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Zakres tematyczny 



Typy pomp ciepła 

Monoblok 

Ciepła woda użytkowa 

Split 

Powietrze woda 



Powietrzne atmosferyczne 
 

Jako dolne źródło energii 
wykorzystywane jest powietrze 
zewnętrzne. W budynkach o 
wysokim standardzie rozwiązanie to 
nadaje się do całorocznej eksploatacji 
jedno systemowej. Jednakże z 
założenia stosuje się w systemach 
monoenergetycznych lub 
dwusystemowych  

Źródło: Viessmann, Przykłady instalacji pomp ciepła – wytyczne projektowe 

Pompy ciepła powietrze -woda 



pompa ciepła powietrze - woda pracuje do –20°C. 
Przy –5°C punkt biwalentny.  
Praca pompy wspomagana jest nagrzewnicą 
przepływową. 

Pompy ciepła powietrze -woda 



Nagrzewnica 
przepływowa 

Pompy ciepła powietrze -woda 



Wykres dobowy temperatury otoczenia 

Pompy ciepła powietrze -woda 



Dolne źródła ciepła podsumowanie 

Na rysunku widać wyraźnie, że efektywność pompy ciepła jest najwyższa, gdy źródłem ciepła 
jest woda. Jednocześnie dostępność użytecznej wody gruntowej jest najmniejsza. W 
przypadku ziemi, jako źródła ciepła stosunek ten jest zrównoważony. W przypadku 
powietrza, mimo że jego dostępność jest praktycznie nieograniczona, ze względu na wahania 
temperatury i przeciwstawny cykl – niskie temperatury zewnętrzne i wysokie 
zapotrzebowanie na ciepło – efektywność pompy spada. 



Ocena nakładów energetycznych na eksploatację sprężarkowej pompy ciepła 

Współczynnik  COP 



Stopień efektywności COP 
 (Coefficient of Performance) 

Preferowane ogrzewanie 
wielkopowierzchniowe: 
 
podłogowe, ścienne, sufitowe 

Współczynnik  COP 

Co to jest współczynnik COP? 



Przykład 
Obliczyć współczynnik wydajności (COP) pompy ciepła dla: 

 
 ogrzewania podłogowego (temperatura projektowana 35C) 
ogrzewania grzejnikowego (temperatura projektowana 50C) 

Współczynnik  COP 



Wartość współczynnika COP wyznaczane są wg normy PNEN -14511 

Wartość współczynnika COP najczęściej jest podawana  dla parametrów: 

COP 
 

B0/W35 W10/W35 A2/W35 E4/W35 

Qcz 

Qdź 

. 

PAROWNIK SKRAPLACZ 
Dolne źródło ciepła - np.. Kolektor poziomy 

LP 

HP 

filtr 

filtr 

Tu mierzymy temperatury 
do obliczenia COP 

Współczynnik  COP 



Sezonowy współczynnik efektywności 

Współczynnik wydajności służy do porównywania pomp ciepła pod względem ich 
efektywności – współczynnik COP dotyczy jednak tylko określonego punktu pracy przy 
zdefiniowanych warunkach termicznych. 

Podczas planowania (np. przy określaniu kosztów użytkowania pompy ciepła) należy 
uwzględnić pracę pompy w trakcie całego roku. W tym celu ustala się stosunek ilości ciepła 
oddanego w ciągu roku do pobranej w tym samym czasie przez całą instalację energii 
elektrycznej. Uwzględnia się przy tym również udział energii pobranej przez pompy, regulatory 
itp. Wynik określa się jako sezonowy współczynnik efektywności β - SCOP 



Energia elektryczna – dwie taryfy 

Rodzaj odbiorcy Rodzaje taryf i przykładowe taryfy 

Gospodarstwa domowe G (G11, G12, G12w) 

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, 
Gospodarstwa Rolne 

C (C11, C12a, C21) 

Duże firmy B (B21, B23) 

Najwięksi odbiorcy (kopalnie, fabryki) A (A22, A23) 

•Całodobowa taryfa G11  

•Dwustrefowa taryfa G12  

•Weekendowa taryfa G12w  

https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.dobryprad.pl/images/biurowiec.jpg&imgrefurl=http://dobryprad.pl/taryfy/rodzaje&h=188&w=150&tbnid=G3BQz9k-N1ak1M:&tbnh=160&tbnw=127&usg=__rKAP61IPkYI7d0n0bN7SRdPkpn8=&vet=1&docid=fi3Nhc_lWbYk-M&sa=X&ved=0ahUKEwiAp5-wxr7XAhWKZVAKHQ_xDhQQ9QEIPzAA
http://dobryprad.pl/taryfy/rodzaje
http://dobryprad.pl/taryfy/rodzaje
http://dobryprad.pl/taryfy/rodzaje


Montaż pompy ciepła- 
pompy hermetyczne  

 
gruntowe,  

powietrzne montowane wewnętrznie, 
monoblok 



Pompy gruntowe 
Powietrzne – jednostka wewnętrzna 

Montaż - pomieszczenie 



Pompy powietrzne wewnętrzne lub monoblok  

Montaż - pomieszczenie 



Monoblok jednostka zewnętrzna 

Montaż – jednostka zewnętrzna 



Pompy ciepła powietrze-woda  
typu SPLIT 

Montaż 



Montaż – posadowienie agregatu 



Montaż – posadowienie agregatu 



Montaż – posadowienie agregatu 



http://pompyciepla.pabianice.pl/nibe-biawar-pompa-ciepla-split-16-kw-w-
stobiecko-szlacheckie-4-energy-tomika.html 

http://pl.pl.allconstructions.com/portal/categories/11/1/0/1/article/5859/inst
alacja-systemu-ogrzewania-geotermicznego 

http://www.blog.karbon.com.pl/pc-
powietrzna/odszranianie-powietrznej-pompy-ciepla/ 

Odpływ kondensatu 

Montaż – posadowienie agregatu 



http://www.klimatyzator.waw.pl/montaz.html 

Montaż – ścieżka chłodnicza 



Montaż – ścieżka chłodnicza 



http://www.klimatyzator.waw.pl/montaz.html 

W moduł wewnętrzny wypełniony jest zazwyczaj 
czynnikiem chłodniczym.  
 
W dokumentacji podana jest minimalna i maksymalna 
długość ścieżki chłodniczej, różnica wysokości oraz 
liczba zakrętów 

Montaż – ścieżka chłodnicza 



W dokumentacji podana średnica przewodów rurowych 

Montaż – ścieżka chłodnicza 



Dwa odrębna 
układy regulacji 

Montaż - Przyłącze elektryczne 



Montaż - Przyłącze elektryczne 



Montaż - Przyłącze elektryczne 



Hałas 



Poziom mocy dźwięku – Lw – oznacza całkowitą emisję dźwięku pompy ciepła, 
rozchodzącą się we wszystkie strony, niezależnie od warunków otoczenia (odbicia). 
Poziom mocy dźwięku ustalany jest w warunkach laboratoryjnych i stanowi kryterium 
oceny pomp ciepła w procesie ich bezpośredniego porównywania. 

Poziom ciśnienia dźwięku – Lp – jest miarą, służącą orientacji w odniesieniu do siły 
dźwięku odczuwalnej w określonym miejscu. Oznacza ona mniej więcej to, co 
„dobiega” do naszych uszu. 

Montaż - Hałas 



Na poziom ciśnienia dźwięku zasadniczo wpływają: odległość od źródła dźwięku oraz 
warunki otoczenia. Ciśnienie dźwięku można zmierzyć na miejscu – stanowi ono 
kryterium oceny emisji dźwięku poszczególnych urządzeń na miejscu instalacji. 
Dostarcza również wskazówek dotyczących odpowiedniego  umiejscowienia pompy. 

Montaż - Hałas 



W przypadku pomp ciepła instalowanych na zewnątrz, pomiarowi poddawane są imisje 
dźwięków pomieszczeń najsilniej na nie narażonych i wymagających ochrony.  
 
Dla precyzyjnego ustalenia tych wartości miarodajne są imisje dźwięków na zewnątrz 
budynku, w odległości 0,5 m od środka otwartego okna. Wskaźniki, których nie należy 
przekraczać, określa Polska Norma PN-B-02151 (Norma akustyczna). 

Zgodnie z Polską Normą PN-B-02151 pomieszczeniami wymagającymi 
ochrony przed hałasem, są: 
 

•pokoje dzienne i sypialnie 
• pokoje dziecięce 
• gabinety/biura 
• sale lekcyjne i seminaryjne 

Montaż - Hałas 

Dopuszczalna wartość imisji dźwięku przy odbiorcy wynosi 
 
w dzień 55dB(A)                            w nocy 40dB(A) 



W celu akustycznej oceny planowanego miejsca 
usytuowania pompy ciepła należy obliczyć 
spodziewane poziomy ciśnienia  dźwięku w 
pomieszczeniach wymagających ochrony przed 
hałasem. 

Montaż - Hałas 



Montaż - Hałas 

Vitocal 200 S 

Przy 1 m odległości poziom ciśnienia dźwięku zmniejsza się o : 

68dB(A) – 5dB(A) = 62dB(a) 

Przy 4 m odległości poziom ciśnienia dźwięku zmniejsza się o : 

68dB(A) – 17dB(A) = 51dB(a) 

Tryb nocny 

Przy 8 m odległości poziom ciśnienia dźwięku zmniejsza się o : 

63dB(A) – 23dB(A) = 40dB(a) 

Pompa może zostać umieszczona w odległości 8m od 
pomieszczenia wymagającego ochrony 



Montaż - Hałas 



Wskazówki dotyczące zmniejszania hałasu 
■ Pompy ciepła nie ustawiać bezpośrednio obok pomieszczeń mieszkalno- 
sypialnych bądź przed oknami tych pomieszczeń.  
■ Przy przepustach na rury w suficie i ścianach redukować dźwięk materiałowy, 
stosując odpowiednie materiały izolacyjne 
■ Pompy ciepła nie ustawiać w bezpośredniej bliskości sąsiednich budynków lub 
działek 

■ Przez ustawienie pompy ciepła, na skutek niedogodnych warunków przestrzennych może 
zwiększyć się poziom ciśnienia akustycznego. W związku z tym należy przestrzegać 
następujących wytycznych: 
– Unikać powierzchni wykazujących sztywność akustyczną, jak np. beton lub kostka, ponieważ 
wówczas poziom ciśnienia akustycznego może być większy przez występujące zjawisko 
odbijania się dźwięku (echo). Otoczenie roślinne, jak np. trawnik, może znacznie przyczynić się 
do słyszalnego wytłumienia poziomu ciśnienia akustycznego. 
– Najlepsze ustawienie pompy ciepła to ustawienie wolnostojące 
 
■ Jeżeli nie są spełnione wymogi instrukcji technicznej dot. Ochrony przed hałasem, należy 
zastosować rozwiązania budowlane (np. sadzenie roślin) obniżające poziom ciśnienia 
akustycznego do wymaganych wartości 

Montaż - Hałas 



Konfiguracja hydrauliczna 
instalacji 

 
    elementy składowe 

Niezależnie od trybu eksploatacji pompy ciepła 
 



Elementy składowe instalacji hydraulicznej   

Pompa ciepła 

Źródło: Viessmann, Przykłady instalacji pomp ciepła – wytyczne projektowe 

Różnica między buforem a 
sprzęgłem 



Zapotrzebowanie energetyczne 
budynku  

– dom pasywny 10 W/m2 
– dom niskoenergetyczny 40 W/m2 
– nowy dom (dobra izolacja cieplna) 50 W/m2 
– dom (normalna izolacja cieplna) 80 W/m2 
– starszy dom (bez szczególnej izolacji cieplnej) 120 W/m2 

Jak dobrać pompę ciepła? 

Trzeba określić 

Elementy składowe instalacji hydraulicznej   

Typ pompy ciepła 



Oszacowanie mocy grzewczej pompy ciepła 

• Obciążenie grzewcze budynku (C.O., C.W.U.) 
 

                     180[m2] *0.05[kW/m2] =  9[kW] 

 

• Dopuszczalne przerwy w dostawie energii elektrycznej   

                                       3x2h=6[h/doba] 
 

• Dobowa ilość ciepła  =  9[kW]x24[h]=216[kWh] 

 

• Moc grzewcza pompy ciepła = 216/(24-6)=12 [kW] 

 



Elementy składowe instalacji hydraulicznej  

Zasobnik CWU 

Źródło: Viessmann, Przykłady instalacji pomp ciepła – wytyczne projektowe 



Elementy składowe instalacji hydraulicznej  

Zasobnik CWU 

Dobór objętości zasobnika 

Uzależniony od: 
 
Dobowego rozbioru CWU 
Harmonogramów rozbioru CWU 
Od zastosowanej armatury 

Ile litrów na dobę? 

Rozbiory rano wieczór czy 
również w ciągu dnia? 

Przepływ wody z armatury? 



Dobór rozmiarów zbiornika 

 
Łączna pojemność Z.C.W.U. powinna odpowiadać 1,5-2-krotnemu 
zapotrzebowaniu dziennemu C.W.U.  

Przyjęto że Z.C.W.U  będzie 2 razy większy niż zapotrzebowanie dzienne C.W.U.  

Vzas – objętość zasobnika [l] 
Z – zużycie wody ciepłej  na osobę[l] 
n – liczba osob 

Tf – temperatura końcowa w zasobniku [K] 
Ti - temperatura wody w wodociągu[K] 
Tc.w.u.- temperatura C.W.U. 
p – przewymiarowanie 1,5 -2 

Elementy składowe instalacji hydraulicznej  

60 [oC] – zalecany raz dziennie wygrzew higieniczny    



Dodatek mocy na pokrycie zapotrzebowania CWU 

Założenie: 
 

dobowe 
zużycie 
 wody 
  
 
 
 

na 1 osobę -50 [l] 
temperatura - 45[⁰C] 

obciążenie  
grzewcze 

 0,2-0,25 kW 

Dodatek mocy do przygotowania CWU uwzględnia się 
przy doborze mocy PC, gdy moc niezbędna do 
przygotowania CWU jest wyższa niż 20% 
zapotrzebowania na ciepło budynku 

Elementy składowe instalacji hydraulicznej  



Elementy składowe instalacji hydraulicznej  

Ze względu na małą moc urządzenia grzewczego należy pamiętać, że: 
 

na 1 kW mocy grzewczej pompy ciepła dostępna powierzchnia wymiennika powinna  
wynosić przynajmniej 0,25m2 



Dodatkowy wymiennik ciepła 

Elementy składowe instalacji hydraulicznej  



Elementy składowe instalacji hydraulicznej  

Zasobnik buforowy 

Źródło: Viessmann, Przykłady instalacji pomp ciepła – wytyczne projektowe 



http://www.spawtest.pl/pl/sprzeglo-hydrauliczne-ssh.html 

•redukowanie niekorzystnego oddziaływania przepływów różnych obiegów wody grzewczej lub 
zimnej w instalacjach pompowych 
•skutecznie rozsprzęgla obieg pierwotny tzn. źródła ciepłej  lub zimnej wody od obiegów 
rozdziału energii.  
•pozwala szybko i skutecznie przeciwdziałać niekontrolowanym /negatywnym przepływom 
spowodowanym przez pompy obiegowe. 

Sprzęgło hydrauliczne 
Elementy składowe instalacji hydraulicznej  



https://www.google.pl/search?q=zalodzone+splity&biw=1262&bih=887&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjI1JmClL
3JAhUJ83IKHTFuDEgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=odszranianie+pompy+ciep%C5%82a&imgrc=joDEvG0Up_SB3M%3A 

instalacja 

Bufor ciepła do odszraniania 

Elementy składowe instalacji hydraulicznej  



Elementy składowe instalacji hydraulicznej  

Zawór przełączający  trójdrogowy 
lub  
dwa zawory dwudrogowe  

http://www.kangoo.pl/szukaj/Si%C5%82ownik+esbe+typ 

Źródło: Viessmann, Przykłady instalacji pomp ciepła – wytyczne projektowe 



Elementy składowe instalacji hydraulicznej  

rozdzielacz 

Źródło: Viessmann, Przykłady instalacji pomp ciepła – wytyczne projektowe 



Elementy składowe instalacji hydraulicznej  

grupa lub grupy pompowe 

http://www.ekoheat.com.pl/ogrzewanie-podlogowe-instalacja-krok-po-kroku Źródło: Viessmann, Przykłady instalacji pomp ciepła – wytyczne projektowe 



Elementy składowe instalacji hydraulicznej  

odbiorniki ciepła 

Źródło: Viessmann, Przykłady instalacji pomp ciepła – wytyczne projektowe 



Konfiguracja hydrauliczna 
instalacji 

 
 

   odbiorniki ciepła 

 



http://www.instalacjebudowlane.pl/6126-23-53-innowacyjna-wylewka-na-ogrzewanie-podlogowe.html 

dom.wp.pl/wiadomosc.html?kat=1036445&title=Ogrzewanie-podlogowe-projekt-i-moc-grzewcza&wid=15442523&smqbzticaid=1160be 

Zbyt rzadkie ułożenie pętli  

Prawidłowe ułożenie pętli  

gęsto  - co 10 cm 





http://www.energo-
oszczednosci.pl/ogrzewanie-scienne/ 

http://vikersonn.eu/porady/rodzaje-centralnego-ogrzewania-co 



Konfiguracja hydrauliczna 
instalacji 

 
 

   montaż bufora i regulacja 

 



Hydrauliczne układy pracy pompy ciepła 



Elementy składowe instalacji hydraulicznej  



Elementy składowe instalacji hydraulicznej  

Zasobnik buforowy równolegle 

Źródło: Viessmann, Przykłady instalacji pomp ciepła – wytyczne projektowe 

Odsprzęglenie obiegów grzewczych 
Umożliwia stosowanie kilku obiegów grzewczych 



Zasobnik buforowy szeregowo 

Umożliwia 
zastosowanie 
jednego obiegu 
grzewczego 
 
Stosowane na 
powrocie 
zmniejszają straty 
ciepła w obiegu 
grewczym  



Elementy dodatkowe - regulator 

Automatyka 

Jeden … 
                   czy …. 
   dwa układy regulacji? 



Układy regulacji pracą instalacji 

Jeden regulator zarządzający pracą: 
 
• układu chłodniczego pompy ciepła 

zawór rozprężny 
moc sprężarki 

•układu grzewczego 
•pompy obiegowe 
•zawory mieszające 
•temperatura w pomieszczeniu 

Regulacja 



Regulacja 



Regulacja 

W funkcji temperatury zasilania 

W funkcji temperatury powrotu 

Źródło: Viessmann, Przykłady instalacji pomp 
ciepła – wytyczne projektowe 



Stopień efektywności COP 
 (Coefficient of Performance) 

Preferowane ogrzewanie 
wielkopowierzchniowe: 
 
podłogowe, ścienne, sufitowe 

Regulacja 



Przykład 
Obliczyć współczynnik wydajności (COP) pompy ciepła dla: 

 
 ogrzewania podłogowego (temperatura projektowana 35C) 
ogrzewania grzejnikowego (temperatura projektowana 50C) 

Regulacja 



Regulacja 



Źródło: Instrukcja montażu i obsługi powietrzno – wodne pompy ciepła MONO i DUO 

Regulacja 



Źródło: Instrukcja montażu i obsługi powietrzno – wodne pompy ciepła MONO i DUO 

Regulacja 



Źródło: Instrukcja montażu i obsługi powietrzno – wodne pompy ciepła MONO i DUO 

Regulacja 



Regulacja 



Od czego zależy wyskoki współczynnik wydajności – COP, SCOP? 

Niskie rachunki za energię 
elektryczną? 

•„Wysoka”, stabilna temperatura dolnego źródła 
 

•Konfiguracja hydrauliczna instalacji 
 

•Poprawne wykonanie instalacji 
 

•Algorytm regulacji pracą systemu 

Podsumowanie 



Najważniejszy jest przepływ 

Qcz 

Qdź 

. 

PAROWNIK SKRAPLACZ 
Dolne źródło ciepła - np.. Kolektor poziomy 

LP 

HP 

filtr 

filtr 

Przepływ nośnika ciepła źródła dolnego przez parownik 

Vrz    [m
3/h] 

t  =  2 ~ 5     [K] 

 

 

topt  =  3,5    [K] 



Qcz 

Qdź 

. 

PAROWNIK SKRAPLACZ 

Dolne źródło ciepła - np.. Kolektor poziomy 

LP 

HP 

filtr 

filtr 

Przepływ nośnika ciepła /wody/ odbiornika przez skraplacz 

Vrz    [m
3/h] 

t  =  6 ~ 10    [K] 

 

 

topt  =  7,2    [K] 

 

Najważniejszy jest przepływ 



Konfiguracja hydrauliczna 
instalacji 

 
 

   tryb eksploatacji pompy ciepła 

 



Tryby eksploatacji pompy ciepła 

Eksploatacja 
jednosystemowa  
(monowalentna) –  
pokrycie 100% 
zapotrzebowania mocy 

 

Dolne źródło ciepła 
                               – grunt,   
                            - woda gruntowa  



Pompa ciepła w układzie pracy monowalentnej 

1.Jeśli 
         T10 < 45oC   →ZM5 – AAB, P4 – ON, PC-ON 
          = priorytet zasilania ZB.CWU, preferowane   
             godziny nocne 
2. Jeśli  
         T10 ≥ 45oC i T2 < Tzad   →ZM5 – ABB, P4 – ON,                      
                          → PC-ON 
3. Jeśli  
         T10 ≥ 45oC i T2 ≥ Tzad   →ZM5 – ABA, P4 – OFF,                      
                          → PC-OFF 
4. Jeśli  
        T17< Tzad → P7 – ON, reg. – ZM15 
5. Jeśli  
        T18< Tzad → P8 – ON, reg. – ZM16 
6. Wygrzew antybakteryjny 
         G11 - ON 
        
  

Źródło: Viessmann, Przykłady instalacji pomp ciepła – wytyczne projektowe 



Przykładowa charakterystyka mocy pompy ciepła w funkcji temperatury dolnego źródła 

Inne tryby eksploatacji 



 Eksploatacja monoenergetyczna – (biwalentna) – PC+ podgrzewacz 
przepływowy wody grzewczej . PC pokrywa 70-85% zapotrzebowania na moc 
budynku.  

Tryby eksploatacji pompy ciepła 

Dolne źródło ciepła 
                               – grunt,   
                               - woda gruntowa 
                               - powietrze  

Monoenergetyczna (biwalentna) 



Pompa ciepła w układzie pracy monoenergetycznej 
 
Preferowane w domach jednorodzinnych lub 
mniejszych domach dwurodzinnych o jednolitym 
profilu użytkowania, wyposażonych w ogrzewanie 
podłogowe  

10 

Tpow. 

G11 

Minimalny przepływ 
wody przez PC 

Zapewnia 
mini. Czas 
pracy PC 

Monoenergetyczna (biwalentna) 

1.Jeśli 
         T10 < 45oC   →ZM3 – AAB, P2 – ON, PC-ON 
          = priorytet zasilania ZB.CWU, preferowane   
             godziny nocne 
2. Jeśli  
         T10 ≥ 45oC i Tpow. < Tzad   →ZM3 – ABB, P2 – ON,                      
                          → PC-ON 
3. Jeśli  
         T10 ≥ 45oC i Tpow. ≥ Tzad   →ZM3 – ABA,  
                                                         → P2 – OFF, PC-OFF 
4. Jeśli  
            Tamb.<Tbiw = -10oC →Og.Prz.5 
 
5. Wygrzew antybakteryjny 
         G11 - ON 
        

Źródło: Viessmann, Przykłady instalacji pomp ciepła – wytyczne projektowe 



Eksploatacja biwalentno – równoległa ze stojącym kotłem grzewczym 

1.Jeśli 
         T3 < 45oC   →ZM5 – AAB, P8 – ON, PC-ON 
          = priorytet zasilania ZB.CWU, preferowane   
             godziny nocne 
2. Jeśli  
         T3 ≥ 45oC i T1 < Tzad   →ZM5 – ABB, ZM- ABB  
                                                   → P8 – ON, PC-ON 
3a. Jeśli  
         T3 ≥ 45oC i T1 < Tzad   PC-ON = 40 min. 
                                →ZM5 – ABB, ZM- ABA, P8 – ON,                      
       → KG - ON 
3b. Jeśli  
         T3 ≥ 45oC i T1 < Tzad i Tamb.<Tbiw = -10oC 
                                →ZM5 – ABB, ZM- ABA, P8 – ON,                      
       → KG – ON, PC-ON 
4. Jeśli 
            T1 ≥ Tzad i T2 ≥ Tzad  
                                        → KG – OFF, PC-OFF, P8 – OFF 
5. Jeśli  
        T14< Tzad → P16 – ON, reg. – ZM12 
5. Jeśli  
        T15< Tzad → P17 – ON, reg. – ZM13 
 

6. Wygrzew antybakteryjny 
         G11 – ON lub kocioł grzewczy 

Źródło: Viessmann, Przykłady instalacji pomp ciepła – wytyczne projektowe 



ZM7 
A B 

P10 

Eksploatacja biwalentno–rownoległa z kotłem wiszącym 

1.Jeśli 
         T3 < 45oC   →ZM6 – AAB, P7 – ON, PC-ON,  
          priorytet zasilania ZB.CWU,            
preferowane  godziny nocne 
2. Jeśli  
         T3 ≥ 45oC i T1 < Tzad   →ZM6 – ABB,P7 – ON, PC-ON 
3. Jeśli 
            T1 ≥ Tzad i T2 ≥ Tzad  
                                        → PC-OFF, P7 – OFF 
4. Jeśli  
         T3 ≥ 45oC i T1 < Tzad i Tamb.<Tbiw = -10oC 
                                → ZM6- ABB, ZM7- B, PC-ON                      
       → KG – ON, P10-ON 
5. Jeśli  
        T14< Tzad → P8 – ON, reg. – ZM12 
6. Jeśli  
        T15< Tzad → 8 – ON, reg. – ZM13 
 
 
        
  
 
 

7. Wygrzew antybakteryjny 
         G11 – ON lub kocioł grzewczy 
        → ZM7- A, KG – ON, P10-ON 

Źródło: Viessmann, Przykłady instalacji pomp ciepła – wytyczne projektowe 



Tryby eksploatacji pompy ciepła 

Eksploatacja dwusystemowa : alternatywna 



Eksploatacja biwalentno – alternatywna ze stojącym kotłem grzewczym 

1.Jeśli 
         T3 < 45oC   →ZM5 – AAB, P9 – ON, PC-ON,  
                            P10-ON, priorytet zasilania ZB.CWU, 
 preferowane  godziny nocne 
2. Jeśli  
         T3 ≥ 45oC i T1 < Tzad   →ZM5 – ABB, ZM6- ABB,   
                                       → ZM7- ABB, P9 – ON, PC-ON 
3. Jeśli  
         T3 ≥ 45oC i T1 < Tzad i Tamb.<Tbiw = -10oC 
                                → ZM6- ABA, ZM7- ABA                      
       → KG – ON, PC-OFF 
4. Jeśli  
           T3 ≥ 45oC i T1 < Tzad i 
           Tamb. ≥ Tbiw = -10oC (średnia z 6 godzin) 
                                → ZM6- ABB, ZM7- ABB                      
       → PC – ON, KG-OF 
5. Jeśli 
            T1 ≥ Tzad i T2 ≥ Tzad  
                                        → KG – OFF, PC-OFF, P9 – OFF 
6. Jeśli  
        T14< Tzad → P16 – ON, reg. – ZM12 
7. Jeśli  
        T15< Tzad → P17 – ON, reg. – ZM13 
 

P10 

8. Wygrzew antybakteryjny 
         G11 – ON lub kocioł grzewczy 

Źródło: Viessmann, Przykłady instalacji pomp ciepła – wytyczne projektowe 



Eksploatacja biwalentno–alternatywna z kotłem wiszącym 

1.Jeśli 
         T3 < 45oC   →ZM6 – AAB, P7 – ON, PC-ON,  
          priorytet zasilania ZB.CWU,                        
          preferowane  godziny nocne 
2. Jeśli  
         T3 ≥ 45oC i T1 < Tzad   →ZM6 – ABB, ZM7 – ABB 
                                                     P8 – ON, PC-ON 
3. Jeśli 
            T1 ≥ Tzad i T2 ≥ Tzad  
                                        → PC-OFF, P8 – OFF 
4. Jeśli  
         T3 ≥ 45oC i T1 < Tzad i Tamb.<Tbiw = -10oC 
                                → ZM6- ABB, ZM7-ABA, ZM8-B 
        →   PC-OFF, P8 – OFF                       
       → KG – ON, P10-ON 
5. Jeśli  
        T14< Tzad → P8 – ON, reg. – ZM12 
6. Jeśli  
        T15< Tzad → 8 – ON, reg. – ZM13 
 
 
 
        
  

A B 

P10 

7. Jeśli  
           T3 ≥ 45oC i T1 < Tzad i 
           Tamb. ≥ Tbiw = -10oC (średnia z 6 godzin) 
                                → ZM6- ABB, ZM7- ABB, PC – ON, KG-OF 

8. Wygrzew antybakteryjny 
         G11 – ON lub kocioł grzewczy 
        → ZM8- A, KG – ON, P10-ON 

ZM8 

Źródło: Viessmann, Przykłady instalacji pomp ciepła – wytyczne projektowe 



 
„Natural cooling” 

 
„Active cooling” 

 



Active cooling 



 
W funkcji „natural cooling” 
regulator uruchamia jedynie 
pompę obiegu pierwotnego B 
(sprężarka pompy ciepła 
pozostaje wyłączona), 
otwiera zawory trójdrożne C i 
G do wymiennika ciepła D 
oraz uruchamia pompę 
obiegu wtórnego E.  
woda z ogrzewania 
podłogowego F może w 
wymienniku ciepła D oddać 
swoje ciepło solance z obiegu 
pierwotnego. 

 
„Natural cooling” - energooszczędna i tania metodą chłodzenia budynków 
Wymaga energii elektrycznej dla pomp obiegowych kolektora gruntowego lub sond 
wody gruntowej.  

Natural cooling 



Natural cooling  
– konwektory wentylatorowe  
•wentylator z regulowanym strumieniem powietrza 
•regulacji wydajności wentylatora pozwala na precyzyjną regulację 
klimatu pomieszczenia 
•niewrażliwe na oroszenie 
 

– stropy chłodzące 
 
nie zastępują jednak normalnie 
żadnego systemu grzewczego i 
instalowane są z reguły dodatkowo, 
obok ogrzewania radiatorowego lub 
podłogowego i są połączone 
hydraulicznie przez dodatkowy 
wymiennik ciepła, separujący oba 
systemy 
 
 
– ogrzewania podłogowe 



 
W trybie chłodzenia powierzchnia 
ogrzewania podłogowego nie 
może spaść poniżej 20°C. 
 
 

punktu rosy, 
 
niebezpieczeństwo skraplania się 

wilgoci z powietrza na 
powierzchni podłogi 

Natural cooling 

 
Najlepiej nadaje się ogrzewanie podłogowe lub ścienne  



Natural cooling 



Hydrauliczne układy pracy pompy ciepła 



Dziękuję za uwagę 


