
Na co zwrócić uwagę przy wyborze 
systemu grzewczego do domu? 

Jak wybrać system na etapie planów inwestycyjnych?

Zmienność pór roku oraz klimat w jakim funkcjonujemy wywiera na nas ko-
nieczność posiadania w domu systemu grzewczego, który zapewni optymalne 
temperatury w okresie zimowym. Znaczenie ogrzewania jest nie do przecenie-
nia, dlatego też tak istotnym staje się dobór odpowiedniego rozwiązania do-
stosowanego do potrzeb i oczekiwań użytkowników. Jest to szczególnie ważne 
w budynkach jednorodzinnych, których podłączenie do miejskiej sieci grzewczej 
jest niemożliwe. Wówczas niezbędnym okazuje się znalezienie systemu, który nie 
tylko ogrzeje dom, ale jednocześnie nie nadwyręży domowego budżetu, gdyż 
od wyboru sposobu ogrzewania zależy zarówno koszt inwestycji związany z bu-
dową lub generalnym remontem, jak i późniejsze wydatki na eksploatację oraz 
komfort użytkowania.

Straty ciepła generowane przez budynek 
ściśle wiążą się z technologią w jakiej zo-
stał on wykonany. Im większa energoosz-
czędność domu, tym mniejsze jego zapo-
trzebowanie na ciepło, a w konsekwencji 
– niższe wydatki na jego dogrzanie. Przy-
gotowując się więc do budowy, warto już 
na etapie planów inwestycyjnych skupić 
się na rozwiązaniach, które w przyszłości 
zminimalizują koszta użytkowania. Zasto-
sowanie odpowiedniej jakości materiałów 
budowlanych (okna o niższym współczyn-
niku przenikania ciepła z ramami wie-
lokomorowymi, szczelna izolacja) oraz 
rozwiązań technicznych takich jak: usytu-
owanie bryły budynku oraz poszczegól-
nych pomieszczeń względem stron świa-
ta czy optymalna powierzchnia przegród 
zewnętrznych, pozwalają osiągnąć lepszą 
charakterystykę energetyczną wymarzone-
go domu. Jednak ostatecznym etapem dla 
uzyskania komfortu cieplnego niskim kosz-
tem jest dobranie odpowiedniego systemu 
grzewczego.

Na rynku dostępnych jest wiele syste-
mów i urządzeń grzewczych: elektryczne, 
gazowe, olejowe, zasilane paliwem stałym 
takim jak węgiel, pellet czy drewno. Różnią 
się one od siebie poziomem zaawansowa-
nia technologii, a w konsekwencji bezpie-
czeństwem i komfortem użytkowania. 

Do czynników, które powinniśmy wziąć 
pod uwagę decydując się na rodzaj ogrze-
wania w domu należą: koszt inwestycji, 
wygoda i komfort użytkowników, koszt 

eksploatacji, a także zyskująca na znacze-
niu w ostatnich latach ekologia.

Koszta inwestycyjne to wielkość, na któ-
rą zwracamy uwagę w pierwszej kolejności 
zapominając często o znaczeniu kosztów 
eksploatacyjnych, które to w rzeczywisty 
sposób określają słuszność naszego wybo-
ru, redukując comiesięczne rachunki. Klu-
czowym czynnikiem decydującym o wy-
borze typu ogrzewania powinny być więc 
nakłady pieniężne na paliwo, przeglądy 
gwarancyjne oraz ewentualne usuwanie 
usterek. Nie bez znaczenia jest również ży-
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wotność instalacji, czyli czas pracy danego 
urządzenia aż do momentu konieczności 
wymiany na nowe. 

Drożejące z roku na rok paliwo powodu-
je wzrost opłat za ogrzewanie. Atrakcyjną 
alternatywą dla tradycyjnego spalania pa-
liwa staje się więc pompa ciepła.

Zasilana energią elektryczną odzyskuje 
energię zawartą w gruncie wodzie lub po-
wietrzu i „pompuje” ją na wyższy poziom 
temperaturowy, umożliwiający ogrzanie 
budynku. Przy czym ogromna część energii 
cieplnej dostarczanej do domu pochodzi 
od tzw. dolnego źródła czyli np. gruntu. 
Nowoczesne gruntowe pompy ciepła So-
fath wykorzystujące technologię bezpo-
średniego parowania osiągają współczyn-
nik efektywności COP wyższy od 5.0 (dla 
temperatury parowania 0°C / temperatury 
wody na wyjściu z pompy ciepła 35°C). 
Oznacza to, że dostarczając do urządze-
nia 1kW energii elektrycznej otrzymujemy 
ponad 5 kW energii cieplnej do ogrzania 

Dokończenie na str. 2
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niezwykle oszczędne, w którym nakłady 
eksploatacyjne są niższe niż w przypadku 
zastosowania standardowych rozwiązań 
wysokotemperaturowych. Natomiast roz-
prowadzając ciepło poprzez promienio-
wanie zapewnia optymalny dla człowieka 
rozkład temperatur i pomimo niskiej tem-

ną, tworzenie domu o jakim zawsze ma-
rzyłeś jest łatwiejsze, a dostępna prze-
strzeń daje nieograniczone możliwości 
w tym kierunku. Przeszkodą nie jest nawet 
dobór podłogi. Niezależnie czy będzie to 
ceramika, kamień czy drewno, ogrzewanie 
podłogowe nadal będzie spełniało swoją 
funkcję i odpowiednio pracowało, gdyż 
stosowane obecnie metody wykonywania 
podłóg idealnie współgrają z instalacją 
ogrzewania podłogowego.

Ponadto „podłogówka” ma jeszcze 
inne zalety. Jako niskotemperaturowy 
system ogrzewania stanowi rozwiązanie 
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pomieszczeń. Dzięki osiąganiu takich para-
metrów zastosowanie pompy ciepła wią-
że się z niższymi kosztami ogrzewania niż 
w przypadku innych systemów grzewczych 
i pozwala zredukować wydatki nawet do 
70%.

Kolejnym aspektem, który powinien być 
rozważony podczas wyboru źródła ciepła 
jest komfort użytkowania, bardzo często 
traktowany marginalnie. Należy jednak 
pamiętać, że czas poświęcony na obsługę 
kotłowni to godziny, które musimy wygo-
spodarować z czasu wolnego. Dlatego tak 
istotnym jest fakt, iż  przy pompie ciepła 
nie ma konieczności magazynowania pa-
liwa i organizowania dodatkowych po-
wierzchni na jego skład jak w przypadku 
instalacji opartych na paliwach stałych 
(gazie płynnym, oleju, drewnie czy węglu). 
Nie ma też absorbującej obsługi kotła jak 
to ma miejsce przy urządzeniach spalają-
cych węgiel, drewno lub pellet. Bezobsłu-
gowość to synonim pomp ciepła Sofath. 
Nowoczesne termostaty zaprogramowane 
na wybrany tryb działania nie wymagają 
zaangażowania użytkowników aby spraw-
nie funkcjonować, a ich design doskonale 
komponuje się z zaaranżowanym wnę-
trzem.

Estetyki domu nie narusza jednak przede 
wszystkim odpowiednio dobrana instala-
cja wewnętrzna. Najbardziej optymalnym 
rozwiązaniem jest ogrzewanie podłogowe, 
powszechnie polecane w systemach opar-
tych na pompach ciepła. Rolę grzejnika 
stanowi posadzka, w której umieszczona 
jest cała instalacja. Dzięki temu rozwiąza-
niu miejsce przy ścianach oraz przy podło-
dze nie jest zajęte przez typowe grzejniki, 
a to z kolei pozwala dowolnie aranżować 
dostępne powierzchnie. Bez konieczności 
zwracania uwagi na instalację wewnętrz-

peratury zasilania, dostarcza odpowiednią 
ilość ciepła. 

Komfort to również oczekiwania użyt-
kowników względem dodatkowych funk-
cji systemu oraz możliwość ich zaspo-
kojenia. Wykorzystanie jednego źródła 
ciepła zarówno do ogrzewania domu jak 
i do zapewnienia ciepłej wody użytkowej 
lub nawet chłodzenia pomieszczeń jest 
niewątpliwym plusem. Takie możliwości 
gwarantują pompy ciepła Sofath, które nie 
tylko doprowadzają ciepło poprzez insta-
lację grzewczą budynku, ale również wy-
twarzają c.w.u. niskim kosztem. Wszystkie 
z dostępnych modeli pomp ciepła do c.o. 
zostały bowiem dostosowane do podgrze-
wania wody zapewniając jej temperaturę 
na poziomie do 65°C. Opcję tę posiadają 
zarówno systemy, w których dolnym źró-
dłem jest grunt – Natea, Caliane i Termeo- 
jak i powietrzna pompa – Lizea Iv. Zasob-
niki dostosowane do pracy w wymienio-
nych instalacjach gwarantują ciepłą wodę 
użytkową przez cały rok. Również opcja 
chłodzenia jest powszechnie dostępna 
w pompach proponowanych przez Sofath. 
Możliwość obniżania temperatury poprzez 
instalację grzewczą zwiększa atrakcyjność 
systemu, znacznie podnosząc komfort ter-
miczny bez konieczności instalowania do-
datkowych urządzeń. 

W wyborze systemu grzewczego nie 
warto więc ograniczać się zwracając uwa-
gę tylko na koszta inwestycyjne. Dopiero 
kompleksowe podjęcie tematu pozwoli na 
dobór urządzenia, które zagwarantuje nam 
oszczędność czasu i pieniądza, zapewniając 
jednocześnie optymalne temperatury w wy-
marzonym domu. 

Rosnące koszty paliw kopalnianych oraz 
dążenie do znacznego obniżenia emisji CO2 
atmosfery powodują systematyczny wzrost 
zainteresowania pompami ciepła. Nie bez 
znaczenia jest również coraz większa świa-

domość klientów i przekonanie do zalet ta-
kiego rozwiązania: niskie koszty ogrzewa-
nia, bezobsługowość i komfort użytkowa-
nia, sprawność, bezpieczeństwo i żywot-
ność instalacji - jednym słowem wszystko 
co powinno znaleźć się w rzetelnej analizie 
optymalnego systemu grzewczego.
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Dlaczego wybrali Państwo pompę 
ciepła jako jedyne źródło ogrzewania 
domu i ciepłej wody użytkowej? 

Interesowaliśmy się pompami ciepła za-
nim kupiliśmy działkę. Była to dla nas no-
winka techniczna. W naszym rejonie nie 
było gazu, a mąż nie pozwoliłby wkopać 
butli w ziemię. Zależało nam na bezobsłu-
gowym źródle ogrzewania (nie wyobra-
żałam sobie nas zrzucających tony węgla 
do kotłowni i dorzucania do pieca) i stąd 
też utwierdziliśmy się w przekonaniu, że 
pompa ciepła to dla nas idealne rozwią-
zanie

Czym kierowali się Państwo podczas 
wyboru Produktu Natea firmy Sofath? 

W większości proponowane były nam 
urządzenia na glikol, tylko Koncesjoner 
Sofath przedstawił zupełną nowość pra-
cującą w technologii bezpośrednie paro-
wanie/bezpośrednie skraplanie. Wstępne 
kosztorysy na pompy glikolowe wydawa-
ły się korzystniejsze, lecz po dokładniej-
szych wyliczeniach pompa Natea stała się 
równie atrakcyjna.  

Czy pozytywnie oceniają Państwo 
pracę pompy ciepła i jej efektywność 
ogrzewania?

Zamieszkaliśmy w domu nie do końca 
ocieplonym (brak docieplenia cokołów, 
jaskółek, okolic okien wykuszowych), po-
mimo tego pompa przy najgorszych mro-
zach pracowała jedynie 10 godzin. 

Jak układała się współpraca z Konce-

Kronika instalacji
Dom o powierzchni użytkowej: 150 m2 
Położenie: Jarnołtówek – województwo opolskie 
Instalacja: Natea MT9.10 + MI 134 
Uruchomienie instalacji: październik 2012 r. 
Instalator: Chłodnictwo Klimatyzacja Wentylacja Wiesław Zięba  
Inwestor: Pani Kamila i Pan Marcin

sjonerem z Państwa województwa? 
Rewelacyjnie, to wspaniały człowiek. 

Przed montażem samej pompy było kil-
ka drobnych rzeczy do zrobienia przez 
nas, pan Zięba sam podwinął rękawy i 
pomógł, a nie musiał. Ponadto na każde 
pytanie związane z pompą odpowiadał 
rzeczowo i z chęcią, zawsze znalazł dla 
nas czas.

Czy poleciliby Państwo produkt So-
fath i co by za tym przemawiało? 

Tak. Jest to pompa godna polecenia. 
Rachunki za prąd nie były wysokie po-
mimo prądu budowlanego. Fantastyczna 
obsługa i serwis na Opolszczyźnie.

Jednoroczna trawa dekoracyjna, tworząca kaska-
dy jasnozielonych liści, zwieńczonych mnóstwem 
wielkich, puszystych kwiatostanów o jasnej barwie. 
Ze względu na swą wyjątkowość często wykorzy-
stywana nie tylko do ozdabiania ogrodów, ale także 
jako urozmaicenie letnich bukietów.

Należy do traw kępkowych, które najkorzystniej 
wyglądają w otoczeniu kwitnących bylin. Oprócz 
rabat bardzo dobrze prezentuje się również nad 
brzegiem oczka wodnego. Umiejscowiona na stano-
wiskach słonecznych będzie cieszyła oko puszystymi 
kłosami nawet wczesną jesienią.

Jej wysokość nie przekracza 60 cm, zatem swo-
bodnie może być wykorzystywana na terenach ob-
jętych kolektorem gruntowym. 

Rozplenica nie należy to najłatwiejszych w upra-
wie, przede wszystkim na niską odporność na mro-
zy. Dlatego najlepszym rozwiązaniem aby osłonić 
ją od nadmiernej wilgoci i niskiej temperatury jest 
okrycie lub zasypanie korą. Tak zimując stworzy 
swoistą warstwę izolacyjną wspomagając utrzyma-
nie właściwej temperatury wewnątrz gruntu. 

Rozplenica kosmata 
(Pennisetum villosum)
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Ogrody SOFATH

Więcej informacji o roślinach do ogrodu w poprzednich numerach kwartalnika www.sofath.pl/eko_cieplo/
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Twój koncesjoner

Jest Pan właścicielem firmy, która 
od wielu lat działa na rynku instala-
torskim. Jakie według Pana są obecnie 
najbardziej ekonomiczne i godne pole-
cenia systemy grzewcze? 

Nie da się ukryć, że do  najbardziej eko-
nomicznych i godnych polecenia syste-
mów grzewczych należą obecnie systemy 
oparte na  pompach ciepła. Innymi eko-
nomicznymi rozwiązaniami  są systemy 
grzewcze z  gazowymi  kotłami konden-
sacyjnymi oraz z kominkami z płaszczem 
wodnym. Jednak należy tutaj podkreślić, 
że o ile koszta inwestycyjne tych instala-
cji są porównywalne, to eksploatacyjnie 

pompy ciepła wypadają znacznie korzyst-
niej.

Na co inwestor powinien zwrócić 
uwagę przy wyborze ogrzewania do 
swojego domu oraz jakie błędy na eta-
pie doboru pojawiają się najczęściej? 

Podczas dokonywaniu wyboru systemu 
grzewczego należy zawsze brać pod uwa-
gę dwa czynniki:
1.  Czynnik ekonomiczny: koszty inwestycji 

i późniejsze koszty eksploatacji systemu
2.  Walory użytkowe, takie jak: bezpie-

czeństwo, łatwość obsługi, uciążli-
wość, estetykę, ekologię 
Z mojego doświadczenia wynika, że 

nadal powszechnie decydującym czynni-
kiem o wyborze rodzaju ogrzewania jest 
tylko koszt jego wykonania.

Pompy ciepła stają się coraz bardziej 
popularnym rozwiązaniem, szczegól-
nie wśród klientów, którzy perspek-
tywicznie patrzą na swoje inwestycje. 
Co Pana zdaniem decyduje ostatecznie 
o wyborze instalacji pracującej w tej 
technologii?

Wpływ na rosnącą  popularność pomp 
ciepła ma obecna sytuacja na rynku paliw 
oraz rzetelna analiza ekonomiczna .

Przy wyborze systemu ogrzewania nie 
bez znaczenia są także kryteria komfor-

tu i bezpieczeństwa. Pompa ciepła nie 
wymaga: przyłącza gazu, składu opału, 
zbiorników na olej czy zbiornika na pro-
pan-butan, pomieszczenia kotłowni, wy-
konania komina. Pompa ciepła nie emitu-
je zanieczyszczeń. Dzięki pompie ciepła 
przestajemy być palaczami we własnym 
domu, oszczędzając czas i pieniądze .

Ponadto w instalacjach opartych 
o pompy ciepła oprócz ogrzewania bu-
dynku, możliwe jest uzyskanie całego sze-
regu dodatkowych korzyści: efekt chło-
dzenia, osuszania, produkcja ciepłej wody 
użytkowej, ogrzewanie basenu, a także 
wentylacja pomieszczeń.

Powszechnie panuje opinia, że insta-
lacje grzewcze z pompą ciepła są znacz-
nie droższe inwestycyjnie od klasycznej 
instalacji, np. z kotłem kondensacyj-
nym. Uważa Pan ten pogląd za uzasad-
niony?

Nie zgadzam się z tą opinią. Jeżeli po-
liczymy koszty związane z wykonaniem 
projektu wewnętrznej instalacji gazowej 
i jej budową oraz koszty wykonania komi-
na dymnego, to koszty inwestycyjne obu 
instalacji stają się porównywalne.

Dziękuję za rozmowę. Życzę dalszych 
sukcesów we współpracy z marką So-
fath.

Rozmowa z Andrzejem Lewandowskim, właścicielem firmy Alterma – Autoryzowanym Koncesjonerem Sofath we 
wschodniej części województwa pomorskiego. 

Wśród dostępnych na rynku typów 
pomp ciepła najprostszy podział segre-
guje według rodzaju dolnego źródła. Wy-
różnić można pompy powietrzne, wodne, 
gruntowe (oparte na bezpośrednim paro-
waniu lub glikolu). Wszystkie technologie 
charakteryzuje swoista efektywność klu-
czowa dla funkcjonowania pompy ciepła. 
Parametry pracy pomp powietrznych są 
mocno uzależnione od temperatury po-
wietrza - im jest ona niższa tym mniejsza 
wydajność, dlatego ten rodzaj pomp cie-
pła jest uzupełniany przez dodatkowe źró-
dło ciepła np.: kocioł lub grzałki elektrycz-
ne. Pompy gruntowe wykorzystają grunt 
jako pewnego rodzaju akumulator, który 
na głębokości umieszczenia wymiennika 
zapewnia stabilną temperaturę pozyski-
wania ciepła, zatem ich wydajność oraz 
efektywność pozostają względnie stałe 
przez cały sezon grzewczy, co oznacza, 
że mogą funkcjonować jako samodzielne 

Dolne źródło a efektywność działania pompy ciepła

Porady eksperta
i komfortowe systemy grzewcze. Podob-
na sytuacja występuje dla pomp woda/
woda gdzie pobierana studnią czerpalną 
woda ma zwykle stałą temperaturę nie-
zależnie od pory roku.  Zgodnie z mate-
riałami opracowanymi przez Europejskie 
Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA), 
efektywność sezonowa opisana wskaźni-
kiem SPF  dla bezpośredniego parowania 
przyjmuje wyższe wartości w porówna-
niu z pompami powietrze/woda i glikol/
woda. W związku z powyższym systemy 
Caliane i Natea marki Sofath zapewniają 
optymalne koszty użytkowania. 

Rafał MagieRa – Sofath


