
WybÛr ürÛd≥a ciep≥a dla domu
jednorodzinnego moøe byÊ du-
øym wyzwaniem dla úwiado-

mego uøytkownika. Wydaje siÍ, øe nie ma
jednego najlepszego systemu ogrzewania
dla tego typu obiektÛw. Z jednej strony za-
gadnienie techniczne ogrzewania doúÊ pro-
stego budynku, jakim jest dom jednorodzin-
ny, ma co najmniej kilka rozwiπzaÒ, ktÛre
mogπ byÊ uznane za rÛwnorzÍdne, a z dru-
giej o ostatecznej decyzji i wyborze decydu-
jπ czÍsto bardzo lokalne czynniki, takie jak:

ï lokalizacja i wielkoúÊ dzia≥ki,

ï wielkoúÊ domu,

ï dostÍpnoúÊ mediÛw,

ï zasobnoúÊ inwestora,

ï gwarancja,

ï dostÍpnoúÊ i niezawodnoúÊ serwisu,

ï zaawansowanie techniczne uøytkownika
i moøliwoúci zarzπdzania systemem,

ï zaufanie do oferenta, konsultanta czy do-
radcy,

ï referencje od innych uøytkownikÛw i inne.

Referencja

Zestawienie zaprezentowane poniøej jest
rodzajem referencji. Przez okres oko≥o 16
miesiÍcy, czyli od paüdziernika 2011 roku
do stycznia 2013 roku, uøytkownik pompy
ciep≥a typu powietrze/woda wykorzystanej
do ogrzewania domu jednorodzinnego
zbiera≥ dane dotyczπce poboru energii
i temperatur. Samo porÛwnanie prostego

wskaünika, jakim jest koszt energii elek-
trycznej, nie jest w 100% miarodajne
w przypadku eksploatacji pompy ciep≥a,
ale moøe staÊ siÍ jednym z istotnych argu-
mentÛw przy podejmowaniu decyzji o wy-
borze ürÛd≥a ciep≥a. Jest rÛwnieø rzeczπ
oczywistπ, øe prosty koszt wynikajπcy
z rachunkÛw nie uwzglÍdnia wielu innych
czynnikÛw: zwyczajÛw domownikÛw, ich
dyscypliny w podejmowaniu prostych
dzia≥aÒ energooszczÍdnych (úwiadome
wietrzenie pomieszczeÒ, regulacja tempe-
ratury za pomocπ zaworÛw termostatycz-
nych, programy obniøeÒ nocnych itp.). Mi-
mo to analiza kosztÛw energii moøe byÊ
g≥Ûwnπ bazπ u≥atwiajπcπ odniesienie siÍ do
tego rodzaju technologii ogrzewania.
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Koszty ogrzewania 
pompą ciepła powietrze/woda
– dom jednorodzinny
Michał Zalewski

Jednym z moøliwych rozwiπzaÒ w zakresie ogrzewania domÛw jednorodzinnych jest zastoso-
wanie pompy ciep≥a powietrze/woda. Artyku≥ prezentuje analizÍ kosztÛw eksploatacji takiego
ürÛd≥a ciep≥a, w oparciu o zapis danych z realnie dzia≥ajπcej instalacji.

Rys. 1. Instalacjπ referencyjnπ jest system grzew-
czy z pompπ ciep≥a dzia≥ajπcy w domu jednoro-
dzinnym o powierzchni 250 m2, pod Bia≥ymsto-
kiem 

Rys. 2. Do ogrzewania wykorzystano powietrznπ pompÍ ciep≥a Waterstage High Power firmy Fujitsu
General



Instalacja grzewcza

Omawiany dom jest zlokalizowany
w okolicach Bia≥egostoku, ma powierzch-
niÍ uøytkowπ 250 m2 i ca≥kowitπ po-
wierzchniÍ ogrzewanπ 290 m2. Do ogrze-
wania wykorzystano powietrznπ pompÍ
ciep≥a Waterstage High Power firmy Fujit-
su General ñ model WSYK160DA9
WOYK160LAT, z oferty firmy Klima-
-Therm. Jest to pompa zasilana 3-fazowo,
przeznaczona do pracy przy temperaturach
zewnÍtrznych od -20 do +35oC, o mocy
16 kW. Funkcje pompy to ogrzewanie (c.o.)
i przygotowanie ciep≥ej wody uøytkowej
(c.w.u.). System grzewczy pracuje z regu-
lacjπ pogodowπ, instalacja wewnÍtrzna to
g≥Ûwnie grzejniki z elementami ogrzewa-
nia pod≥ogowego (≥azienki i posadzki cera-
miczne). 

Roczny rozk≥ad temperatur na podstawie
wieloletnich pomiarÛw ze stacji pogodo-
wej przedstawia rys. 4. Uøytkownik domu
w okresie od paüdziernika 2011 rok do
stycznia 2013 roku prowadzi≥ pomiary
temperatur zewnÍtrznych, wewnÍtrznych,
poboru energii elektrycznej oraz kosztÛw
energii. Dane zosta≥y zebrane w tabeli 1.

Analiza

Koszty zosta≥y oszacowane w dwÛch
wariantach. Przy wykorzystaniu opcji jed-
notaryfowej oraz przy wykorzystaniu opcji
dwutaryfowej, przy czym przy opcji dwu-
taryfowej koszt jest niøszy o blisko 20%.
Interesujπce jest porÛwnanie takiego domu
do domu ogrzewanego paliwem gazowym
za pomocπ kot≥a kondensacyjnego. W tym
przypadku dane pochodzπ z portalu ebok
udostÍpnionego przez PGNiG dla odbior-

cÛw gazu. PorÛwnywany dom to obiekt
o powierzchni oko≥o 250 m2, rÛwnieø, tak
jak dom z Podlasia, zbudowany w pierw-
szej dekadzie XXI w. Instalacja ogrzewa-
nia takøe g≥Ûwnie bazuje na grzejnikach
z elementami ogrzewania pod≥ogowego.
Zuøycie gazu przedstawia tabela 2.
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Rys. 3. Panel sterowania pompy ciep≥a powie-
trze/woda Waterstage High Power



W opisanym okresie koszty wynikajπce
z rachunkÛw za gaz wynios≥y 8 055 z≥ przy
kosztach dla pompy ciep≥a 5 600 z≥ dla
dwutaryfowego licznika oraz 6 700 z≥ dla
licznika jednotaryfowego.

Podsumowanie

Jak widaÊ z powyøszych danych, pompa
ciep≥a powietrze/woda jest systemem
ogrzewania wartym rozwaøenia przy po-

dejmowaniu decyzji o wyborze domowej
technologii grzewczej. Koszty takiego
ogrzewania przy zastosowaniu odpowied-
nich taryf mogπ byÊ niskie. Przy szacowa-
niu kosztÛw eksploatacji warto takøe
wspomnieÊ o jeszcze jednym wskaüniku:
wzroúcie cen paliw. Z analiz firmy Klima-
-Therm wynika, øe úredni koszt jednej ki-
lowatogodziny w 2011 roku wynosi≥
0,59 z≥, w 2012 roku oko≥o 0,67 z≥/kWh
ñ czyli nastπpi≥ wzrost o oko≥o 8%. Dla ga-
zu te wartoúci przedstawiajπ siÍ nastÍpujπ-
co: w 2011 roku koszt úredni wynosi≥ 2,1
z≥/m3 natomiast w 2012 roku 2,3 z≥/m3

ñ czyli nastπpi≥ wzrost o oko≥o 9%.

Micha≥ Zalewski

Autor jest kierownikiem Sekcji SzkoleÒ 

firmy Klima-Therm
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Tabela 1. Zapis temperatur zewnÍtrznych, wewnÍtrznych, poboru energii elektyrcznej oraz kosztÛw energii

rok miesiπc

zuøycie
energii 

w taryfie
dziennej

zuøycie
energii 

w taryfie
nocnej

iloúÊ
kWh

razem

koszt
energii 

w taryfie
dziennej

[z≥]

koszt
energii 

w taryfie
nocnej [z≥]

≥πczny
koszt

energii 
w taryfie

G12
elastyczna

[z≥]

koszt
energii 

w taryfie
G11

komfort
[z≥]

úrednia
temp, nocy

wg
odczytÛw

[oC]

úrednia
temp dnia

wg
odczytÛw

[oC]

úrednia
temp

wewnÍtrzna
[oC]

2011

paüdziernik 97 72 169 68,04 21,00 89,03 105,91 -0,8 bd bd

listopad 621 445 1 066 435,57 129,76 565,33 668,06 -1,0 5,5 19,7

grudzieÒ 676 472 1 148 474,15 137,64 611,78 719,45 -0,7 4,6 20,2

2012

styczeÒ 870 735 1 605 610,22 214,33 824,54 1 005,85 -5,4 -0,5 20,0

luty 1 039 791 1 830 728,75 230,66 959,41 1 146,86 -14,4 -5,3 19,0

marzec 555 385 940 389,28 112,27 501,54 589,10 -2,3 8,6 18,9

kwiecieÒ 296 268 564 207,61 78,15 285,76 353,46 0,5 11,7 19,5

maj 47 57 104 32,97 16,62 49,59 65,18 bd bd bd

czerwiec 21 33 54 14,73 9,62 24,35 33,84 bd bd bd

lipiec-wrzesieÒ 59 171 230 41,38 49,86 91,25 144,14 bd bd bd

paüdziernik 223 234 457 156,41 68,23 224,65 286,40 2,7 11,2 19,2

listopad 436 340 776 305,81 99,14 404,95 486,32 2,8 6,9 20,2

grudzieÒ 1 118 866 1 984 784,17 252,53 1 036,69 1 243,37 -5,5 -1,2 20,1

2013 styczeÒ 692 546 1 238 485,37 159,21 644,58 775,85 -9,9 -0,2 17,6

Razem 12 165 6 313,46 7 623,81

Cena jednej kWh w poszczegÛlnych taryfach

taryfa G11 taryfa G12 dzienna taryfa G12 nocna

cena kWh brutto 0,6267 0,7014 0,2916

Tabela 2. Zuøycie gazu do ogrzewania domu jednorodzinnego 
o powierzchni 250 m2 ñ kocio≥ kondensacyjny

data odczytu sk≥adnik jednostka typ odczytu wskazanie zuøycie
zuøycie

úredniodobowe

19.12.2011 paliwo gazowe m3 rzeczywisty 10 242 723 9,9

30.03.2012 paliwo gazowe m3 szacunkowy 11 601 1 359 13,32

03.04.2012 paliwo gazowe m3 rzeczywisty 11 655 54 13,5

06.06.2012 paliwo gazowe m3 rzeczywisty 11 937 282 4,41

03.08.2012 paliwo gazowe m3 rzeczywisty 12 060 123 2,12

03.10.2012 paliwo gazowe m3 rzeczywisty 12 203 143 2,34

06.12.2012 paliwo gazowe m3 rzeczywisty 12 739 536 8,38

31.12.2012 paliwo gazowe m3 szacunkowy 13 126 387 15,48

èrÛd≥o: portal ebok dla klientÛw PGNiG

Rys. 4. Wykres temperaturowy dla stacji pogodowej Bia≥ystok
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