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Powietrzne pompy ciepła 



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 lub gruntu jest 
wprowadzane przez system grzewczy do 
pomieszczeń mieszkalnych. W celu zwiększenia 
temperatury następuje sprężenie pary czynnika 
oraz jego rozprężanie. 



Zasada działania 
TRYB GRZANIA: parownik (4) 
przekazuje ciepło z powietrza 
do czynnika chłodniczego, który 
po wyjściu ze sprężarki (3) jest 
kierowany przez zawór 4-
drogowy (6) do jednostki 
wewnętrznej (2) i w skraplaczu 
(7) oddaje ciepło do wody 
grzewczej. O prawidłową pracę 
obiegu chłodniczego dba także 
sterowany precyzyjnie (pomiar 
temperatury i ciśnienia za 
parownikiem) elektroniczny 
zawór rozprężny (5). Przepływ 
wody grzewczej wymusza 
pompa obiegowa (8). Przy 
większych potrzebach ciepła do 
pracy może być włączany 
podgrzewacz elektryczny (9). 
Wbudowany zawór 3-drogowy 
(10) służy przełączaniu trybu 
pracy (ogrzewanie 
budynku/woda użytkowa) 



• Niezawodna urządzenie i prosty montaż  

• Zajmuje mało miejsca 

• Możliwość ogrzewania i chłodzenia 

• Optymalne wykorzystanie samodzielnie 
wytworzonego prądu w połączeniu z 
fotowoltaiką 

• Duża efektywność (COP) 

 

ZALETY 



ŁATWY MONTAŻ  

• Powietrzna pompa ciepła typu split jest łatwa i 
szybka w instalacji.  Pompa ciepła może 
współpracować z istniejącą instalacją C.O. lub 
C.W.U. 

• Nie wymaga żadnych odwiertów oraz 
rozkopanych działek.  

• Pompę można zainstalować w dowolnym 
miejscu, przy 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. 



EFEKT EKONOMICZNY 

• Pompy ciepła są dostępne w wielu różnych 
mocach, o różnej wydajności w zależności od 
potrzeb i powierzchni domu. Każda instalacja 
musi być dobierana indywidualnie aby uzyskać 
optymalny efekt ekonomiczny. 

• Pompa ciepła nie wymaga bodowy komina w 
budynku co zmniejsza koszty inwestycyjne. 

• Koszt ogrzewania budynku jest podobny do 
ogrzewania gazowego 


