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Dokładna data budowy Pałacu w Sulisławiu, na Opolszczyźnie, nie jest znana. 
Wiadomo, że w 1814 roku cesarz Wilhelm I kupił go wraz z całą miejscowością, 
a następnie przekazał w nagrodę za walki z Napoleonem feldmarszałkowi Grafowi 
Zork von Wartenberg. Do II wojny światowej właściciele pałacu zmieniali się 
kilkukrotnie, a po wojnie majątek został upaństwowiony i doprowadzony do ruiny. 
W 1978 roku obiekt przejęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Po przeobrażeniach 
ustrojowych w 1989 roku Pałac przeszedł w ręce prywatne, aby ostatecznie trafić 
do pana Jerzego Bara, który urządził w nim hotel i centrum medycyny wschodniej, 
zasilane ekologicznymi pompami ciepa.

Odprężenie i wyciszenie w Pałacu 
wspierane przez pompy ciepła Danfoss

Referencja

50%
oszczędności. O tyle pompy 
ciepła DHP-S pozwalają 
zaoszczędzić inwestorowi 
na ogrzewaniu, ciepłej 
wodzie użytkowej w 
porównaniu do kotła 
olejowego.



mówi Jerzy Bar, inwestor

Porównanie kosztów ogrzewania w PLN
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Roczne zapotrzebowanie na ciepło:
• 300 000 kWh/rok.

Roczny koszt ogrzewania w oparciu o kotły:
• Olej opałowy: 133 000 zł/rok

Roczny koszt ogrzewania w oparciu  
o biwalentny układ pomp ciepła i kotła:
•  Pompy ciepła:  2 x DHP-S 42 kW – 63 600 zł
•  Olej opałowy:  3 600 zł

Podsumowanie:
 Koszty ogrzewania obiektu i ciepłej wody użytkowej zostały 
zredukowane o 50% w stosunku do dotychczasowych kosztów. 
Inwestycja zwróci się w ciągu 4 lat. 

Roczny koszt oleju 
opałowego 
133 000 zł

Zużycie energii  
elektrycznej przez 
dwie pompy ciepła  

DHP-S 42 kW 
na rok 

63 600 zł

Dotychczasowy system ogrzewania 
oparty był o kotły olejowe, których eksp-
loatacja obciążała budżet inwestora. 

Dane inwestycji 
• Lokalizacja: Sulisław,  

woj. dolnośląskie
• Inwestor:  Jerzy Bar, Pałac  

w Sulisławiu
• Projekt i realizacja instalacji:  

Sanito Sp. z o.o.
• Powierzchnia:  4000 m2. 
• Odnawialne źródła energii:  

Dwie gruntowe pompy ciepła 
DHP-S 42 kW 

• Odbiorniki ciepła: Centralne 
ogrzewanie, ciepła woda użytkowa 

• Typ budynku: Zabytek,  
modernizacja, 2012 r.

W 2012 roku nowy inwestor, zainspiro-
wany wizytami w Indiach i kulturą 
wschodu, stworzył w obiekcie ośrodek 
medycyny ajurwedyjskiej. Połączenie eks-
kluzywnych wnętrz Pałacu i dobro-
dziejstw płynących z zabiegów ajurwe-
dyjskich, jogi i odpowiedniej diety, 
zapewnia gościom odprężenie i nabranie 
sił witalnych. Zaś wykorzystanie odna-
wialnych źródeł energii w postaci pomp 
ciepła dopełnia ideę stworzenia przyja-
znego dla gości i przyrody obiektu.

Komfort gości Pałacu dzięki  
pompom ciepła Danfoss
Idea, przyświecająca właścicielowi 
Pałacu w Sulisławiu – stworzenie miej-

Koszty ogrzewania, bezpieczeństwo gości, 
brud i zapach związany z ogrzewaniem hotelu 
olejem spędzały mi sen z powiek. Jestem 
bardzo zadowolony z decyzji o zainwestowa-
niu w pompy ciepła Danfoss. Są to urządzenia, 
które znacznie ograniczyły koszty funkcjono-
wania obiektu, są bezobsługowe i wpisują się 
w specyfikę prowadzonej działalności, jaką jest 
Centrum Medycyny Wschodu.

sca relaksu i odprężenia – nie była pro-
sta do osiągnięcia.  Aby wsz ystko 
współgrało ze sobą: założenia wschod-
niej medycyny ajurwedy, jogi, odpo-
wiednia kadra i zabytkowy obiekt, 
trzeba było włożyć bardzo wiele pracy. 
Wymagał jej szczególnie sam pałac, 
którego mury, o grubości 1,5 m, zabyt-
kowy ogród, ograniczenia wyznaczone 
przez konserwatora zabytków posta-
wiły nie lada wyzwanie przed inwesto-
rem. Pierwotnie gościom Pałacu kom-
fort cieplny zapewniały kotły olejowe, 
które dla samego właściciela stanowiły 
spory problem związany z bezpieczeń-
stwem (trzeba było mieć przeznaczone 
do tego pomieszczenia) nieprzyjem-

21 Studzienka z rozdzielaczami  
dolnego źródła.

Grzegorz Burek, GLOBEnergia (z lewej),  
Piotr Jacewicz, Sanito. 

nym zapachem, koniecznością napeł-
niania zbiorników, a przede wszystkim 
bardzo wysokimi kosztami. Pan Jerzy 
poznał na targach budowlanych firmę 
Sanito, która posiada duże doświad-
czenie w zakresie doboru, montażu 
i instalacji pomp ciepła. Firma wprowa-
dziła inwestora w temat odnawialnych 
źródeł energii i ostatecznie zdecydo-
wał się on zainstalować pompy ciepła 
DHP-S, pozostawiając jako źródło 
szczytowe kocioł olejowy.

Instalacje w Pałacu  
– nie lada wyzwanie
Pałac w Sulisławiu to 4000 m2 i basen. 
W obiekcie system ogrzewania jest syste-

mem mieszanym. W części pomieszczeń 
jest ogrzewanie podłogowe, a w części 
musiały pozostać grzejniki, zgodnie 
ze wskazaniami konserwatora zabytków. 
Firma instalacyjna musiała dostosować 
wszystko do wytycznych. „Dostosowanie 
się do wymogów konserwatora budynku, 
instalacja w obiekcie, w którym mury mają 
1,5m grubości, przygotowanie dolnego 
źródła w pięknym zabytkowym ogrodzie, 
z zachowaniem architektury krajobrazu 
było wyzwaniem, z którym wcześniej nie 
mięliśmy do czynienia. Co do rozwiązań 
byliśmy pewni, że zdadzą egzamin, bardzo 
zależało nam aby usatysfakcjonować 
inwestora pod kątem przeprowadzenia 
instalacji. Na szczęście wszystko przebiegło 

bez problemu i praktycznie w założonym 
terminie.” – mówi Piotr Jacewicz, współ-
właściciel firmy instalującej pompy ciepła 
Danfoss – Sanito.

Założone zostało, że ciepła woda i ogrze-
wanie budynku będzie realizowane 
przez pompy ciepła, a jako źródło szczy-
towe zostanie zachowany kocioł ole-
jowy. Jednak inwestor w trakcie sezonu 
po prostu wyłączył kocioł i całość obsłu-
giwały 2 pompy ciepła, o łącznej mocy 
84 kW.

„Pan Jerzy do końca miał wątpliwości, czy 
aby na pewno system z pompami ciepła da 
radę. Cieszę się, że po minionym sezonie 

3 4Wymiennik ładowania ciepłej wody użytkowej  
w technologii gazu gorącego (TGG). Dwie gruntowe pompy ciepła Danfoss DHP-S.



są one już rozwiane i wkrótce zaczynamy 
realizować kolejną instalację dla inwe-
stora.” – podsumował Piotr Jacewicz, 
Dyrektor Techniczny Sanito

Zastosowane rozwiązanie
Realne zapotrzebowanie z minionych 
lat było na poziomie 110 kW i obejmo-
wało ogrzewanie i ciepłą wodę użyt-
kową. W Pałacu zastosowano kaskadę 
dwuch gruntowych pomp ciepła DHP-S, 
po 42 kW każda, w sumie 84 kW, pozo-
stałe zapotrzebowanie miało być reali-
zowane przez istniejący kocioł olejowy, 
który ostatecznie po modernizacji nie 
musiał być włączany. Ciepła woda jest 
przygotowywana w zasobnikach o łącz-
nej pojemności 1500 litrów.

Dolne źródło, o wielkości 1600 m wyko-
nane jest w postaci odwiertów piono-
wych, po 135 m każdy i umiejscowione  
ze studzienką rozdzielaczową w zabyt-
kowej części parku. Na wykonanie dol-
nego źródła również była potrzebna 
zgoda konserwatora zabytków. W miej-
scu, w którym znajduje się dolne źródło 
można również w ykonać parking. 
Warunki wiercenia były dość trudne 
z uwagi na skały i margle, które tam się 
znajdują. Nie ma potrzeby specjalnego 
serwisowania dolnego źródła, można je 
sprawdzić okazjonalnie, podczas dorocz-
nego serwisu.

Cała inwestycja trwała niespełna dwa 
miesiące, w tym ok 3. tygodnie wykona-

nie odwiertów i 3 tygodnie wykonanie 
instalacji z pompami.

Więcej o DHP-S
Pompa przeznaczona do większych inwe-
stycji, np. budynki wielorodzinne, przed-
szkola, biura, sklepy, restauracje, stacje paliw, 
jak imodernizacji poprzez obniżenie kosz-
tów użytkowania dotychczasowych 
kotłowni. Przygotowana jest do współpracy 
z zewnętrznymi źródłami szczytowymi np. 
istniejącymi kotłami oraz zasobnikami cie-
płej wody użytkowej. Dzięki zastosowanej 
technologii gazu gorącego (TGG) możliwa 
jest bardzo efektywna dostawa ciepłej 
wody użytkowej podczas ogrzewania lub 
chłodzenia budynku. Dzięki Danfoss OnLine 
pracę pompy można zdalnie monitorować.
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Zobacz film:
https://www.youtube.com/watch?v=RgfgfpjW6rE

Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian  
w produktach bez uprzedzenia. Dotyczy to również produktów już zamówionych. Zamienniki mogą być dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfi kacjach już 
uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek Danfoss, logotyp Danfoss są znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa 
zastrzeżone. Informacje zawarte w broszurze mogą ulec zmianie jako efekt stałych ulepszeń i modernizacji naszych urządzeń.
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5 Miejsce wykonanych odwiertów. 6 Zabytkowy park


