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ABC pomp ciep∏a

Stiebel Eltron
Palenie szkodzi zdrowiu! Wiemy o
tym wszyscy. Emisja szkodliwych substancji pochodzàcych ze spalania paliw
zatruwa Êrodowisko naturalne. Poszukiwania alternatywnych, ekologicznych rozwiàzaƒ pozyskania energii grzewczej z zasobów naturalnych: powietrza, wody, Ziemi, S∏oƒca doprowadzi∏y do skutecznego rozwiàzania tego problemu. Stiebel Eltron radzi: zamontuj pomp´ ciep∏a!
Aby zmniejszyç wysokie koszty utrzymania budynków mieszkalnych z tytu∏u
ich ogrzania w sezonie grzewczym, mo˝na
zastosowaç znane ju˝ od dziesiàtków lat
pompy ciep∏a. Obecnie urzàdzenia oferowane przez Stiebel Eltron sta∏y si´ atrakcyjnym êród∏em ciep∏a. Owa atrakcyjnoÊç
wydaje si´ szczególnie widoczna teraz, gdy
mijajàcy powoli sezon grzewczy skutecznie
czyÊci portfele niejednego gospodarstwa
domowego, zaÊ zapowiadane kolejne podwy˝ki tradycyjnych noÊników energii nie
nastrajajà optymistycznie. Wykres przedstawia relacje kosztów eksploatacyjnych
dla znanych noÊników energii oraz pomp
ciep∏a. Wyliczone koszty dotyczà budynku
o powierzchni orientacyjnej ok. 250 m2 wykonanego zgodnie z za∏o˝eniami nowych
technologii oraz sztukà budowlano–in˝ynierskà. Uwzgl´dniono zapotrzebowanie
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ciep∏a na ok. 13 kW, a temperatur´ zasilania +35°C (ogrzewanie pod∏ogowe). Koszty dotyczà tylko centralnego ogrzewania. Szczegó∏owe za∏o˝enia
do obliczeƒ znajdujà si´ w materia∏ach Stiebel Eltron oraz na naszych stronach internetowych.
● Argumenty dla inwestora
Istotnà zaletà systemów grzewczych stosujàcych pompy ciep∏a jest ich d∏ugi okres
eksploatacji ze sta∏ym (w pewnych ustalonych granicach) wspó∏czynnikiem efektywnoÊci (sprawnoÊcià), bez koniecznoÊci wykonywania corocznych przeglàdów, remontów czy modernizacji. Przy zastosowaniu
pomp ciep∏a mo˝na przy jednorazowym
wydatku finansowym uzyskaç kilka korzyÊci: likwidacj´ emisji spalin do otoczenia,
zaspokojenie potrzeb energetycznych domu – centralne ogrzewanie oraz ciep∏à wod´ u˝ytkowà. WartoÊci dodane typu: wymuszona wentylacja, rekuperacja, ch∏odzenie, d∏uga ˝ywotnoÊç, mo˝liwie niskie
koszty eksploatacyjne w porównaniu do
tradycyjnych noÊników energii – to kolejne
argumenty potwierdzajàce wy˝szoÊç pomp
ciep∏a nad innymi systemami grzewczymi.
● Wskazówki dla wykonawcy
Pami´taj! JakoÊç doboru i obs∏ugi w fazie
projektowej zdecyduje o Twojej satysfakcji! – to kolejne motto Stiebel Eltron.
Pompy ciep∏a nadal nie sà w Polsce popularne. Du˝y wp∏yw na to ma spory nak∏ad
inwestycyjny oraz obawa inwestora przed
niepoprawnym doborem, monta˝em i instalacjà dolnego êród∏a. Konsekwencje sà
powa˝ne – pompa nawet najlepszego producenta nie b´dzie pracowaç dobrze w

