
Ania
skutecznie walczy
z emisją dwutlenku węgla

Pompy ciepła 
– ekologiczne ogrzewanie 
Jakie są korzyści z zastosowania pompy ciepła?
To cały pakiet korzyści. Dzięki pompie ciepła możesz obniżyć 
swoje rachunki za ogrzewanie. Ograniczasz emisję dwutlenku 
węgla z Twojego domu, dzięki czemu nie ma spalin, z których 
powstaje smog. Dodatkowo pompy ciepła pracują w pełni 
automatycznie, dzięki czemu możesz cieszyć się ciepłem w swoim 
domu bez dodatkowej obsługi urządzenia. 

Są świetnym sposobem na ogrzanie domu w sposób przyjazny  
dla środowiska, przy jednoczesnej oszczędności pieniędzy  
w dłuższej perspektywie. 

Gdzie najlepiej sprawdzi się pompa ciepła?
Pompy ciepła najlepiej sprawdzą się w nowych budynkach,  
które mają wyższy poziom izolacji i mniejsze straty ciepła. 
Idealnie nadają się do ogrzewania podłogowego lub do większych 
grzejników, które najłatwiej jest uwzględnić na etapie planowania 
i budowy. 

Pompy ciepła można stosować również w budynkach 
modernizowanych, lecz w tym przypadku dobór pompy ciepła 
wymaga dokładnej analizy budynku oraz istniejącej instalacji.

Czy można zintegrować pracę kotła  
gazowego i pompy ciepła?
Jak najbardziej. Nazywane jest to systemem hybrydowym 
(biwalentnym). Takie rozwiązanie to szereg korzyści, w tym 
mniejsze potrzeby zmian w istniejącej instalacji grzewczej.  
W systemie hybrydowym pompa ciepła może dostarczać  
ciepłą wodę użytkową i ogrzewanie budynku w cieplejszych  
miesiącach roku, a w rezerwie jest kocioł, który będzie pracował  
w najchłodniejszych okresach, wtedy gdy pompa ciepła nie jest  
w stanie sama w pełni pokryć zapotrzebowania na ciepło budynku.

Dlaczego pompa ciepła jest coraz chętniej  
wybierana przez właścicieli nieruchomości?
Pompa ciepła to urządzenie grzewcze, które jest w stanie 
wykorzystać energię pochodzącą ze środowiska, a nie taką,  
która powstaje w wyniku m.in. spalania. W ten sposób zużywamy 
to, co jest nam dane od natury - energię cieplną skumulowaną  
w wodzie, powietrzu lub gruncie. Rozwiązanie to może wydawać 
się niestandardowe, ale jak najbardziej jest skuteczne i przede 
wszystkim idealnie odpowiada współczesnym potrzebom 
pozyskiwania ciepła w jak najbardziej ekologiczny sposób.
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Julia
przyczynia się do
redukcji śladu węglowego

Najważniejsze zalety pomp ciepła:
• rezygnacja z paliw kopalnych
• całkowita redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza 

(brak emisji spalin, brak powstawania smogu)
• funkcja ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń  

oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej
• niskie koszty eksploatacji  
• bezobsługowa praca
• cicha praca urządzenia

Kiedy warto zamontować pompę ciepła?
Pompę ciepła warto zamontować przede wszystkim w nowo 
powstających budynkach, które będą korzystały z energii elektrycznej 
wytwarzanej przez instalację fotowoltaiczną.

Współpracując z instalacją fotowoltaiczną pompa ciepła pozwala  
na jeszcze szybszy zwrot kosztów inwestycji, a nowy budynek  
o dobrej izolacji termicznej będzie wymagał wytworzenia mniejszej 
ilości energii cieplnej, aby zapewnić odpowiedni komfort cieplny 
domownikom.

Czy pompa ciepła sprawdzi się w starym budynku?
Pompa ciepła w starym domu to doskonałe rozwiązanie, jednak 
odpowiedni dobór pompy ciepła w tym przypadku wymaga dokładnej 
analizy istniejącej instalacji c.o. i c.w.u., źródła ciepła oraz jakości 
izolacji budynku. W wyniku przeprowadzonej analizy może okazać 
się, że w pierwszej kolejności budynek powinien zostać poddany 
termomodernizacji, a instalacja powinna zostać przystosowana  
do pracy pompy ciepła.

Czy pompa ciepła sprawdzi się zimą,  
przy ujemnych temperaturach?
Tak, natomiast przed jej montażem konieczne jest obliczenie 
zapotrzebowania na ciepło konkretnej nieruchomości i dobranie 
pompy o odpowiedniej mocy grzewczej.

Czy można schłodzić dom pompą ciepła?
Tak, pompa ciepła to rozwiązanie uniwersalne. Możliwe jest jej 
wykorzystanie również do innych celów niż ogrzewanie domu zimą. 
Może być to właśnie aktywne lub pasywne chłodzenie latem,  
aby zwiększyć komfort przebywania w budynku. 

Temperaturę można obniżyć poprzez rozprowadzenie chłodu  
z wykorzystaniem różnych systemów grzewczo-chłodzących  
np. klimakonwektorów lub systemu płaszczyznowego.

Bosch Termotechnika ściśle współpracuje 
z instalatorami oferując im wsparcie m.in.  
w Programie Green Hero. Firmy posługujące się tym 
znakiem są kompetentne w zakresie doradztwa  
i instalacji ekologicznych rozwiązań grzewczych.

Zeskanuj kod, aby  
dowiedzieć się więcej  
o pompach ciepła:

Zastanawiasz się, czy pompa ciepła  
to dobre rozwiązanie dla Ciebie?

Skontaktuj się z Autoryzowanym  
Partnerem Bosch Termotechnika.

Zeskanuj kod,  
aby przejść do  
wyszukiwarki:
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