 40 000 kWh × 0,3 zï/kW = 12 000 zï.
Warto zestawiÊ tÚ liczbÚ z rzeczywiĂcie
pomniejszonym wydatkiem 2500 zï.
(m.ĝ.)

Przed zamontowaniem pompy ciepïa
kominek w domu Danuty i Leszka dziaïaï bardzo
intensywnie. Dzisiaj jest juĝ jedynie ozdobÈ

W ciÈgu miesiÈca pracy grzaïka elektryczna
zasilajÈca ogrzewanie podïogowe „wyciÈgnÚïa”
z kieszeni wïaĂcicieli domu ponad 3 tysiÈce zïotych

Danuta Witkowska: Pompa „Fighter 1220” to
autentyczna rewelacja. Ogrzewanie domu przestaje
byÊ problemem i nie trzeba juĝ o nim myĂleÊ

Pompa ciepïa jest poïÈczona z kolektorem
pionowym w sposób nietypowy, to znaczy nie
przez podïogÚ, a przez ĂcianÚ. Aby nie niszczyÊ
posadzki i uniknÈÊ uciÈĝliwego podkopywania
fundamentów, wykonano poïÈczenie w taki
sposób, ĝe „wchodzi” ono do budynku przez ĂcianÚ
zewnÚtrznÈ. Wymagaïo to wprawdzie dodatkowego
zabezpieczenia tej czÚĂci muru zewnÚtrznego
warstwÈ styropianu, ale okazaïo siÚ ïatwiejsze
w wykonaniu i mniej uciÈĝliwe dla domowników
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znajdujÈcy siÚ
wewnÈtrz domu

