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Pan Mariusz razem z małżonką zastanawiali się dwa lata nad wybudowaniem nowego 
domu. W końcu w 2012 projekt nowego domu został zrealizowany. ”Założenia były 
proste, każdy z domowników powinien mieć dla siebie  wygodne pomieszczenie 
(ok. 20-25 m2), wspólny salon połączony z kuchnią oraz  pomieszczenie do rekreacji i 
ćwiczeń. Kolejnym założeniem były duże przeszklenia. Chcieliśmy mieć sporo światła 
dziennego w domu.  Od strony użytkowej obecny dom spełnia nasze oczekiwania.” 
– mówi Pan Mariusz. Ze względu na komfort cieplny już od samego początku 
planowano, że dom będzie ogrzewany przy pomocy systemu podłogowego. Po kilku 
tygodniach rozważań i analiz podjęto decyzję o zastosowaniu pompy ciepła, jako 
źródła ciepła, ciepłej wody użytkowej i chłodu.  

Komfort ogrzewania, chłodzenia 
i wentylacji w nowoczesnym 
domu jednorodzinnym
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„O  wyborze pompy ciepła DHP-H Opti Pro 
zdecydowały takie zalety, jak: komfort 
cieplny, bezobsługowość, prosta zmiana 
ustawień paramentów dla każdego z 
domowników oraz możliwość sterowania 
przez internet.  Duże znaczenie miała 
również możliwość integracji pompy z 
systemem chłodzenia pasywnego. Poza 
samą pompą ciepła, zdecydowaliśmy się 
również na rekuperację oraz indywidualny 
system sterowania Danfoss Link. Umożliwia 
on prostą i dowolną konfigurację ustawień 
dla poszczególnych pomieszczeń oraz 
dowolną lokalizację termostatów.”  – mówi 
inwestor. 

zużycie miesięczne to 903 kWh czyli   
ok. 459,85 zł.” – mówi Pan Mariusz 
 Dlaczego Danfoss? „Najmocniejszym 
argumentem, który nas przekonał było to, 
że pompa ciepła Danfoss jest zaprojektowana, 
a jej systemy były sprawdzane przez wiele lat 
w surowym i wymagającym skandynawskim 
klimacie. Dodatkową zaletą są „różne” 
rozwiązania od jednego dostawcy: pompa 
ciepła, rekuperacja oraz indywidualne, 
bezprzewodowe sterowanie ciepłem 
w poszczególnych pomieszczeniach. Wyżej 
wymienione rozwiązania można integrować, 
co powinno skutkować dalszą redukcją 
kosztów.” – argumentuje właściciel.

Produkcja Danfoss A/S

Poza komfortem cieplnym istotnym 
argumentem były przewidywane niskie 
koszty eksploatacji. Zima 2012/2013 jest 
pierwszym sezonem grzewczym. 
Z obserwacji wynika, że koszt ogrzewania 
pompą ciepła nowego domu o powierzchni 
około 240 m2 z ogrzewanym garażem 36 m2 
jest porównywalny z ogrzewaniem 
gazowym uprzednio zamieszkałego domu 
o powierzchni około 100 m2, tak więc 
oczekiwanie niskich kosztów zostało 
potwierdzone w praktyce. „W ciągu 12 
miesięcy zużyliśmy 5964 kWh co daje roczny 
koszt ogrzewania, ciepłej wody użytkowej 
oraz chłodzenia na poziomie 3050,57 zł przy 
taryfie G12 (50% strefa 1; 50% strefa 2). 
Dla ciekawości dodam, że maksymalne 

Podstawowe dane projektu:
Lokalizacja: Słupsk

Typ budynku:

jednorodzinny,  wybudowany w 2012

Powierzchnia domu: 240 m2.

Odnawialne źródło energii: 

gruntowa pompa ciepła DHP-H Opti Pro 12 

wraz z modułem chłodzenia pasywnego DCM-P

Odbiorniki ciepła: ogrzewanie podłogowe

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem 

ciepła: rekuperator Danfoss Air a3

Sterowanie ogrzewaniem: Danfoss Link

Realizacja instalacji:

InwestMATeko – Rafał Piniański


