
Perspektywy rynku
urządzeń grzewczych w UE

Zgodnie z unijnymi dyrektywami od roku 2015 czekają nas olbrzymie 
zmiany na rynku urządzeń grzewczych na terenie całej Europy. Wymogi 
stawiane systemom grzewczym spowodują, iż z obiegu wycofane zo-
staną niskoefektywne urządzenia centralnego ogrzewania. Od lat pro-
wadzona przez unię zintegrowana polityka produktowa obejmuje ko-
nieczność stosowania klas i etykiet energetycznych dla wielu grup pro-
duktów, min. AGD, ale również klimatyzatorów czy pomp obiegowych. 
Od przyszłego roku wymóg ten będzie koniecznym do spełnienia także 
wśród produktów służących do ogrzewania budynków.

Kwa r t a l n i k  o  nowocze s n ych  s y s t emach og r zewan i a
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Zakwalifikowanie urządzenia do 
konkretnej klasy energetycznej bę-
dzie opierało się na wartości jego se-
zonowego współczynnika efektyw-
ności, który określa stosunek uzyska-
nej energii do wykorzystanej energii 
pierwotnej. Średni europejski współ-
czynnik nakładu energii pierwotnej 
dla energii elektrycznej wynosi 2,5, 
a dla gazu ziemnego lub oleju 1,0.

Stosując się do powyższych warto-
ści łatwo obliczyć, że kocioł elektrycz-
ny charakteryzujący się sprawnością 
w stosunku do energii końcowej ok. 
97%, do energii pierwotnej uzyska 
współczynnik efektywności na pozio-
mie ok. 40% (97/2,5), co automatycz-

W marcu 2013 roku Komisja Euro-
pejska zakończyła prace nad rozsze-
rzeniem wymagań energetycznych na 
kolejne grupy produktów, takich jak 
kotły i urządzenia grzewcze zasilane 
gazem, olejem czy energią elektrycz-
ną. Dyrektywa na temat ecodesign 
(Ekoprojekt) i oznakowania energe-

tycznego została przyjęta we wrze-
śniu tego samego roku. Zawiera ona 
szczegółowe oczekiwania względem 
urządzeń do c.o. o mocy do 400kW 
dotyczące przypisania im odpowied-
nich etykiet energetycznych i nakłada 
na producentów obowiązek etykieto-
wania od września 2015 roku. Dokończenie na str. 2
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ność będzie najniższa, a eksploatacja 
najdroższa.

W rozporządzeniu dotyczącym 
ecodesignu Komisja Europejska na-
rzuciła również konkretne wymaga-
nia względem urządzeń grzewczych 
– oprócz minimalnej efektywności 
są to poziom hałasu i emisja NOx. 
Dopiero spełnienie ogółu tych wa-
runków umożliwi zakwalifikowanie 
poszczególnych rozwiązań w odpo-
wiedniej klasie. 

Przedstawione wymagania dla ko-
tłów stałopalnych spowodują wpro-
wadzenie bardzo ostrych wymogów 
w zakresie emisji zanieczyszczeń do 
atmosfery, a dokładniej tlenków wę-
gla, węglowodorów i pyłów zawie-
szonych. Efektem tego będzie stop-
niowe wycofywanie z rynku większo-
ści występujących obecnie technolo-

nie klasyfikuje go w jednej z najniż-
szych klas energetycznych – D. 

Na podstawie danych zawartych 
w rozporządzeniu, urządzenia czer-
piące energię z odnawialnych źró-
deł są w stanie jako jedyne osiągnąć 
efektywność powyżej 100% i au-
tomatycznie uzyskać klasę powyżej 
A. Natomiast najwyższe klasy ener-
getyczne czyli A++ i A+++ są do 
osiągnięcia tylko przez sprężarkowe 
pompy ciepła zasilane energią elek-
tryczną, co znaczy, że wszystkie z do-
stępnych w ofercie Sofath urządzenia 
zaspokajają wymogi aktualnie sta-
wiane przed systemami grzewczymi.

Dla porównania gazowe lub olejo-
we kotły kondensacyjne zakwalifikują 
się do klas B lub C, a niekondensacyj-
ne oraz kotły węglowe będą w prze-
dziale D-E, co znaczy, że ich efektyw-
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Bodziszki to bardzo trwałe byliny. Rozmaitość 
ich gatunków powoduje, że idealnie sprawdza-
ją się jako wypełnienie domowych rabat. Od 
wiosny do jesieni zdobią ogród bujnymi liśćmi 
o pięknym kształcie, które u wielu gatunków 
jesienią przebarwiają się na odcienie rdzy i po-
marańczy. Specyfiką niektórych odmian jest 
możliwość odstraszania komarów i ślimaków. 
Dzieje się tak dzięki aromatowi wydzielanemu 
z ich liści.

Kwiaty bodziszków tworzą piękne dekora-
cje. Ich kolorystyka oraz mnogość powodują, 
że wiosną ogród pokrywa dywan w barwach 
różu, czerwieni czy fioletu.

Jako trwałe rośliny okrywowe doskonale 
nadają się do izolacji gruntu. Rosną zarówno 
w miejscach nasłonecznionych, jak i cienistych, 
również na glebach piaszczystych i ubogich. 
Dzięki swoim zdolnościom adaptacyjnym 
sprawdzają się więc na dużych powierzch-
niach, często zastępując tradycyjne trawniki.

Bodziszek
(Geranium)

Ogrody SOFATH

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

gii kotłów, w szczególności kotłów 
węglowych.

Na początek, wraz z wrześniem 
2015 roku zostaną wycofane z rynku 
niekondensacyjne kotły olejowe oraz 
gazowe, zarówno z otwartą, jak i za-
mkniętą komorą spalania.

Przewiduje się, że urządzenia 
grzewcze, które nie spełnią europej-
skich standardów ecodesign w 2015 
roku, przekraczają 90% aktualnie za-
instalowanych. 

Wprowadzane regulacje oraz ko-
nieczność stosowania klas energe-
tycznych względem urządzeń grzew-
czych spowoduje zmianę oblicza ryn-
ku grzewczego w Europie. Nowe prze-
pisy związane będą przede wszyst-
kim ze wzrostem znaczenia pomp 
ciepła wszelkiego rodzaju. Wycofanie 
z rynku kotłów olejowych i gazowych 
o niskiej efektywności wpłynie na 
rozpowszechnienie urządzeń czer-
piących ciepło z odnawialnych źródeł 
energii. W związku z nieuniknionymi 
zmianami warto więc zastanowić się 
już dziś nad modernizacją źródła cie-
pła, a wybierając system grzewczy 
do nowego domu – zweryfikować go 
pod kątem kosztów eksploatacyjnych 
i wymogów europejskich. Sprawna 
instalacja grzewcza to rozwiązanie na 
lata, a tylko energia z odnawialnych 
źródeł jest w stanie zapewnić kom-
fort użytkowania oraz niskie rachunki 
przez cały rok. 

Artykuł opracowano w oparciu 
o materiały PORT PC

c.d. ze str. 1
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Jakie czynniki wpłynęły na podję-
cie decyzji o zainstalowaniu pompy 
ciepła w Pana wymarzonym domu?

Przede wszystkim niskie koszty 
użytkowania w dłuższym okresie 
czasu. Był to czynnik, który przewa-
żał w moim wyborze, ale zwracałem 
również uwagę na inne aspekty, takie 
jak wygoda obsługi i względy środo-
wiskowe.

Czy Pana zdaniem ogrzewanie 
pompą ciepła w domu zapewnia 
odpowiedni komfort finansowy 
oraz cieplny?

Użytkuję pompę pierwszy sezon 
i pomimo tego, że wciąż trwają prace 
remontowo – wykończeniowe mogę 
stwierdzić, że pompa spełnia swoje 
zadanie, a rachunki są zaskakująco 
niskie. W moim domu system grzew-
czy opiera się na tzw. „podłogówce”. 
Zależało mi na równomiernym rozkła-
dzie temperatury w pomieszczeniach 
i braku cyrkulacji powietrza wraz z  
kurzem – a że słyszałem wiele do-
brego o pompie ciepła w połączeniu 
z ogrzewaniem podłogowym -zdecy-
dowałem się na taki układ i wiem już, 
że to była dobra decyzja.

Kronika instalacji
Dom o powierzchni użytkowej: 339,7 m2

Położenie: Sandomierz – województwo świętokrzyskie
Instalacje: Natea MT4.10 oraz MT11.10 + MI134 
Montaż: III kwartał 2013r.
Instalator: F.H.U. DANWENT Daniel Gil
Inwestor: Pan Wojciech

Czy obsługa pompy ciepła i na-
stawa temperatury w pomieszcze-
niach sprawia jakieś trudności?

To bardzo proste. Właściwie pom-
py się nie obsługuje. Cała ingeren-
cja to nastawienie temperatury na 
panelu w pokoju jak w przypadku 
innych czujników (regulatorów) cie-
pła. Wszystkie nastawy urządzeń są 
wygodne i intuicyjne w obsłudze, nie 
nastręczały mi żadnych problemów.

Jak ocenia Pan sprawność działa-
nia instalacji pompy ciepła w opar-
ciu o technologię bezpośredniego 
parowania/ bezpośredniego skra-
plania?

Póki co wszystko działa bez zarzutu, 
praktycznie zapomniałem że mam ja-
kieś urządzenie w piwnicy. Co innego 
byłoby z kotłem – tu trzeba stale pilno-
wać i monitorować i posiadać czujniki 
tlenku węgla, metanu, oczywiście dla 
swojego bezpieczeństwa. 

Pompa Sofath pracuje już u Pana, 
czy po minionym sezonie i pierw-
szych miesiącach z nią zdecydował-
by się Pan na to właśnie rozwiąza-
nie ponownie?

Myślę że tak.  Na razie z czystym 

sumieniem polecam pompę moim 
znajomym, którzy mają w planach 
budowę domu. Zobaczymy jak pom-
pa będzie działała w dłuższym okre-
sie czasu, ale nie sądzę żeby były z nią 
jakieś problemy. Do tej pory sprawuje 
się naprawdę dobrze i mam nadzieję, 
że posłuży mi przez wiele lat.
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Twój koncesjoner

Od wielu miesięcy mówi 
się głośno o projekcie usta-
wy o odnawialnych źródłach 
energii. Dlaczego jest ona 
tak ważna i jakie jest jej zna-
czenie?

To właśnie ten akt praw-
ny będzie kształtował rynek 
energii odnawialnej w Polsce. 
Od formy w jakiej ta ustawa 
zostanie przyjęta przez Sejm 
zależy to, czy instalacje OZE 
staną się bardziej dostępne 
dla gospodarstw domowych, 
chociażby ze względu na me-
tody wsparcia tego typu inwe-
stycji. Projekt ustawy wzbudza 
od pewnego czasu sporo kon-
trowersji z jednej strony lobby 
zwolenników OZE, z drugiej – 
przedstawicieli energetyki za-
wodowej. 

Wszelkie instalacje OZE po-
strzegane są nadal jako dro-
gie inwestycje. Jednak oka-
zuje się, że eksploatacyjnie 
mogą być najtańsze. Skąd 
bierze się ta zależność?

Systemy wykorzystujące od-
nawialne źródła to stosunkowo 
nowe technologie, które nie są 
jeszcze mocno rozpowszech-
nione – dlatego nie są najtańsze. Jed-
nak to, że są drogie jest sprawą pozor-
ną, gdyż koszty inwestycyjne zwracają 
nam się w czasie eksploatacji. Koszty 
związane z budową kotłowni i póź-
niejszą jej obsługą w porównaniu do 
kosztów pompy ciepła są znacząco 
większe – o 60% niższe koszty eksplo-

atacyjne pomp ciepła w stosunku do 
oleju opałowego. 

Czy moda na ekologiczną ener-
gię nie jest chwilowym trendem, 
o którym za kilka lat nikt nie będzie 
już pamiętał?

Zdecydowanie nie. Wszystko wska-
zuje na to, że w Polsce sektor ener-

gii odnawialnej będzie silnie 
rozwijany jeszcze, przez co 
najmniej 30 lat. Pamiętajmy, 
że do 2030 r. musimy spełnić 
rygorystyczne unijne wymogi 
dotyczące obniżenia poziomu 
emisji spalin, ponadto do 2020 
roku Polska zobowiązana jest 
do zwiększenia udziału wy-
twarzanej energii elektrycznej 
z odnawialnych źródeł do po-
ziomu 20%. 

Jak zatem można przeko-
nać potencjalnych klientów 
do inwestowania w Odna-
wialne Źródła Energii?

Tutaj potrzeba naprawdę 
wielotorowych działań, aby 
zachęcić ludzi do stosowania 
odnawialnych źródeł energii.  
Powinna być zorganizowana 
ogólnopolska kampania spo-
łeczna. W tym zakresie ważne 
są działania rządu i instytucji 
dbających o ochronę środo-
wiska. Niewątpliwym czynni-
kiem, który może przekonać 
inwestorów do tego typu 
przedsięwzięć jest system do-
tacji – tych w niedługim cza-
sie pojawi się wiele. Kluczowe 
jest również uświadomienie 

społeczeństwu korzyści, jakie niesie 
za sobą inwestowanie w OZE. Myśląc 
o środowisku, myślimy o zdrowiu na-
szych dzieci i naszych przyszłych po-
koleń.

Dziękuję za rozmowę. Życzę dal-
szych sukcesów we współpracy 
z marką Sofath.

Rozmowa z Anną Bialik, wiceprezes firmy Argus Energy –Autoryzowanym Koncesjonerem Sofath na terenie 
województwa podkarpackiego. 

Rosnące koszty ogrzewania bu-
dynków gazem lub olejem powo-
dują coraz większe zainteresowanie 
pompami ciepła jako alternatywą dla 
tych rozwiązań. Często powstaje jed-
nak pytanie czy pompa ciepła będzie 
działać z grzejnikami. Urządzenia 
marki Sofath pozwalają na osiągnię-

cie temperatury zasilania na pozio-
mie od 55°C do 65°C, w zależności od 
wybranej pompy ciepła, co pozwala 
na poprawne działanie z instalacją 
wyposażoną w grzejniki niskotempe-
raturowe. Jednak należy pamiętać o 
tym, że pompy ciepła najefektywniej 
pracują z ogrzewaniem o niskiej tem-

peraturze emisji i dużej powierzchni 
grzania, czyli podłogowym lub ścien-
nym. Generalnie sprawdza się zasada, 
że sprawność urządzenia jest wyższa 
gdy temperatura zasilania instalacji 
ogrzewania jest niższa.

RAFAŁ MAGIERA – SOFATH

Pompa w instalacji z grzejnikami

Porady eksperta


