
Pompy ciepła C.W.U. 



Jak to działa? 

Pompa ciepła to „odwrócona lodówka”. W 
przypadku lodówki ciepło jest odprowadzane ze 
środka na zewnątrz, pompa ciepła działa 
odwrotnie. Ciepło z powietrza jest wprowadzane 
przez system grzewczy do zasobnika ciepłej 
wody użytkowej (CWU). Efekt podgrzania wody 
uzyskuje się poprzez sprężenie pary czynnika 
oraz jego rozprężanie. 
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Budowa i funkcjonowanie pomp ciepła PCWU 

Dane techniczne: 
 

Pojemność zasobnika: 
 

Napięcie zasilania: 
 

Średni pobór mocy: 
 

Moc dodatkowej grzałki: 
 

Przepływ powietrza: 
 

250-350l 
 

230V 
 

440-650W 
 

1500W 
 

300-600m3/h 



Przykłady zastosowania zestawów wentylacyjnych 

Zestaw 
standardowy 
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Pomieszczenia przeznaczone do chłodzenia 

Spiżarnia Pralnia Fitness 

Chłodzenie pomieszczeń nie przeznaczonych do stałego pobytu 
(możliwe jest opcjonalnie okresowe chłodzenie pomieszczeń mieszkalnych) 

Minimalna powierzchnia pomieszczenia chłodzonego: 40 m2 

 

Przykłady pomieszczeń dla wykorzystania dodatkowego chłodzenia: 



 

Zalety dla zastosowania pomp ciepła 

POMPA  

CIEPŁA 

• Wysoki komfort wody użytkowej niezależnie od 
nasłonecznienia 

• Wysoka efektywność pracy w porównaniu do 
kotłów grzewczych, bojlerów… 

• Stosunkowo łatwe prace montażowe 
• Możliwość zastosowania przy braku warunków 

dla zabudowy kolektorów 
• Niewrażliwość na zmniejszone pobory wody 

użytkowej  (brak przegrzewów) 
• Możliwość wykorzystania powietrza dla 

chłodzenia pomieszczenia 
 



ŁATWY MONTAŻ  

• Powietrzna pompa ciepła do podgrzewania 
ciepłej wody użytkowej jest łatwa i szybka w 
instalacji, montaż trwa kilka godzin. 

• Pompa ciepła może współpracować z 
istniejącą instalacją C.O.  

• Pompę można zainstalować w dowolnym 
miejscu w budynku. Wymaga jedynie około 
1,5 m2 powierzchni,  



WYSOKA WYDAJNOŚĆ  

Używając darmowego ciepła z otaczającego 
powietrza (odnawialne źródła energii) oraz 
kompresora, pompa ciepła osiąga nawet ponad 
czterokrotnie większą wydajność energetyczną 
grzejniki elektryczne. Współczesne urządzenia mają 
współczynnik wydajności (COP) na poziomie od 3,8 
do 4,5.  
Jeżeli efektywność średnioroczna COP wynosi np. 
4,0 to oznacza to, że z 1 kW energii elektrycznej 
zużywanej przez pompę ciepła, wytworzone jest 4 
kW ciepła. 



 Koszty brutto podgrzania 100 litrów wody użytkowej od 10 do 45oC: 

w sezonie grzewczym (ZIMA) poza sezonem grzewczym (LATO) 

Porównanie kosztów podgrzewania wody 
użytkowej OZE z innymi źródłami energii 


