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Pompa ciepła czy kocioł gazowy a może podczerwień ?

Czy muszę myśleć o kosztach eksploatacji ?

Jakie będą ceny paliwa ?

W co warto inwestować ? 

Na co i czy dostanę dofinansowanie ?

Tradycja czy nowoczesność ?

Tu i teraz, czy myślę o przyszłości ?

Czy mnie na to stać ?

Co się opłaca ?
Czy to ja mam myśleć o ekologii ?

Jakie jest rozwiązanie optymalne ?

Ile kosztuje ogrzewanie, cwu, a ile chłodzenie dziś, a ile za 10 lub 20  lat ?

Kto mi to policzy ? Komu mogę zaufać ?

Jakie mam możliwości, jakie są wymogi ?
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Analiza ekonomiczna

Gaz vs Pompa ciepła

Cena 1 kWh ciepła [zł brutto]
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Pompa ciepła czy kocioł gazowy ?
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Stan istniejący i próby prostych rozwiązań …
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Centralne ogrzewanie i woda użytkowa stanowi

zapotrzebowania energii w budynku

oraz blisko                   kosztów utrzymania

Struktura zużycia energii w gospodarstwach domowych
(GUS 2010 : Efektywność wykorzystania energii w latach 1998-2008)

Ogrzewanie 

71,2%

Podgrzewanie wody 15,1%

Gotowanie 6,6%

Oświetlenie 2,3%

Urządzenia elektr. 4,5%

86,3%

Struktura kosztów energii

Ogrzewanie 

51%

Podgrzewanie

wody 8%

Energia elektryczna

w sumie 31%

Inne 10%60%
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Zmiany klimatyczne, efekt cieplarniany w Polsce 

Już dziś !!!

Wiele budynków i mieszkań potrzebuje

tyle samo lub więcej energii

na potrzeby chłodu co na ogrzewanie

dla zapewnienia optymalnych 

warunków bytowych - komfortu cieplnego

A jutro ???
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Systemy etażowe – centralne ogrzewanie i ciepła woda  indywidualne.
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?

Jedno- czy dwu-funkcyjny?

1

Temperatura regulowana w zakresie:

30-57°C

Deklarowana wydajność stała:

Moc 23,7 kW

ΔT=30K

11,3 litry / minutę

ΔT=35K

9,7 litry / minutę 

Q   x  860

ΔT  x   60
V =
.

23,7   x  860

30  x   60
V = = 11,3 litra / minutę
.

wydajność wody użytkowej...

Każdy kocioł 2-funkcyjny posiada zabudowane ograniczenie strumienia do około 8 l/min

Systemy etażowe – centralne ogrzewanie indywidualne.
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Wymiana kotłów gazowych 2-funk tzw. “turbo” w budynkach wielorodzinnych                            

z modernizacją komina typu LAS wg aktualnych przepisów

Zmiany prawne w Polsce i w UE po wprowadzeniu w życie dyrektywy UE 

2009/125/WE spowodowały, że dzisiaj nie możliwy jest zakup i montaż kotłów 

gazowych niskotemperaturowych - tzw. turbo. Dostępne na rynku są tylko kotły 

kondensacyjne o zupełnie innych parametrach pracy i mające inne wymogi 

techniczne przy montażu (m.in.  odpowiedni komin, odpowiedni montaż oraz 

odprowadzenie kondensatu z kotła). Zakaz wprowadzania na rynek tych kotłów 

obowiązuje od 26.09.2015 roku, a także zakaz sprzedaży i montażu od września 

2018 roku. 

Dziś już nie możemy wymienić kotła gazowego niskotemperaturowego np. 2-

funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania na taki sam nowy lub o takich samych 

parametrach. Alternatywą są kotły gazowe kondensacyjne (znacznie tańsze w 

eksploatacji - bardziej efektywne !!!) 
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Pompa ciepła a kocioł gazowy 

Kotłownia gazowy – przykłady.

zasilanie : instalacja GZ 50 lub LPG

+ mała ilość energia elektryczna 

Wymogi: system odprowadzenia spalin i wentylacja, 

np. kocioł gazowy o mocy 100 kW zapewnia 

dostawę energii do:

✔ Centralnego ogrzewania 100 kW

✔ Ciepła woda użytkowa 100 kW

Przy  bardzo niskiej emisji  CO2, PM 10, PM 2,5
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Pompy Ciepła powietrze/ woda – ogrzewanie etażowe

Usytuowanie jednostki zewnętrznej na balkonie / tarasie

Poziom ciśnienia akustycznego

Zgodność z przepisami
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Pompa ciepła a kocioł gazowy …

Pompa ciepła gruntowa a powietrzna – przestrzeń strychowa , dach

zasilanie :  energia elektryczna z sieci 

+ np. instalacja PV „własna energia”

+ źródło szczytowe ( kocioł , PEC)

np. PC  o mocy 60 kW zapewnia dostawę energii do:

✔ Centralnego ogrzewania 60 kW

✔ Ciepła woda użytkowa 60 kW

✔ Aktywne chłodzenie 70 kW

✔ Pasywne chłodzenie 40 kW 

( z wymiennika  gruntowego)

Brak emisji CO2, PM 10, PM 2,5 lokalnie

Pompa ciepła = OZE 

UWAGA !!!

WT 2017; WT 2021 *     to  kierunki rozwoju i wymagania prawne
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Budynek wielorodzinny – sieć ciepłownicza i OZE

13

Budownictwo wielorodzinne  - WT 2021
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Przykłady dobrych praktyk…

Instalacja solarna i pomp ciepła – Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowoczesna w Raciborzu 

- pompy powietrze/woda Vitocal 350-A 

- kolektory  słoneczne Vitosol DIS50 4,71 m2

29 budynków 

Rok budowy od 2011

Założenia inwestycji:

❑ Tryb zaprojektuj, wykonaj i zapewnij oszczędności

❑ Zastosowanie OZE w zakresie instalacji solarnej wraz z pompą ciepła

❑ Min 40 % oszczędności średniorocznej względem roku bazowego 

Koszty inwestycji: 2.142 PLN / mieszkańca

Oszczędności: 202,61 PLN / mieszkańca

Koszty wytworzenia GJ z danego źródła ciepła:

❑ koszt GJ wytworzonego z pompy ciepła w taryfie dziennej: 49 PLN

❑ koszt GJ wytworzonego z pompy ciepła w taryfie nocnej: 27 PLN

❑ Koszt GJ dostarczonego przez MPEC: 40 PLN
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Przykłady dobrych praktyk…

Instalacja pomp ciepła – Wielorodzinny budynek mieszkalny TBS  

Analiza koncepcujnas – pompa ciepła  powietrze/woda a kotłownia gazowa
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01.07.2016Präsentationstitel in der Fußzeile 16

Budownictwo wielorodzinne  - WT 2021

Budynki wielorodzinne – kotłownia gazowa i OZE
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Ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe  - jeden system w budynku

17

Budownictwo wielorodzinne  - odbiorniki niskoparametrowe
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Pompa ciepła a kocioł gazowy – rozwiązania hybrydowe – kotłownia w piwnicy, na poddaszu

Pompa ciepła: gruntowa , powietrzna Pompa ciepła : powietrzna
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Gazowa Centrala Grzewcza Viessmann  w budownictwie

zewnętrzne źródło ciepła,  kotłownia zewnętrzna - dachowa,  zewnętrzne urządzenie grzewcze,

pomieszczenie techniczne z wyposażeniem, pomieszczenie techniczne do indywidualnego zaprojektowania, …

19
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Gazowa Centrala Grzewcza Viessmann

Główne kierunki w budownictwie:

• budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne - płaskie dachy

• wykorzystanie strategii: transformacja energetyczna Polski, PEP 2040,WT 2021

• wzrost znaczenia prefabrykacji w budownictwie, koszty robocizny 

• wysokie ceny m2 w budownictwie mieszkaniowym, 

• urządzenia zewnętrzne nie zabierają powierzchni sprzedawanej, 

• wzrost opłacalności dla developera (ok  10 m2 kotłownia zewnętrzna)  

• 10 m 2 x  8 000,-PLN /m2  =    ok  80 000,-PLN    

- możliwy przychód dla developera
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Gazowa Centrala Grzewcza Viessmann
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Produkcja prądu elektrycznego PV -> na pokrycie zapotrzebowania na ogrzewanie / 

c.w.u. / chłodzenie

Pompy ciepła 

MONOBLOK

2x Energycal AW, typ 

AT80.2

„KONTENER”

Gazowa Centrala Grzewcza

typ 180 3K266 x Paneli 

fotowoltaicznych 

VITOVOLT 300, typ 

M405WE

Moc 107,7 kWp

Przykład:  Budynek biurowo-usługowy
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Rozwiązanie hybrydowe – grzanie i chłodzenie.

Energycal AW, typ 

AT80.2

pompy ciepła powietrze-

woda

- produkcja ciepła ZIMĄ

- produkcja chłodu 

LATEM

Gazowa Centrala 

Grzewcza

Typ 180 3K

czyli gotowy 

kontener dla 

ogrzewania 

szczytowego i 

awaryjnego + 

wsparcie c.w.u.

Bufor 

chłodu

ENVS 

3000s

Bufor ciepła 

DIS 3000

Zbiorniki 

c.w.u.

2 x 750LUkład oparty na pracy 2 x pomp ciepła typu Monoblok zasilanych prądem PV + szczytowa kotłownia gazowa 3 x 

kotłów wiszących w dostarczanym na miejsce montażu gotowym kontenerze GCG. 

Gazowa Centrala Grzewcza Viessmann
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Budownictwo  - WT 2021
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Pompa ciepła a kocioł gazowy …                    Jakie wybrać zasilanie, jakie paliwo?

Pompa ciepła z fotowoltaiką  i kocioł gazowy „szczytowy”  - systemy hybrydowe
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Najlepiej, szyć na miarę !!!

Adres dobrego fachowca „krawca” : www.viessmann.pl


