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Argumenty energetyczne, projektowe, wykonawcze, ekonomiczne

Pompy ciep³a powietrze/woda
kontra systemy solarne (2)
W poprzednim artykule (PI 2/07),
stanowi¹cym pierwsz¹ czêœci naszej
polemiki, zajêliœmy siê argumentami za i przeciw pompom ciep³a powietrze/woda serii WPL... i kolektorom s³onecznym w ujêciu „makro”
instalacji, czyli rozwi¹zaniami dla
budownictwa wielorodzinnego, basenów, hal sportowych, itp. Dzisiaj,
w drugiej czêœci zajmiemy siê zagadnieniami „mikro” instalacji, czyli
rozwi¹zania dla budownictwa indywidualnego. Postaram siê przedstawiæ mo¿liwoœci zastosowania pomp
ciep³a powietrze/woda serii WWK300
SOL, jako alternatywê dla ekonomicznej produkcji c.w.u. w budownictwie jednorodzinnym dla posiadaczy
zarówno starszych, jak i nowoczesnych kot³ów opalanych gazem, olejem, jak równie¿ kot³ów na pelety,
czy te¿ inne paliwa sta³e.
Ogólne zagadnienia dotycz¹ce systemów
kolektorów s³onecznych – KS przedstawione zosta³y w czêœci 1 artyku³u, dlatego
teraz skupiê siê ju¿ na konkretach.

Analiza ekonomiczna inwestycji
dla rodziny 4-5-osobowej
(dla zapotrzebowania oko³o
300 litrów wody na dobê
o temperaturze 52-55°C)...
...w system solarny
Elementy systemu
System w ogólnym zarysie winien sk³adaæ
siê z:
1. dwóch p³yt KS o powierzchni czynnej
absorbera pojedynczej p³yty minimum
2,5 m2, czyli powierzchni ca³kowitej
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2,7 m2, w przypadku mniejszej powierzchni czynnej zastosujemy 3 p³yty
kolektorów s³onecznych;
2. zasobnika c.w.u. o pojemnoœci 300 litrów przystosowanego do pracy w systemach solarnych (odpowiednio du¿a
powierzchnia wê¿ownicy, jakoœæ izolacji
zapewniaj¹ca minimalne straty cieplne
o stosownych dokumentach dopuszczaj¹cych UDT);
3. grupy pompowej wyposa¿onej w pompê obiegow¹ przystosowan¹ do pracy
z glikolem tak¿e w wysokiej temperatu-

rze (dla renomowanych kolektorów np.
serii SOL 27 plus temperatura krytyczna –
przypadek awarii grupy pompowej,
przekracza 240°C) wraz z grup¹ bezpieczeñstwa (zawór bezpieczeñstwa, odpowietrznik, separator powietrza, naczynie
przeponowe, manometr, termometr);
4. automatyki steruj¹cej – w wersji minimalnej pomiar ró¿nicy temperatury: KS,
zasobnik c.w.u. – wersja dla jednego zasobnika-odbiorcy;
5. elementów instalacyjnych, takich jak: rury, kolana, trójniki, zawory itd. (³¹czone
oczywiœcie tylko metod¹ lutu twardego),
glikolu – propylenowego (z atestem higienicznym), izolacji termicznej (na odcinku
6-7 m od kolektora odpornej na dzia³anie
wysokiej temperatury – minimum 250°C),
uchwytów i ram monta¿owych;
6. „robocizny” – kosztów prac monta¿owych (pamiêtaæ tutaj nale¿y o czasie
monta¿u od 2 do 3 dni roboczych oraz
liczebnoœci grupy monta¿owej minimum 2 osoby z uprawnieniami do prac
na wysokoœciach).
Wycena kosztów
Koszt instalacji jak wy¿ej renomowanej
firmy – zapewniaj¹cej dobre „uzyski”
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energetyczne to oko³o 4000 euro netto
+ koszty monta¿u (3 dni pracy minimum
2 osób – oko³o 400-500 euro netto).
Przyjmijmy do porównañ koszty œredniej jakoœci produktu na poziomie 3000
euro netto + koszty monta¿u = 3500
euro netto.
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Tabela 1 Porównanie nak³adów inwestycyjnych i czasów pracy systemu KS – 2 p³yty i pomp
ciep³a powietrze/woda WWK300SOL dla odbiornika o pojemnoœci 300 litrów

...w system pompy ciep³a
powietrze/woda serii WWK300,
WWK300SOL

Pompy ciep³a – bli¿ej o aspektach technicznych i rynkowych
Na powy¿szych porównaniach (tabela 1)
koñczê analizê ekonomiczn¹ inwestycji, tak
naprawdê zagadnienie najwa¿niejsze dla
potencjalnego inwestora. Teraz kilka danych technicznych, ekonomicznych i wykonawczych na temat pompy ciep³a powietrze/woda serii WWK300SOL (tabela 2).
Pompa ciep³a a gaz lub pr¹d
Dla inwestora, oprócz danych inwestycyjnych zwi¹zanych z zakupem i monta¿em,

pi@polskiinstalator.com.pl

Tabela 2 Dane techniczne pomp ciep³a serii WWK300 i WWK300SOL

(Ÿród³o: Stiebel Eltron Polska)

niezbêdne do podjêcia decyzji s¹ dane
ekonomiczne zwi¹zane z eksploatacj¹ wybranego systemu przygotowania c.w.u.
Dlatego poni¿ej przedstawiam przybli¿one wyniki analizy porównawczej kosztów
pracy pompy ciep³a WWK 300 na rzecz
c.w.u. w porównaniu do popularnie stosowanego gazu GZ50 oraz rzadziej (sporadycznie, ale jednak), stosowanej grza³ki
elektrycznej (Tabela 3).
Pompa ciep³a w uk³adzie z kot³em
Przeanalizowaliœmy koszty inwestycyjne, jak
i ekonomiczne zastosowania pomp ciep³a
powietrze/woda serii WWK300… w systemie c.w.u. domku jednorodzinnego, jednak jednym z celów naszej polemiki s¹ równie¿ aspekty techniczne ich zastosowania.
Schemat 1 przedstawia sposób pod³¹czenia pompy ciep³a WWK300SOL do istniej¹cego systemu grzewczego opartego na kotle gazowym. Spotyka siê wiele rozwi¹zañ
wspó³pracy pompy ciep³a WWK300SOL
z kot³ami grzewczymi, tak opalanymi ga-

zem, olejem czy te¿ kot³ami na pelety. Rozwi¹zañ i mo¿liwoœci jest wiele, pamiêtaæ
nale¿y tylko o tym, by instalacje wykonaæ
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Przyk³ad zastosowania pompy ciep³a
WWK300 SOL i kot³a opalanego gazem lub
olejem przedstawia Schemat 1.
Wymogiem takie rozwi¹zania jest posiadanie przez automatykê kot³a funkcji produkcji c.w.u. w uk³adzie priorytetu, z pomiarem temperatury w zasobnika c.w.u.

Powracaj¹c do kolektorów
s³onecznych
Chwilowy koszt produkcji nie podlega dyskusji z korzyœci¹ dla KS, jednak pamiêtaæ nale¿y o potrzebach w ujêciu ca³ego sezonu
oraz o tym, i¿ niekoniecznie ciep³a woda
bêdzie nam potrzebna w po³udnie piêknego s³onecznego dnia, kiedy jesteœmy np.
czynni zawodowo, mamy przerwê technologiczn¹ lub jesteœmy na urlopie itd.
Nie przedstawiam analizy ekonomicznej

ODNAWIALNE RÓD£A ENERGII

Wycena kosztów
Koszt instalacji jak wy¿ej dla WWK300 –
pompy ciep³a (dane techniczne w tabeli
2.), zapewniaj¹cej bardzo dobre „uzyski”
energetyczne niezale¿ne od pory dnia i nocy, zachmurzenia nieba, opadów atmosferycznych, temperatury powietrza (w zakresie od +6 do +30°C) to 2250 euro netto +
koszty monta¿u (od 4 do 6 roboczogodzin,
minimum 2 osoby – oko³o 150 euro netto).
Przyjmijmy do porównañ koszty sumaryczne po stronie pompy ciep³a
WWK300SOL – przystosowanej do wspó³pracy z kot³em, urz¹dzenie + koszty
monta¿u = 2500 euro netto.

(Ÿród³o: autor)
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Elementy systemu
System w ogólnym zarysie sk³adaæ siê bêdzie z:
1. pompy ciep³a WWK300 SOL (wersja
z wê¿ownic¹ – dro¿sza umo¿liwiaj¹ca
pod³¹czenie kot³a grzewczego istniej¹cej instalacji grzewczej);
2. elementów instalacyjnych, takich jak:
rury, kolana, trójniki, zawory itd. (³¹czone dowolnie metod¹ lutu twardego lub
miêkkiego);
3. „robocizny” – kosztów prac monta¿owych (pamiêtaæ tutaj nale¿y o czasie
monta¿u od 4 do 6 roboczogodzin oraz
liczebnoœci grupy monta¿owej minimum 2 osoby bez uprawnieñ do prac
na wysokoœciach).
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Tabela 3 Koszty przygotowania c.w.u. przez pompê ciep³a WWK300 SOL – porównanie
z energi¹ elektryczn¹ i gazem
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kosztów chwilowych produkcji c.w.u.
przez system KS, gdy¿ jak zaznaczy³em
w pierwszej czêœci, podejmujê polemikê
w ujêciu 365 dni czyli 1 roku.
Warto jednak przypomnieæ, i¿ w okresie
od wczesnej wiosny do póŸnej jesieni,
kiedy temperatura powietrza waha siê
w przedziale od + 6 do +30°C pompy
ciep³a serii WWK300… nie wymagaj¹ ¿adnego wspomagania energetycznego, niezale¿nie od pory dnia i nocy oraz zachmurzenia i opadów atmosferycznych. Takie
za³o¿enie nie dotyczy KS, czyli jesteœmy
zmuszeni do utrzymywania istniej¹cego
systemu grzewczego w 'gotowoœci' i w sytuacji braku nas³onecznienia lub jego
ograniczenia, zastosowania go do przygotowania c.w.u., co podwy¿sza koszty
roczne przygotowania c.w.u.

Wnioski
Analizuj¹c zastosowanie kolektorów s³onecznych tak w ujêciu „makro” instalacji,
czyli rozwi¹zania dla budownictwa wielorodzinnego, basenów, hal sportowych
itp., jak i ujêciu „mikro” instalacji, czyli rozwi¹zania dla budownictwa indywidualnego, nale¿y wnikliwie przeanalizowaæ koszty
inwestycyjne i eksploatacyjne, a te ostatnie – w ujêciu ca³ego roku. W przypadku
pomp ciep³a powietrze/woda nie mo¿na
zapomnieæ o dodatkowym, równoleg³ym
efekcie ch³odniczym, jaki w okresie lata
mo¿na wykorzystaæ do ch³odzenia wybranych pomieszczeñ domu czy te¿ mieszkania (np. pompy ciep³a serii LWA100, których walory techniczno-ekonomiczne oraz
zastosowanie przedstawiê w kolejnym artykule na temat pomp ciep³a i wentylacji
z odzyskiem ciep³a).
Autor zastrzega, i¿ koszty inwestycyjne
jak i obliczenia kosztów eksploatacyjnych
s¹ szacunkowe i zastrzega sobie mo¿liwoœæ ich zmian.
(Fot., rys. Stiebel Eltron Polska)
Literatura:

Schemat 1 Wspó³praca pompy ciep³a serii WWK300SOL z kot³em

(Ÿród³o: Stiebel Eltron Polska)

Ozn.: 1 – pompa ciep³a, 2 – czujnik zasobnika ciep³ej wody u¿ytkowej, 3 – obiegowa pompa solarna, 4 – zawór
bezpieczeñstwa, 5 – zawór zwrotny, 6 – pompa obiegowa ogrzewania, 7 – pompa obiegowa obiegu mieszacza,
8 – naczynie wzbiorcze, 9 – zasuwa odcinaj¹ca, 10 – zawór nape³niaj¹co-spustowy, 11 – kolektor s³oneczny,
12 – kocio³ grzewczy, 13 – odpowietrzenie, 14 – czujnik kolektora, 15 – czujnik zewnêtrzny, 16 – czujnik zaworu
mieszaj¹cego, 17 – zawór mieszaj¹cy, 18 – regulator solarny, 19 – regulator kot³a grzewczego
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