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wymiana kotła na paliwa kopalne na 
przystępny cenowo system wykorzystujący 
do ogrzewania domów energię odnawialną 
Ponieważ budynki wykorzystują 40% całej energii pierwotnej zużywanej w  UE (z czego 70% jest 
wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń oraz produkcji ciepłej wody użytkowej) oraz dlatego, 
że rynek modernizacji reprezentuje ponad 85% całości rynku, zastąpienie kotłów na paliwa kopalne 
hybrydowymi pompami ciepła, może być świętym Graalem opłacalnych rozwiązań dostarczających 
energię odnawialną. 

Hybrydowa pompa ciepła łączy w  sobie pompę ciepła powietrze-woda z gazowym kotłem 
kondensacyjnym, z czego zarówno pompę, jak i kocioł można wykorzystać do ogrzewania pomieszczeń 
w budynku. W zależności od wymaganej zadanej temperatury przepływu oraz temperatury zewnętrznej, 
urządzenie może pracować tylko w trybie kotła, w trybie hybrydowym (w którym kocioł i pompa ciepła 
pracują razem) lub w trybie tylko pompy ciepła. Urządzenie zaprojektowano w sposób pozwalający na 
zminimalizowanie kosztów energii, z uwzględnieniem cen za energię lub zużycia energii pierwotnej, 
w zależności od preferencji użytkownika. Korzyści wynikające z tych oszczędności energii sprawiają, że 
hybrydowa pompa ciepła jest idealnym rozwiązaniem zastępczym dla kotłów na paliwa kopalne.

System hybrydowy jest bardzo uniwersalny, zarówno jeżeli chodzi o typ budynku, jak i typ emiterów 
ciepła (możliwe ogrzewanie podłogowe, jak i grzejniki). Jest także przyjazny dla środowiska i redukuje 
emisję CO2 przy niższym koszcie inwestycji, niż w przypadku innych istniejących technologii bazujących 
na energii odnawialnej. Jak zostanie to wyjaśnione w dalszej części dokumentu, technologię hybrydową 
można traktować jako bardzo opłacalne rozwiązanie przyczyniające się do realizacji celów programu UE 
„20-20-20”.

System hybrydowy charakteryzuje także najnowocześniejsza konstrukcja, która optymalizuje wydajność, 
kompaktowość i poziom hałasu. Oprócz tego, system jest łatwy w obsłudze i umożliwia monitorowanie 
energii.

Pieter Vanneste Bart Aspeslagh
vanneste.p@daikineurope.com aspeslagh.b@daikineurope.com
Centrum rozwoju EMEA Centrum rozwoju EMEA
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1.1. Korzyści dla środowiska: redukcja emisji CO2 oraz zużycie energii 
pierwotnej zgodnie z programem UE 20-20-20

W UE budynki zużywają około 40% całej energii pierwotnej, z czego domy stanowią zdecydowaną większość. Zużycie energii w domach, 

na ogrzewanie i produkcję ciepłej wody użytkowej ocenia się na 70%. Ponieważ większość wszystkich domów w UE jest nadal ogrzewana 

z wykorzystaniem paliw kopalnych, zmiana systemu na taki, który wykorzystuje do ogrzewania źródła energii odnawialnej i tym samym redukuje 

zużycie energii pierwotnej i emisję CO
2
, może w dużym stopniu przyczynić się do spełnienia celów programu UE 20-20-20, które zakładają 20% 

redukcję emisji gazów cieplarnianych w porównaniu do poziomów z 1990 roku, 20% zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

oraz 20% zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w UE (Dyrektywa UE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, 

dyrektywa 2009/28/WE).

MNIEJSZA EMISJA CO2 
W PORÓWNANIU Z 1990

Do roku 

2020
C02

WIĘKSZE WYKORZYSTANIE 
ENERGII ODNAWIALNEJ

+20%
*Zwykła działalność

gospodarcza 

-20%
ZUŻYCIE ENERGII PIERWOTNEJ 
w porównaniu z BAU*

-20%

Rysunek 1: Ilustracja założeń programu UE 20-20-20.

Pompy ciepła wykorzystujące jako źródło energii powietrze (ASHP) stały się popularną technologią wykorzystywaną do ogrzewania i chłodzenia 

budynków. Na przestrzeni lat, ich konstrukcja została zoptymalizowana z myślą o zwiększeniu efektywności (oraz obniżeniu zużycia energii), 

a używane czynniki chłodnicze zostały zastąpione substytutami, które dzięki niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP), są 

bardziej przyjazne dla środowiska. Ponieważ pompy ASHP wykorzystują powietrze, można z nich korzystać jak z odnawialnego źródła ciepła. 

Główną wadą pomp ASHP jest to, że ich efektywność zmniejsza się przy wyższych temperaturach przepływu: do uzyskania określonej mocy 

grzewczej potrzebna jest większa moc, co prowadzi do uzyskania niższego współczynnika efektywności (COP) i wyższych rachunków za prąd. 

Wyższe temperatury przepływu są niezbędne, jeśli w domu w charakterze emiterów ciepła stosuje się grzejniki. Rozwiązaniem są hybrydowe 

pompy ciepła - połączenie pomp ciepła z kondensacyjnym kotłem gazowym.

1.2. Oszczędności na kosztach eksploatacji, dzięki inteligentnemu 
przełączaniu między trybem pompy ciepła, trybem hybrydowym, 
a pracą kotła

Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma spełnia 3 podstawowe wymogi pakietu 20-20-20:

1. Mniejsza emisja CO2: Technologia hybrydowa redukuje emisję CO
2
, gdy emisja CO

2
 kotła gazowego przekracza emisję CO

2
 pompy ciepła.

 › Emisja CO
2
 kotła gazowego:  

• η = wydajność kotła [-]

• Poziom emisji gazu [kg CO
2
/kWh] (to ilość CO

2
 emitowanego na kWh spalanego gazu), np. 180~0,230 kg CO

2
/kWh dla gazu ziemnego 

 › Emisja CO
2
 pompy ciepła:  

• Poziom emisji sieci elektrycznej = ilość CO
2e

 emitowana na kWh wyprodukowanej elektryczności [kg C0
2e 

/kWh]. Typowa wartość to 

0,5 kg C0
2e

/kWh, ale zależy ona od struktury produkcji energii elektrycznej i zmienia się w czasie.

• COP = Współczynnik efektywności (wydajność pompy ciepła) [-]

Poniższy przykład pokazuje obniżenie emisji CO
2
 w budynku z rocznym zużyciem gazu na poziomie 20 000 kWh, jeżeli gazowy kocioł kondensacyjny 

zostanie zastąpiony hybrydową pompą ciepła. Założenia wynikają bezpośrednio z pomiarów pochodzących z testów miejscowych.

• Gazowy kocioł kondensacyjny:  4444 kg C0
2

• Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma:  3449 kg C0
2

Oznacza to obniżenie emisji o prawie 1000 kg CO
2
 w skali roku dla jednego konkretnego domu lub obniżenie emisji o ponad 22%.

wskaźnik emisji gazu
η

wskaźnik emisji sieci elektrycznej

COP
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2. Większe wykorzystanie energii odnawialnej: Gdy system hybrydowy działa w trybie pompy ciepła lub w trybie hybrydowym,

pompa ciepła wykorzystuje powietrze jako źródło energii odnawialnej i tym samym dostarcza energię odnawialną.

Energia elektryczna 
(sprężarka) (np. 1 kW)

Energia cieplna 
(ogrzewanie) =  
1 kW +3 kW =4 kW

Energia odnawialna 
(powietrze) (np. 3 kW)

Rysunek 2: Ilustracja prezentuje sposób, w jaki pompa ciepła wykorzystuje powietrze jako źródło odnawialnej energii do dostarczenia ciepła (należy zauważyć, że w tym przykładzie COP 
pompy ciepła jest równy mocy energii cieplnej (4 kW) przez pobór energii elektrycznej (1 kW) i dlatego jest równa 4.

3. Mniejsza ilość wykorzystanej energii pierwotnej w stosunku do scenariusza BAU (Business As Usual): Współczynnik COP

sezonowego wykorzystania energii pierwotnej (PE-sCOP) mierzy ile energii zużywa się do uzyskania określonej mocy grzewczej

w sezonie grzewczym. Rysunek 19 prezentuje wynik konkretnej symulacji, dowodzący, że hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma 

osiąga PE-sCOP na poziomie 1,2 ~1,5 podczas, gdy kocioł gazowy kondensacyjny osiąga zaledwie 0,88 ~ 0,98.

Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma unika działania przy niskim współczynniku COP, przełączając się w tryb hybrydowy, w którym 

aby dostarczyć wymaganą moc grzewczą, praca pompy ciepła jest wspomagana pracą gazowego kotła kondensacyjnego. Nawet

przy niskich temperaturach otoczenia, urządzenie ostatecznie przełącza się w tryb, w którym kocioł przejmuje całe obciążenie cieplne. 

Zasada działania technologii hybrydowej oraz sytuacje, w których hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma przełącza się z jednego 

trybu do drugiego, zostały opisane szczegółowe w drugim rozdziale niniejszego dokumentu.

Legenda:
• T 

flow
 = Temperatura zasilania

(°C), tj. temperatura, do której
system podgrzewa wodę

• T 
a
 = Temperatura otoczenia

(temperatura zewnętrzna (°C))
• COP = Współczynnik efektywności

(moc grzewcza/pobór mocy)

COP (-)T flow (°C)

T a (°C)

(a) (b)60

55

30

5,27

3,82

3,15

2,49

-10 -7 2 7 15

Rysunek 3: Typowa charakterystyka pompy ciepła (a): Krzywa nastawy zależnej od pogody (wymagana temperatura przepływu T
flow

 [°C] w zależności od temperatury otoczenia T
a
 [°C]) 

i (b): Typowa krzywa COP (uzyskany COP [-] w zależności od temperatury otoczenia T
a
 [°C]).
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1.3. Elastyczność stosowania w odniesieniu zarówno do systemu 
grzewczego, jak i wieku/jakości izolacji budynku 

Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma jest elastyczna zarówno w odniesieniu do typu budynku, w którym jest instalowana, jak i do typu 

używanych emiterów ciepła. Ponieważ łączy w sobie technologię gazowego kotła kondensacyjnego z pompą ciepła wykorzystującą jako źródło 

energii powietrze, można ją instalować w każdym budynku, niezależnie od roku, w którym został on zbudowany oraz niezależnie od jakości izolacji. 

Oprócz tego, hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma jest w stanie wytwarzać temperatury przepływu wody na poziomie od 25°C do 80°C, co 

sprawia, że nadaje się idealnie do użycia w budynkach z każdym typem emiterów ciepła (klimakonwektory, ogrzewanie podłogowe i grzejniki). 

Technologię hybrydową można stosować w każdym klimacie, z każdym typem emitera ciepła oraz w każdym typie budynku.

Rysunek 4 przedstawia zakres operacyjny hybrydowej pompy ciepła Daikin Altherma w trybie grzania. W zależności od wartości temperatury 

zewnętrznej (°C DB) oraz temperatury wody na wylocie (LWT, °C), można wyróżnić cztery strefy:

1. Strefę podwyższania (dla której praca pompy ciepła nie jest dostosowana), ale jeśli temperatury wody na wylocie są zbyt niskie, uruchomi 

się i podniesie temperaturę wody na wylocie do normalnych wartości operacyjnych, następnie wznowi normalną operację;

2. Strefa działania kotła, z LWT do 15°C dla suszenia jastrychu;

3. Strefa działania kotła;

4. Strefa działania pompy ciepła (w tej strefie może pracować pompa ciepła i/lub kocioł).

Rysunek 4: Zakres operacyjny HYBRYDOWEJ pompy ciepła Daikin Altherma, tryb hybrydowy w trybie ogrzewania.

* Działanie jednostki zewnętrznej możliwe, jeśli nastawa ≥ 25°C
* Możliwe działanie kotła

Działanie kotła (maksymalna temperatura wody na wylocie skraplacza wynosi 55°C)

Możliwe działanie jednostki zewnętrznej, ale nie ma gwarancji w zakresie wydajności. 
(Jeżeli temperatura zewnętrzna < -25°C, jednostka zewnętrzna wyłączy się)
(Praca jednostki wewnętrznej i kotła będzie kontynuowana)



8

Zasady
działania 
trybu hybrydowego

2

Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma w  sposób ciągły monitoruje parametry i  temperatury 
systemu. To zapewnia maksymalizację efektywności systemu w czasie rzeczywistym oraz powoduje, że 
system pracuje przez cały czas w najbardziej wydajny sposób. Można wyróżnić cztery tryby operacyjne 
dla ogrzewania pomieszczeń.
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2.1. Różne tryby działania

Można wyróżnić cztery różne tryby działania: 

1. Tryb tylko pompa ciepła;

2. Pierwszy tryb hybrydowy;

3. Drugi tryb hybrydowy;

4. Tryb tylko kocioł. 

Rysunek 5:  Przedstawienie czterech różnych trybów działania, także energii cieplnej [kWh/°C] i temperatury przepływu T
flow

 w zależności od temperatury otoczenia T
ambient

.

Legenda:
•	 Energia cieplna [kWh/°C]: wydajność cieplna [kWh] jaką generuje hybrydowa pompa 

ciepła Daikin Altherma w określonej temperaturze otoczenia. 
•	 PE COP [-] : COP energii pierwotnej: Wskazuje, ile można wygenerować mocy 

energii cieplnej zużywając 1 jednostkę energii pierwotnej.
•	 T

flow
: Temperatura zasilania, tj. temperatura [°C] z jaką woda opuszcza hybrydową pompę ciepła Daikin Altherma.

•	 HP = pompa ciepła 

Użytkownik może wybrać, czy przełączanie między trybami będzie zoptymalizowane pod względem ekonomicznym („tryb ECONO”), czy 

ekologicznym („tryb ECO”). W trybie ECONO, we wszystkich warunkach operacyjnych system wybiera źródło energii (gaz lub elektryczność) 

w oparciu o bieżący koszt energii. W trybie ECO, źródło ciepła zostanie wybrane w oparciu o parametry ekologiczne (minimalizacja 

zużywania energii pierwotnej).

Tryb hybrydowy Tryb pompy ciepła w temp. 
umiarkowanych.

Tryb kotła 
w najzimniejsze dni

-5°C 5°C 15°C T_ambient 
[°C]

1

2

3

Tryb HP: 50% sezonu grzewczego 
 wysoki potencjał na obniżenie emisji CO2 

Tryb kotła: spokój ducha 
Wysoka wydajność i wysoka temp. przepływu

Tryb hybrydowy:  
Pompa ciepła i kocioł 

pracują razem. Do 10% 
większy COP w stosunku do 

trybu kotła

PE COP 1,5PE COP 0,9

PE COP 1,0

Tryb ECONO/ECO

4

Energia cieplna 
[KWH/°C]

T_flow [°C]
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2.2. Określenie temperatury przepływu oraz obliczenie COP progu 
rentowności

Rysunek 6: Krzywa zależności od pogody: poprzez ustalenie dwóch punktów (do których 
instalator przypisuje wartość dla T

flow
 [°C] i T

a
 [°C] (temperatura zewnętrzna)), definiowana jest 

wymagana temperatura wody na wylocie dla każdej temperatury zewnętrznej.

A : Dolna wartość graniczna
B : Górna wartość graniczna

A

B

T flow (°C)

Ta (°C)

W trybie ECONO: Gdy pompa ciepła działa przy COP progu rentowności, koszt 1 kWh wydajności cieplnej produkowanej przez pompę ciepła 

jest równy kosztowi 1 kWh wydajności cieplnej wyprodukowanej przez kocioł. COP progu rentowności zależy od ceny energii elektrycznej [€/

kWh], ceny gazu [€/kWh] oraz sprawności cieplnej kotła [%] (rozpatrywanej jako stała wartość, niezależna od temperatury zasilania, temperatury 

powrotnej i temperatury otoczenia). Instalator lub użytkownik ustawia i zmienia ceny energii elektrycznej.

W trybie ECO: Gdy pompa ciepła działa przy COP progu rentowności, energia pierwotna wykorzystywana do produkcji 1 kWh wydajności cieplnej 

przez pompę ciepła jest równa energii pierwotnej wykorzystywanej do produkcji 1 kWh wydajności cieplnej przez kocioł. COP progu rentowności 

zależy od współczynnika pierwotnej energii (ilość pobranej energii pierwotnej, która jest potrzebna do wygenerowania kWh energii elektrycznej, 

tutaj wynosi 2,5) oraz sprawności cieplnej kotła.

COP progu rentowności, ECONO  =
Cena energii elektrycznej [ kWh ] x ηkocioł   [— ]Euro

Cena gazu [ kWh ] 
Euro

COP progu rentowności, ECO  = współczynnik energii pierwotnej [— ] x ηkocioł  [—]

COP progu rentowności jest wymagany do określenia trybu hybrydowego.

Czujnik temperatury mierzy temperaturę otoczenia T
a
 (temperatura 

zewnętrzna), na podstawie której obliczana jest wymagana temperatura 

zadana zasilania (T
flow

). Aby to uzyskać, instalator określa w systemie 

krzywą nastawy zależną od pogody. Aby ogrzać dom do komfortowej 

temperatury, ta krzywa definiuje wymaganą temperaturę wody na 

wylocie dla każdej temperatury zewnętrznej (patrz rysunek 6). W oparciu 

o charakterystykę pompy ciepła, system obliczy w czasie rzeczywistym

efektywność pompy ciepła (COP temperatury zadanej przepływu) oraz

wymaganą temperaturę wody na wylocie.
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2.3. Tryb 1: Tryb tylko pompa ciepła

Gdy efektywność pompy ciepła jest wystarczająca do tego, aby zrealizować oszczędności ekonomiczne lub ekologiczne dla użytkownika, 

hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma będzie działać w trybie tylko pompa ciepła. Dokładniej, będzie tak, jeśli COP temperatury 

zadanej zasilania (COP, który uzyskuje się, jeśli ciecz robocza jest w całości podgrzewana przez pompę ciepła (od temperatury powrotnej do 

temperatury zadanej) jest wyższy niż COP progu rentowności (patrz powyżej wzór) i jeśli pompa ciepła jest w stanie dostarczyć wymaganą 

wydajność grzewczą. Sytuacja taka ma miejsce głównie przy umiarkowanych temperaturach zewnętrznych.

Kocioł nie będzie pracować chyba, że potrzebne jest wyprodukowanie ciepłej wody użytkowej. 

A : Dolna wartość graniczna
B : Górna wartość graniczna

Rysunek 7: Krzywa stopnia grzania, gdzie trybem aktywnym jest tryb tylko pompa ciepła.

Rysunek 8: Ilustracja wzorca przepływu w trybie tylko pompa ciepła.

T_ambient [°C]

en
er

gi
a 

ci
ep

ln
a 

[k
W

h/
°C

] 

-5°C 15°C5°C

T_
flo

w
 [°

C
]

Załącznik 1
Dane wcześniejsze

do obliczeń

①

Generacja tylko
pompa ciepła 

60°C

45°C

30°C

KOCIOŁ
GAZOWY

POMPACZUJNIK
PRZEPŁYWU
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2.4. Tryb 2: Tryb hybrydowy (technologia opatentowana)

Jeżeli COPpompy ciepła jest niższa niż sprawność kotła, konwencjonalny biwalentny system grzewczy natychmiast przełączy się w tryb tylko 

kocioł. To jest jedna z pozycji, gdzie hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma różni się od dwuzadaniowych systemów grzewczych. 

Oprogramowanie systemu hybrydowego oblicza temperaturę zasilania., w której COP pompy ciepła będzie równy COP progu rentowności. 

Jeżeli taka pośrednia temperatura zasilania istnieje (tj. temperatura w punkcie między pierwszym wymiennikiem pompy ciepła a drugim 

wymiennikiem ciepła kotła – na wylocie pierwszego wymiennika ciepła), zarówno pompa ciepła, jak i kocioł gazowy kondensacyjny 

będą pracować w trybie hybrydowym. Temperatura za pierwszym wymiennikiem (pompa ciepła) będzie równa pośredniej temperaturze 

przepływu. Temperatura za drugim wymiennikiem (kocioł) będzie równa pośredniej temperaturze zadanej przepływu. Jeżeli taka pośrednia 

temperatura zasilania nie istnieje, ciecz robocza jest podgrzewana całościowo – od temperatury powrotnej do temperatury zadanej 

zasilania – za pośrednictwem kotła gazowego kondensacyjnego (patrz poprzedni rozdział).

Rysunek 9: Krzywa stopnia grzania, gdzie aktywnym trybem jest (pierwszy lub drugi) tryb hybrydowy, w którym aktywny jest zarówno kocioł gazowy kondensacyjny, jak i pompa ciepła.

W trybie hybrydowym, pompa ciepła podgrzewa ciecz roboczą od temperatury powrotnej do pośredniej temperatury zasilania, następnie 

kocioł gazowy przejmuje pracę podgrzewając ciecz do temperatury nastawy. Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma działa w tzw. 

trybie hybrydowym.

Rysunek 10: Ilustracja wzorca przepływu w trybie hybrydowym.
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Dodatkowy wzrost udziału ciepła dostarczanego przez pompę ciepła w trybie hybrydowym

W celu dalszego zwiększenia udziału obciążenia cieplnego dostarczanego przez pompę ciepła w pierwszym trybie hybrydowym, dodano 

funkcję kontroli przepływu. Hybrydowa pompa ciepła jest w stanie kontrolować zmienny przepływ pompy oraz zmniejszyć natężenie 

przepływu cieczy roboczej. W trybie hybrydowym, pompa ciepła pracuje ze zmniejszonym natężeniem przepływu. To umożliwia dalsze 

obniżenie przejściowej temperatury zasilania, dzięki czemu COPprzejściowej temperatury zasilania > COPprogu rentowności. Różnica temperatur 

(i odpowiednio strumień cieplny dostarczany przez pompę ciepła) zwiększa się. Dzięki temu, można zoptymalizować udział ciepła 

dostarczanego przez pompę ciepła, w zależności od preferencji klienta: zwiększenie opłacalności (tryb ekonomiczny) lub zwiększenie 

przyjazności dla środowiska (tryb ekologiczny).

Jednakże, jeśli temperatura powrotna spadnie, temperatura sekcji wydzielającej ciepło (średnia temperatura cieczy roboczej na wlocie 

i wylocie) zostanie obniżona, co doprowadzi do zmniejszenia wydajności grzewczej. W celu zrekompensowania utraty wydajności 

grzewczej, wzrośnie temperatura zadana zasilania. Odbywa się to skokowo, w określonych odstępach czasu tak, aby wydłużyć czas 

potrzebny do osiągnięcia wymaganej wydajności wydzielania ciepła. Dlatego temperatura powrotna może być niższa w dłuższym 

przedziale czasu, a udział ciepła dostarczanego przez pompę ciepła (który zmniejsza się wraz ze wzrostem zadanej temperatury zasilania, 

ponieważ zwiększenie zadanej temperatury zasilania zwiększa temperaturę powrotną) można zmaksymalizować w dłuższym okresie czasu.

2.5. Tryb 3: Tryb hybrydowy w przypadku braku wydajności

Jeżeli COPpompy ciepła > COPprogu rentowności, preferowane jest użycie pompy ciepła niż użycie kotła gazowego kondensacyjnego. Jeżeli jednak 

pompa ciepła nie jest w stanie dostarczyć wymaganej wydajności, sterowanie jest tak skonfigurowane, aby przejść w tryb hybrydowy, 

w którym pompa ciepła podgrzewa ciecz roboczą do najwyższej możliwej temperatury w warunkach pełnego obciążenia, a kocioł gazowy 

dostarcza pozostałe obciążenie cieplne (powyższe rysunki, rysunek 9 i 10 nadal obowiązują).

2.6. Tryb 4: Tryb tylko kocioł

W przypadku, gdy efektywność pompy ciepła nie wystarczy do tego, aby zrealizować oszczędności ekonomiczne lub ekologiczne dla 

użytkownika, hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma będzie działać w trybie tylko kocioł. Dokładniej, będzie tak, jeśli COPpompy ciepła 

(COP, które uzyskujemy, gdy ciecz robocza jest podgrzewana całościowo przez pompę ciepła, od temperatury powrotnej do temperatury 

zadanej) jest niższe od COPprogu rentowności (patrz wzór powyżej) i jeśli nie istnieje pośrednia temperatura zasilania, w której COP pompy 

ciepła jest równe COP progu rentowności (ponieważ wówczas system hybrydowy będzie pracował w trybie 2, jak zostało to omówione 

wcześniej).

Ciepło do ogrzewania pomieszczeń jest wówczas dostarczane wyłącznie przez kocioł, a pompa ciepła nie pracuje. Dzieje się tak zazwyczaj 

przy niskich temperaturach otoczenia.

Rysunek 11: Krzywa stopnia grzania, gdzie trybem aktywnym jest tryb tylko kocioł.
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Rysunek 12: Ilustracja wzorca przepływu w trybie tylko kocioł.

Rysunek 13: Ilustracja wzorca przepływu w trybie ciepłej wody użytkowej.

2.7. Tryb ciepłej wody użytkowej

Jeżeli potrzebne jest wyprodukowanie ciepłej wody użytkowej (DHW), sterownik włącza palnik i produkcja ciepłej wody użytkowej 

rozpoczyna się od razu. Jeżeli podłączony jest zbiornik ciepłej wody użytkowej, odbywa się wymiana ciepła z tym zbiornikiem. 

Zapotrzebowanie na ciepło w przypadku produkcji ciepłej wody użytkowej pokrywa całkowicie kocioł. Gdy równocześnie występuje 

zapotrzebowanie na ogrzewanie pomieszczeń, odpowiada za nie pompa ciepła. Oprócz trybu hybrydowego (tryb 2) i trybu hybrydowego 

w przypadku braku wydajności (tryb 3), można go uznać za trzeci tryb hybrydowy. 
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Rysunek 14: Ilustracja wzorca przepływu, w którym zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową pokrywa kocioł gazowy kondensacyjny a zapotrzebowanie na ogrzewanie pomieszczeń 
pokrywa pompa ciepła. 

Rysunek 15 przedstawia konfigurację w przypadku, gdy do ustawień dodawany jest zbiornik DHW.

Rysunek 15: Konfiguracja pokazuje połączenie zbiornika magazynującego z hybrydową pompą ciepła Daikin Altherma.
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3.1. Definicje sprawności związane z kotłami gazowymi

Definicja górnej i dolnej wartości opałowej

Proces spalania metanu (CH
4
, główny składnik gazu ziemnego) generuje wodę, CO

2
 i ciepło. Reakcja chemiczna jest następująca:

Górna wartość opałowa (HHV, znana także jako górne ciepło spalania) oznacza, że wszystkie produkty spalania powracają do pierwotnej 

temperatury wstępnego spalania. Jest to szczególnie ważne, ponieważ wszystkie pary są następnie skraplane i w ten sposób uwalniane 

jest całe ciepło utajone pochodzące z parowania. Dolna wartość opałowa (LHV, znana także jako dolne ciepło spalania) jest to górne ciepło 

spalania pomniejszone o ciepło parowania pary wodnej. Typowe wartości dla różnych typów gazu ziemnego dla HHV i LHV (należy zwrócić 

uwagę że zależą one od kraju i regionu) oraz teoretyczne wartości objętości skroplin znajdują się w poniższej tabeli.

Tabela 1: Górne wartości opałowe (HHV), dolne wartości opałowe (LHV) i teoretyczne ilości skroplonej wody dla różnych rodzajów paliw kopalnych.

CH4 + 2 O2                           2 H2O + CO2 + ciepło

HHV [kWh/m3] LHV [kWh/m3] HHV/LHV Teoretyczna ilość 
skroplin [kg/m3]

Gaz miejski 5,48 4,87 1,13 0,89

Gaz ziemny E gaz ziemny LL 9,78 8,83 1,11 1,53
Gaz ziemny E 11,46 10,35 1,11 1,63
Propan 28,02 25,80 1,09 3,37
Olej opałowy domowy [wszystkie wartości w kWh/l lub kg/l ] 10,68 10,08 1,06 0,88

LHV HHV

‘Stary’ tradycyjny kocioł gazowy ± 70% ± 62%

‘Nowy’ tradycyjny kocioł gazowy ± 78 ~ 89% ± 69 ~ 79%

Kocioł gazowy kondensacyjny ± 98 ~ 109% ± 87 ~ 97%

Kocioł kondensacyjny naścienny Daikin 107%  98%

Ponieważ w przeszłości, kotły gazowe nie dopuszczały do skraplania gazów spalinowych, do obliczenia uzyskanej efektywności stosowano 

dolną wartość opałową. W dzisiejszych czasach, chociaż skraplanie gazów spalinowych jest możliwe, nadal jako wartość odniesienia stosuje 

się dolną wartość opałową. Dlatego też, tak obliczona sprawność może przekraczać 100%.

Porównanie kotłów kondensacyjnych z konwencjonalnymi

Różnica w sprawności między kotłami gazowymi kondensacyjnymi, a konwencjonalnymi jest najbardziej widoczna przy niskim 

wykorzystaniu mocy. Ponieważ kotły konwencjonalne – nawet przy niskiej mocy - muszą utrzymywać stałą temperaturę, ułamek strat 

radiacyjnych w porównaniu do całkowitej dostarczanej energii jest wysoki, co prowadzi do niskiej sprawności. Kotły gazowe kondensacyjne 

potrzebują niższych temperatur wody przy niższych mocach. Dzięki temu, różnica temperatury między zimniejszą wodą powrotną 

a, gazami spalinowymi wzrasta, co powoduje, że kocioł korzysta z efektu skraplania1.

Typowe wartości sprawności dla różnych typów kotłów gazowych (LHV i HHV):
Tabela 2: Typowe wartości dolnej wartości opałowej (LHV) i górnej wartości opałowej (HHV) dla ‘starych’ i ‘nowych’ kotłów gazowych nie-kondensacyjnych, kotła gazowego 
kondensacyjnego oraz kotła kondensacyjnego naściennego Daikin.

1
 Źródło: Viessman, Ekspertyza z zakresu technologii kondensacyjnej, „Condensation technology for energy savings and a clean environment”
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3.2. Definicje sprawności związane z pompami ciepła

Sprawność pompy ciepła charakteryzuje współczynnik efektywności (COP). COP oznacza sprawność cieplną na wejściu i zależy od 

temperatury otoczenia, temperatury wody na wylocie, zasilania i zużytej energii elektrycznej. Ponieważ współczynnik COP zależy od 

temperatury zewnętrznej i wymaganego obciążenia cieplnego, zmienia się w czasie. Jeżeli użytkownik chce uzyskać wskazanie efektywności 

energetycznej pompy ciepła przez cały rok, konieczne jest użycie sezonowego współczynnika COP (sCOP).

Pobór energii przez sprężarkę

COP =  =  = 

Wydajność cieplna

Ciepło 
doprowadzone = 
Energia odnawialna

P 
el,in

 = 1 kW

P 
th,out

 = 4 kW

P 
el,in

      

P 
th,out

   

P th,in = 3 kW

1 kW

 4 kW
 4 

Rysunek 16: Ilustracja przedstawiająca sposób wykorzystania odnawialnej energii przez pompę ciepła, np. dla COP = 4

Rysunek 17: Z wykresu jasno wynika, że COP pompy ciepła zależy od temperatury otoczenia i wymaganego obciążenia cieplnego poprzez 
wykazanie zależności COP od temperatury wody na wylocie [°C] i temperatury otoczenia [°C].

Aby obliczyć sCOP, potrzebne są odpowiednie dane: występowanie (liczba godzin w całym roku) określonej temperatury otoczenia 
i wymagane obciążenie cieplne [kW] w zależności od tej temperatury. Ponieważ COP dla każdej temperatury otoczenia jest znany, można 
obliczyć sCOP. Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (SEER) jest równy części rocznej wydajności chłodniczej przez wymaganą 
moc wejściową i jest odpowiednikiem sCOP dla trybów chłodzenia.
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Tryb tylko kocioł 
gazowy

Tryb tylko 
pompa ciepła

PE-COP = 1,00 / 1,05 = 0,95

PE-COP = 1,00 / 0,625 = 1,60

3.3. Definicje sprawności dotyczące systemu hybrydowego

Do oceny sprawności systemu hybrydowego, używany jest współczynnik efektywności energii pierwotnej (PE-COP). Współczynnik PE-COP 

wskazuje wydajność cieplną, która jest generowana na jednostkę pobranej energii pierwotnej. Gaz ziemny jest podstawowym źródłem energii (ze 

współczynnikiem energii pierwotnej równym 1), a energia elektryczna jest produktem wtórnym. Przy założeniu średniej efektywności produkcji 

energii elektrycznej (uwzględniając straty transportowe) na poziomie 40%, współczynnik energii pierwotnej dla energii elektrycznej równa się 2,52. 

Należy pamiętać o tym, że sprawność kotła należy wyrazić w kategorii górnej wartości opałowej, ponieważ tylko ta wartość stanowi prawdziwą 

zawartość energetyczną gazu ziemnego.

Rysunek 18: Ilustracja PE-COP dla kotła gazowego kondensacyjnego i dla pompy ciepła.

Sezonowy współczynnik efektywności energii pierwotnej (PE-sCOP) jest używany do scharakteryzowania sprawności systemu w zakresie jego 

rocznego zużycia energii pierwotnej. Ten współczynnik uwzględnia PE-COP różnych trybów operacyjnych (tryb tylko kocioł, tryb hybrydowy i tryb 

tylko pompa ciepła) oraz częstotliwość z jaką każdy tryb operacyjny występuje w ciągu roku. To skutkuje uzyskaniem wartości PE-sCOP, która jest 

wyznacznikiem sprawności hybrydowej pompy ciepła Daikin Altherma w kategorii rocznego zużycia energii pierwotnej.

2 
Współczynnik konwersji 2,5 został przyjęty przez Erp – dyrektywę dotyczącą eko-projektowania, grupa 1.
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3.4. Porównanie sprawności kotła gazowego, kotła gazowego 
kondensacyjnego i hybrydowej pompy ciepła
Rysunek 19 prezentuje PE-sCOP przy założeniu różnych źródeł ogrzewania. Jak wyjaśniono wcześniej, PE-sCOP wskazuje, ile można 
wygenerować mocy energii cieplnej z 1 jednostki pobranej energii pierwotnej. Im wyższa wartość, tym mniejsza ilość energii pierwotnej 
jest potrzebna do ogrzania pomieszczenia i tym większa redukcja emisji CO

2
. Porównano następujące systemy grzewcze: stary kocioł 

gazowy tradycyjny, nowy kocioł gazowy tradycyjny, kocioł gazowy kondensacyjny, pompę ciepła i system hybrydowy. Dla wszystkich 
typów kotłów, rozpatrywany jest określony zakres sprawności. Oczywiste jest to, że system hybrydowy zapewnia ogromne oszczędności 
energii pierwotnej (i tym samym zmniejsza emisję CO

2
), nawet w porównaniu z kotłem gazowym kondensacyjnym.

Rysunek 19: PE-sCOP (sezonowy COP energii pierwotnej) dla różnych systemów grzewczych. Dane opierają się na symulacjach, dla których przyjęto: Dane klimatyczne dla Londynu 
(Wielka Brytania), dla budynku o obciążeniu cieplnym 12 kW w temperaturze projektowej i LWT 65°C/45°C. Obliczenia wykonano dla budynku z zapotrzebowaniem na ogrzewanie, bez 
zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. Przyjmuje się. że sprawność modułu kotła gazowego kondensacyjnego w systemie hybrydowym wyniesie ηLHV=107% (dlatego ηHHV=98%). 
W przypadku starego kotła gazowego nie-kondensacyjnego, zakłada się, że sprawność wyniesie ηHHV~= 60-65%. W przypadku nowego kotła gazowego nie-kondensacyjnego, zakłada 
się, że sprawność wyniesie ηHHV~= 70-80%. Zakłada się, że cena energii elektrycznej wynosi 0,150 euro/kWh; a cena gazu 0,050 euro/kWh.

Technologia hybrydowa

Kocioł gazowy kondensacyjny 0,98

0,80

0,65

‘Nowy’ kocioł gazowy  
tradycyjny

‘Stary’ kocioł gazowy  
tradycyjny

PE-sCOP 0 0,5 1 1,5 2

1,51,2

0,88

0,7

0,6



21

Technologia hybrydowa

Kocioł gazowy kondensacyjny

‘Nowy’ kocioł gazowy  
tradycyjny

‘Stary’ kocioł gazowy  
tradycyjny

0 50 100 150 200

100

110

135

166

154

180

123

Rysunek 20 przedstawia roczne koszty eksploatacji dla ogrzewania pomieszczeń przez różne systemy grzewcze. Koszty hybrydowej 
pompy ciepła są ustawione na 100; te dla innych systemów wyrażono w stosunku do tej wartości. Z wykresu jasno wynika, że kocioł 
gazowy tradycyjny jest 66 do 80% droższy pod względem rocznych kosztów energii do ogrzewania pomieszczeń od hybrydowej pompy 
ciepła Daikin Altherma. W przypadku nowego kotła gazowego tradycyjnego, poziom kosztów jest na poziomie od 35 do 54% większy. 
I na końcu kocioł gazowy kondensacyjny, którego koszt eksploatacji jest o 10 do 23% większy. Efektywności używane do obliczenia tych 
danych oparto na zmierzonych wartościach pochodzących z testów miejscowych w Wigan, w Wielkiej Brytanii.

Rysunek 20: Roczne koszty eksploatacji ogrzewania pomieszczeń z zastosowaniem różnych systemów grzewczych. Koszty eksploatacji wyrażono w stosunku do kosztów dla hybrydowej 
pompy ciepła Daikin Altherma, gdzie przyjmuje się dla nich liczbę 100. Zastosowano takie same jak na wykresie 19 ceny energii (cena energii elektrycznej = 0,150 euro/kWh; cena gazu 
= 0,005 euro/kWh ). W przypadku hybrydowej pompy ciepła Daikin Altherma wykorzystano wyniki testów miejscowych z Wielkiej Brytanii (Wigan). Współczynnik sCOP kotła wynosi 0,98 
a sCOP pompy ciepła wynosi 3,325. Wydajność cieplna została wygenerowana w 20% przez kocioł i 80% przez pompę ciepła.



22

4
Główne 
komponenty 
systemu hybrydowej 
pompy ciepła  
Daikin Altherma
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Strona wodna
Strona czynnika 

chłodniczego

 1 Ogrzewanie 
pomieszczeń/dopływ wody

 2 Ogrzewanie 
pomieszczeń/odpływ wody

 3 Zawór odcinający ze 
spustem/zawór napełniający 
(montaż w terenie)

 4 Naczynie wzbiorcze
 5 Filtr
 6 Pompa
 7 Płytowy wymiennik ciepła
 8 Zawór odpowietrzający
 9 Czujnik przepływu
 10 Zawór 3-drogowy
 11 Zawór bezpieczeństwa
 12 Kocioł
 13 Odpływ ciepłej wody użytkowej
 14 Złącze gazowe
 15 Dopływ ciepłej wody użytkowej
 16 R1T - ODPŁYW wody PHE
 17 R2T - ODPŁYW wody
 18 R3T - Ciecz
 19 R4T - DOPŁYW wody

Połączenie śrubowe

Szybkozłącze

Połączenie lutowane

Połączenie rozszerzające

EHYHBH-AV3
EKHYKOMB-AA

Poniższej znajduje się schemat hydrauliczny systemu hybrydowej pompy ciepła Daikin Altherma bez podłączonego zbiornika ciepłej 

wody użytkowej. Woda użytkowa jest podgrzewana w trakcie przepływu przez wymiennik ciepła znajdujący się wewnątrz zespołu kotła. 

W odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, woda powrotna wypływająca z emiterów przepływa przez wymiennik ciepła pompy ciepła 

oraz wymiennik ciepła kotła. Który wymiennik ciepła podgrzewa wodę zależy od aktywnego trybu operacyjnego. 

Rysunek 21: Schemat hydrauliczny systemu hybrydowej pompy ciepła Daikin Altherma bez podłączonego zbiornika ciepłej wody użytkowej (DHW). Niebieskie linie oznaczają zimną 
wodę, czerwone ciepłą wodę, a pomarańczowe obiegi czynnika chłodniczego.

System hybrydowej pompy ciepła Daikin Altherma (patrz schemat 22) składa się z jednostki zewnętrznej, kotła gazowego i hydroboksu 

(moduł pompy ciepła). Znajdujące się poniżej rozdziały opisują szczegółowo każdy komponent. 

60
0m

m

- Ogrzewanie pomieszczeń
- Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej

1   Wymiennik ciepła
2   Naczynie wzbiorcze (10 l)
3   Płyta PCB
4   Pompa obiegowa

3
1

2

Kocioł gazowy (>30 kW)
Podzespoły hydrauliczne

Ogrzewanie pomieszczeńgaz zimna 
woda

Jednostka zewnętrzna 
pompy ciepła: 5/8 kW

Rysunek 22: Widok przestrzenny konfiguracji pompy ciepła Daikin Altherma: jednostka zewnętrzna pompy ciepła (5/8 kW), kocioł gazowy i moduł hydrauliczny (znajdujący się za kotłem 
gazowym). Widok przestrzenny ze wskazaniem głównych komponentów znajduje się po prawej stronie. 

4
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4.1. Jednostka zewnętrzna: moduł hybrydowej pompy ciepła Daikin Altherma

Zasada działania inwertera

Gdy obciążenie cieplne jest niższe od maksymalnej efektywności pompy ciepła, tradycyjne systemy pompy ciepła bez inwertera pracują we 

włączanych/wyłączanych cyklach pełnego obciążenia, które prowadzą do niskiej sprawności. W pompach ciepła sterowanych inwerterowo, 

częstotliwość pracy sprężarki jest obniżona, co prowadzi do zwiększenia jej sprawności w trybie częściowego obciążenia oraz cyklu 

pracy. Efektywność wzrasta dzięki większej sprawności sprężarki oraz dlatego, że wymienniki ciepła w obiegu chłodzenia (jeden dla 

skraplania i jeden dla parowania) są stosunkowo przewymiarowane. Wprawdzie inwerter musi pracować z dość dużą częstotliwością 

przed osiągnięciem maksymalnej sprawności; przy zbyt małej częstotliwości, straty inwertera mogą negatywnie wpłynąć na sprawność. 

Tak czy inaczej, nawet z uwzględnieniem strat na rzecz inwertera, sprężarki sterowane inwerterowo są nadal bardziej sprawne niż te bez 

inwertera w trybie pracy na pełnym obciążeniu.

Praca w warunkach częściowego obciążenia
Obciążenie cieplne < 100 % HP cap

 100 %35 %
Prędkość sprężarki

CO
P

4.

3.

2.

1.

Obciążenie cieplne

Odporność na narastanie lodu

Wymiennik ciepła jednostki zewnętrznej pompy ciepła nieuchronnie 

pokrywa się lodem w temperaturach otoczenia niższych od 2°C. 

Ponieważ powietrze (o określonej wilgotności względnej) przedostaje 

się do urządzenia i ulega schłodzeniu, para wodna skrapla się i zamarza 

na żeberkach wymiennika ciepła. W rezultacie, powietrze przepływające 

przez otwory żeberek jest mniej skuteczne i spada wydajność parowania 

jednostki zewnętrznej. To prowadzi do obniżenia wydajności grzewczej 

oraz ogólnej sprawności pompy ciepła. Dlatego konieczne jest 

odwrócenie tego cyklu. 

Jednostka wewnętrzna służy jako parownik (wentylator jest wyłączony), 

a jednostka zewnętrzna jako skraplacz, przejmując gorący czynnik 

chłodniczy do roztopienia lodu. 

Jednostkę zewnętrzną zaprojektowano z myślą o zapobieganiu 

oblodzeniu. 

Osiągnięto to dzięki udoskonaleniu konstrukcji. 

Rysunek 23: Współczynnik efektywności zależny od prędkości sprężarki wykazuje przewagę pomp 
ciepła z inwerterem nad pompami ciepła bez inwertera.
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Przed optymalizacją odporności na oblodzenie

Warunki testowe: temperatura otoczenia -20°C - wilgotność względna 99%

Po zoptymalizowaniu odporności na oblodzenie

Roztopiony lód spływa z wężownicy i zamarza na zimnej dolnej 
płycie. Lód także gromadzi się na kracie bocznej.

W nowym ustawieniu, wężownica wisi swobodnie (pod 
wężownicą nie znajduje się dolna płyta). Dzięki temu lód nie 
będzie już gromadził się na dnie urządzenia i nie uszkodzi 
wężownicy, wentylatora i nie doprowadzi do spadku sprawności. 
Krata boczna została usunięta, dzięki czemu lód nie gromadzi 
się z boku urządzenia. 

•	 Po pierwsze koncepcja„swobodnie wiszącej wężownicy” minimalizuje nawarstwianie lodu. 

•	 Po drugie, jednostka zewnętrzna posiada nową kratę wylotową (krata z przodu jednostki zewnętrznej, przez którą wydmuchiwane 
jest powietrze), która zapobiega nawarstwianiu się lodu w obszarze wokół wentylatora.

•	 Po trzecie, górna płyta jednostki zewnętrznej wystaje na boki, dzięki czemu padający śnieg spadnie obok wymiennika ciepła, nie 
stykając się z nim. 

•	 Ponadto, pod wymiennikiem ciepła nie ma płyty dolnej, dlatego zimna woda nie zamarznie na niej i nie utworzy się lód. 

•	 I na końcu, sterowanie zoptymalizowano z myślą o zmniejszeniu obladzania. 

Te wszystkie właściwości doprowadziły do uzyskania urządzenia, które znakomicie radzi sobie z oblodzeniem. W żadnych warunkach 
klimatycznych w zakresie operacyjnym nie istnieje ryzyko jego gromadzenia się.

Niski pobór energii elektrycznej i niskie straty w stanie przestoju

Niski pobór energii jest możliwy dzięki wykorzystaniu pompy obiegowej o wysokiej sprawności. Pompę charakteryzuje współczynnik 

EEI mniejszy od 0,23 (co odpowiada klasie energetycznej A), spełnia wymogi programów motywacyjnych i przyszłych przepisów (np. 

ErP2015), i potrzebuje niskiego poboru mocy (o 75 W niższy od pomp konwencjonalnych), ma większy współczynnik COP i sCOP. Jeżeli 

pompa pracuje przez 6000 godzin rocznie, to stanowiłoby różnicę w rocznym zużyciu energii na poziomie 450 kWh (oszczędność 77 euro/

rocznie, przy średniej cenie za energię elektryczną w UE 0,17 euro/kWh).

Ponadto, dzięki inteligentnemu projektowi, jednostka wewnętrzna nie wymaga grzałki płyty dolnej, co dodatkowo zmniejsza pobór 

energii. Zwykle, aby zapobiec powstawaniu lodu, grzałka płyty dolnej włącza się, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 4°C. Jednak 

z powodu nie wykorzystywania grzałki płyty dolnej, jednostka zewnętrzna nie korzysta z niej przez około 2800 godzin rocznie, co prowadzi 

do oszczędności energii elektrycznej na poziomie 168 kWh lub 29 euro. 

Niewielkie straty podczas przestoju uzyskano dzięki zmniejszeniu strat w trybie gotowości PCB napędu inwerterowego. Dzięki 

temu, że PCB jednostki wewnętrznej wyłącza płytkę PCB napędu inwerterowego w trybie gotowości, pobierana moc przez PCB napędu 

inwerterowego zmniejszyła się o 20 W. Zakładając 3000 godzin w trybie gotowości rocznie, prowadzi to do uzyskania rocznej różnicy na 

poziomie 60 kWh, co stanowi oszczędność rzędu 10 euro rocznie.
3

 EEI jest wskaźnikiem efektywności energetycznej. Ten wynik jest wskazaniem efektywności pompy obiegowej. Na jego podstawie, klasyfikuje się urządzenie do klas energetycznych od 
A (najlepsza) do G (najgorsza). Wymogiem na rok 2013 jest EEI < 0,27. Począwszy od 2015 roku, wymagany będzie wskaźnik EEI < 0,23 co oznacza, że tylko sprężarki o zmiennej prędkości 
z silnikiem z magnesem trwałym będą dozwolone na rynku. 
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4.2. Hydroboks

Główną funkcją hydroboksu jest wymiana ciepła między czynnikiem chłodniczym a wodą. Jego 

wewnętrzny sterownik logiczny decyduje, w zależności od ustawionego trybu (ekologicznego lub 

ekonomicznego), czy do tego, aby dostarczyć określone obciążenie cieplne lepiej jest zastosować 

pompę ciepła, czy kocioł gazowy. Hydroboks działa jak jednostka główna przejmując dowodzenie 

nad jednostką zewnętrzną i kotłem gazowym. Zaprojektowano go z myślą o jak najmniejszych 

wymiarach i bardzo cichej pracy.

Rysunek 24: Hybrydowy moduł wewnętrzny – widok hydroboksu, przez kocioł gazowy.

4.3. Moduł hybrydowego kotła gazowego

Moduł hybrydowego kotła gazowego to wysoce sprawny kocioł o efektywności 107% (w porównaniu do dolnej wartości opałowej). 

Moduł hybrydowego kotła gazowego to kocioł gazowy kondensacyjny. W kotłach niskotemperaturowych, skraplanie gazów spalinowych 

jest technicznie niemożliwe. W kotłach kondensacyjnych, skraplanie gazów spalinowych jest możliwe, ciepło utajone z pary wodnej gazów 

spalinowych można wykorzystać do podgrzewu płynu roboczego z myślą o ogrzewaniu pomieszczeń. 

Dzięki temu wyjątkowemu wymiennikowi ciepła, kocioł gazowy Daikin 

Altherma nie tylko skrapla się w trybie ogrzewania, ale także w trybie 

podgrzewu wody użytkowej.

To pozwala generować ciepłą wodę użytkową przez kocioł w bardziej 

wydajny sposób.

W konwencjonalnych kotłach gazowych kondensacyjnych, nie jest 

możliwe podgrzanie płynu roboczego dla uzyskania ciepłej wody 

użytkowej w procesie skraplania gazów spalinowych, ponieważ ciepło nie 

jest wymieniane bezpośrednio na zimną wodę, ale za pomocą płytowego 

wymiennika ciepła. 

W rezultacie, temperatura wody wpływającej do kotła gazowego 

kondensacyjnego jest wyższa (60°C) (jak opisano to na rysunku 25) 

niż temperatura rosy spalin (57°C dla gazu ziemnego; 47°C dla oleju 

napędowego) sprawiając, że skraplanie do celów wyprodukowania 

ciepłej wody użytkowej jest niemożliwe, nawet w przypadku kotłów 

gazowych kondensacyjnych. 

Standardowy kocioł kondensacyjny: Podczas produkcji ciepłej wody 
użytkowej, temperatura wody na wlocie jest wyższa od temperatury 
rosy gazów spalinowych, dlatego skraplanie nie jest możliwe.

Ciepła woda użytkowa 
pośrednio

Centralne ogrzewanie 
bezpośrednio

Rysunek 25: Sposób działania konwencjonalnych kotłów gazowych: z powodu pośredniego 
podgrzewu wody użytkowej, nie można korzystać ze skraplania gazów spalinowych.



27

Hybrydowy kocioł kondensacyjny: Podczas produkcji ciepłej wody 
użytkowej, temperatura wody na wlocie jest niższa od punktu rosy 
gazów spalinowych, dlatego skraplanie gazów spalinowych jest 
możliwe.

Kocioł używany w systemie hybrydowym produkuje ciepłą wodę w inny 

sposób. Palnik składa się z dwu-obiegowego wymiennika ciepła (patrz 

rysunek 27), przez który przepływa bezpośrednio zarówno woda do 

celów ogrzewania, jak i woda do podgrzewu wody użytkowej. Ponieważ 

płyn roboczy dla ciepłej wody użytkowej nie jest wymieniany za pomocą 

płytowego wymiennika ciepła, ale przepływa bezpośrednio przez palnik 

w temperaturze 10°C (patrz rysunek 26), gazy spalinowe skraplają się 

i podgrzewają wodę użytkową. To powoduje duży wzrost wydajności.

Ciepła woda użytkowa 
pośrednio

Rury miedziane osadzone 
w wymienniku ciepła

Wysokociśnieniowy wymiennik 
ciepła z odlewu aluminiowego

Centralne ogrzewanie 
bezpośrednio

Rysunek 26: Sposób działania modułu hybrydowego kotła gazowego: z powodu bezpośredniego 
podgrzewu ciepłej wody użytkowej, można korzystać ze skraplania gazów spalinowych.

Rysunek 27: Moduł hybrydowego kotła gazowego, składa się z wymiennika ciepła o podwójnym obiegu (obydwie wężownice dla ogrzewania pomieszczeń i podgrzewu wody użytkowej 
są bezpośrednio podgrzewane za pomocą palnika), jest osłonięty aluminiowymi żeberkami oraz płytą z blachy cienkiej.

W przeciwieństwie do konwencjonalnego kotła w standardowej kombinacji, w którym woda użytkowa jest pośrednio podgrzewana przez 

płytowy wymiennik ciepła i nie korzysta się ze skraplania gazów spalinowych, moduł kotła hybrydowego podgrzewa wodę na ciepłą wodę 

użytkową i wodę do ogrzewania pomieszczeń za pośrednictwem wymiennika ciepła z podwójnym obiegiem. Dwa obiegi przepływu są 

idealnie oddzielone i obydwa korzystają ze skraplania gazów spalinowych (ponieważ w przypadku dwóch obiegów przepływu, temperatura 

na wlocie jest niższa od temperatury punktu rosy spalin), co prowadzi do zwiększenia sprawności w porównaniu z konwencjonalnymi 

kotłami w standardowej kombinacji. Dzięki efektowi skraplania oraz konstrukcji wymiennika ciepła, wydajność wymiennika ciepła z dwoma 

obiegami jest o 30% większa w porównaniu do wymienników konwencjonalnych.

Ciepła woda użytkowa, 
wymiennik ciepła

Ogrzewanie pomieszczeń, 
wymiennik ciepła
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5
Oddziaływanie 
na środowisko 
oraz ocena optymalizacji  

kosztów redukcji emisji 
CO2 technologii hybrydowej 
w porównaniu do innych technologii 
wykorzystujących energię odnawialną
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Do porównania różnych technologii źródeł odnawialnych, wymagane jest ilościowe zestawienie kosztów inwestycji na kWh energii 
odnawialnej. Można to uzyskać dzieląc koszt inwestycji określonej technologii wykorzystującej energię odnawialną przez całkowitą 
ilość wyprodukowanej energii odnawialnej przez cały okres użytkowania. Im niższa cena, tym większą ilość energii odnawialnej można 
wyprodukować dla określonej inwestycji w danej technologii i im bardziej opłacalna technologia, tym bardziej przyczynia się do realizacji 
celów dyrektywy UE 20-20-20. Poniżej znajduje się porównanie energii słonecznej, ogniw fotowoltaicznych oraz hybrydowej pompy 
ciepła Daikin Altherma.

Energia słoneczna jest technologią pozyskiwania energii słonecznej do celów ogrzewania za pomocą kolektorów słonecznych. Zakładając, 
że wyposażenie solarne – 4 m² płaskich paneli i solarny zbiornik magazyjujący energię – oraz instalacja kosztuje około 3500 euro, trwałość  
przewidziana jest na 20 lat, a wydajność roczna wynosi 1000 kWh (w średnim klimacie), oznacza, że uzyskuje się energię cieplną przy 
inwestycji 0,175 euro/kWh. 

Solarne systemy fotowoltaniczne produkują około 850 kWh rocznie na kWp w średnim klimacie. Przy ich koszcie około 2000 euro na 
kWp oraz trwałości przewidzianej na mniej więcej 20 lat (10 lat inwerter), oznacza to, że energię odnawialną uzyskuje się przy koszcie 
inwestycji rzędu 0,117 euro/kWh. 

Zakładając, że hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma rocznie dostarcza 15 000 kWh energii cieplnej (10 000 kWh przez pompę 
ciepła i 5000 kWh przez kocioł), z czego 2500 kWh jest dostarczane przez pobór energii, 7500 kWh jest rzeczywistym ciepłem odnawialnym. 
Zakładając także, że koszty systemu hybrydowego są o 1500 euro większe w porównaniu do kotła gazowego kondensacyjnego, a jego 
trwałość jest przewidziana na 12 lat (oczekiwana trwałość wynosi 15 lat), oznacza to, że koszt energii odnawialnej wynosi 0,017/kWh.

4 
 Należy zauważyć, że jeżeli uwzględnimy koszt energii elektrycznej na uruchomienie systemu hybrydowego (0,161 euro/kWh, cena według informacji od Flamandzkiej Agencji ds. 
Energii), spowoduje to, że całkowity koszt energii odnawialnej wyniesie 0,070 euro/kWh.

Hybrydowa 
pompa ciepła 

Daikin Altherma
15 000 kWh 
energii cieplnej

Pobór mocy elektrycznej 
(2 500 kWh)

Energia odnawialna 
(powietrze) (7 500 kWh)

5 000 kWh (kocioł)

10 000 kWh (pompa 
ciepła) (COP 4)

Gaz (> 5 000 kWh)

Rysunek 28: Roczna energia pobierana i oddawana do produkcji 15 000 kWh energii cieplnej. Z 10 000 kWh energii cieplnej wyprodukowanej przez pompę ciepła, 7500 kWh można 
traktować jako rzeczywiste ciepło pochodzące ze źródeł odnawialnych. To wymaga 2500 kWh poboru mocy elektrycznej (COP =4).

X 10,3 X 6,9

W odniesieniu do produkcji odnawialnej 
energii, to sprawia, że używanie systemu 
hybrydowego jest 10,3 razy tańsze niż 
korzystanie z systemów energii słonecznej 
i 6,9 razy tańsze od używania ogniw 
fotowoltaicznych. Właśnie dlatego, 
hybrydowe pompy ciepła można rozpatrywać 
jako cenną i obiecującą technologię, która 
przyczynia się do realizacji celów dyrektywy 
UE 20-20-20 w najbardziej opłacalny sposób.

Porównanie kosztów inwestycji dla energii odnawialnej [euro/kWh]

Energia słoneczna Ogniwa fotowoltaniczne
Hybrydowa pompa 

ciepła Daikin Altherma

0,175 0,117

0,017  
(koszt inwestycji, bez poboru 

energii elektrycznej)

0,070  
(z poborem energii 

elektrycznej)

Rysunek 29: Porównanie kosztów inwestycji dla energii odnawialnej: Energia słoneczna, fotoogniwa słoneczne i hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma.
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Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma została zainstalowana i przetestowana w różnych miejscach, o różnym klimacie i w różnych 

typach budynków (wiek, wielkość i klasa energetyczna), oraz z różnymi emiterami ciepła. Dane z trzech testów przeprowadzonych 

na miejscu zostały opisane bardziej szczegółowo poniżej. Za każdym razem, przedstawiono charakterystykę testowanego budynku 

i wyjaśniono zmierzone wyniki.

6.1. Test w warunkach naturalnych – Wigan, Wielka Brytania

6.1.1. Charakterystyka budynku

Rysunek 31: Dom Wigan, Wielka Brytania (1).

Rysunek 32: Zainstalowany moduł hybrydowej pompy ciepła.

Rysunek 30: Dom Wigan, Wielka Brytania (2).

Rysunek 33: Wewnętrzny hybrydowy kocioł 
gazowy i moduł pompy ciepła (konfiguracja 
testowa na miejscu).

Właścicielem domu jest Pan James Jennings, budynek jest położony w Wigan, Wielka Brytania. Jest to dom w zabudowie szeregowej, 

w którym mieszkają 3 osoby. Dom ma 110 lat, nie ma izolacji (30 -centymetrowe mury podwójne uznano za zbyt trudne do obróbki) 

i charakteryzują go wysokie temperatury zasilania grzejników (70°C). Można go uznać za ‘najgorszy scenariusz’ patrząc z punktu widzenia 

efektywności.

Kocioł gazowy zastąpiono hybrydową pompą ciepła Daikin Altherma. Emitery ciepła - grzejniki - zachowano. Wydajność grzewcza 

w temperaturze projektowej (-7°C) wynosi 9 kW. Sterownik ogrzewania jest zależny od pogody, z temperaturą wody na wylocie 70°C 

w temperaturze projektowej. Obszar do ogrzania wynosi 140 m2.
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6.1.2. Wyniki

Wyniki testu wykazują, że z 16 300 kWh zużytej do ogrzewania pomieszczeń, 13 060 kWh (lub >80%) zostało wyprodukowane przez 
pompę ciepła. To wyraźnie pokazuje, że nawet w starszych budynkach z grzejnikami, pompa ciepła w systemie hybrydowym dostarcza 
większość energii potrzebnej do ogrzania pomieszczeń, z kotłem działającym jako ‘wspomagające’ źródło ciepła. Stanowi to potwierdzenie 
tezy, że system hybrydowy nadaje się do każdego typu budynku: małego lub dużego, nowego lub starego, z ogrzewaniem podłogowym 
lub grzejnikami.

Ponadto, zmierzona efektywność sezonowa w budynku, opierająca się na źródle energii pierwotnej, wynosi 1,26 dla ogrzewania 
pomieszczeń i 1,2 dla całkowitej dostawy energii (połączenie ogrzewania pomieszczeń i produkcji ciepłej wody użytkowej). Ten wynik 
jest o 37% wyższy od wyników nowoczesnego kotła gazowego kondensacyjnego, w oparciu o wydajność 90% dla trybu ogrzewania 
pomieszczeń (sezonowo) i 70% dla produkcji ciepłej wody użytkowej.

Poniższy wykres (rysunek 34) pokazuje teoretycznie wymaganą wydajność grzewczą do ogrzewania budynku do odpowiedniego poziomu 
komfortu w zależności od temperatury otoczenia (niebieska linia). Ta linia opiera się na dwóch punktach: wymaganej wydajności grzewczej 
w temperaturze projektowej (-7°C), która jest ustawiona na 9 kW, przy założeniu, że nie jest potrzebna większa wydajność grzewcza w temp. 
16°C. Niebieskie kropki rozrzucone wokół są wynikiem pomiarów testowych na miejscu. Wskazują one zmierzone wartości wydajności 
grzewczej przy określonej wartości temperatury otoczenia.

Na wykresie znajduje się także temperatura wody na wylocie (LWT, [°C]) w zależności od temperatury otoczenia (czerwona linia). LWT jest 
stała przy 70°C w temperaturze projektowej i przy 30°C w temperaturze otoczenia 16°C.

Rysunek 34: Wykresy dotyczące testu miejscowego w Wigan, Wielka Brytania: 1) Wydajność grzewcza [kW] w zależności od temperatury otoczenia Ta [°C] (niebieska linia); 2) Temperatura 
wody na wylocie [°C] w zależności od temperatury otoczenia Ta [°C] (czerwona linia).

Rysunek 35 prezentuje zapotrzebowanie na energię cieplną budynku na stopnie Celsjusza [kWh/°C] w zależności od temperatury otoczenia 
T

a
 [°C] (zielona linia). Obszar pod zieloną linią to pomiar całkowitego zapotrzebowania na energię cieplną budynku. Żółta linia i żółte kropki 

pokazują wydajność systemu w zakresie PE-COP w zależności od temperatury otoczenia T
a
 [°C]. Czarne kropki pokazują efektywność kotła. 

Można zauważyć, że wraz ze wzrostem temperatury otoczenia, żółte kropki oddalają się od czarnych. Dzieje się tak dlatego, że jak rośnie 
temperatura otoczenia, wzrasta efektywność pompy ciepła i tym samym PE-COP. 

Rysunek 35: Wykresy dotyczące testu miejscowego w Wigan, Wielka Brytania: 1) Wydajność cieplna na stopnie Celsjusza [kWh/°C] (zielona linia); 2) Efektywność systemu (żółta linia i żółte 
kropki) oraz efektywność kotła (czarne kropki); w zakresie PE-COP.
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James Jennings, właściciel budynku w Wigan, stwierdził, że dzięki 

technologii hybrydowej czuje, że jego dom jest przyszłościowy: 

Dzięki tej technologii, wiem, że mój 

dom ma przyszłość, zarówno gaz 

jak i prąd są tańsze, wiem, że zawsze 

będzie pracować tak efektywnie 

jak to tylko możliwe, a ja nie muszę 

zawracać sobie tym głowy. Dzięki 

wydajnym technologiom pracującym 

w jednym systemie, mam także swój 

wkład w ochronę środowiska.

Rysunek 36: James Jennings, Susie i ich córka Olivia: właściciele 
budynku, w którym przetestowano system hybrydowy w Wigan, 
Wielka Brytania.

James Jennings i jego rodzina, właściciele budynku, w którym 

przetestowano system hybrydowy w Wigan, Wielka Brytania.
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6.2.2. Wyniki

Rysunek 39 pokazuje temperaturę wody na wylocie w zależności od temperatury otoczenia (czerwona linia). Wynosi ona od 60°C przy 

temperaturze zewnętrznej -12°C do 35°C przy temperaturze zewnętrznej 16°C. 

Niebieska linia pokazuje teoretycznie wymaganą wydajność grzewczą dla budynku i wzrasta przy założeniu, że wymagana wydajność 

wynosi 8 kW przy -12°C, a gdy temperatura zewnętrzna przekracza 16°C, ogrzewanie nie jest potrzebne.

Rysunek 39: Wykresy dotyczące testu miejscowego w pobliżu Stuttgartu, Niemcy: 1) Wydajność grzewcza [kW] w zależności od temperatury otoczenia Ta [°C] (niebieska linia); 2) 
Temperatura wody na wylocie [°C] w zależności od temperatury otoczenia Ta [°C] (czerwona linia).

6.2. Test w warunkach naturalnych – Stuttgart, Niemcy

6.2.1. Charakterystyka budynku

Budynek znajduje się w pobliżu Stuttgartu, w Niemczech. Mieszkają w nim 2 dorosłe osoby i 2 małych dzieci. Dom jest w zabudowie 

bliźniaczej, a obszar do ogrzania wynosi 208 m2. Wydajność grzewcza w temperaturze projektowej (-12°C) wynosi 8 kW. Emiterami ciepła 

są grzejnikami i zachowano je w trakcie modernizacji starego kotła gazowego. 

Sterownik ogrzewania jest zależny od pogody, z temperaturą wody na wylocie 60°C w temperaturze projektowej. 

Rysunek 37: Budynek w pobliżu Stuttgart, Niemcy. Rysunek 38: Zainstalowana jednostka wewnętrzna systemu hybrydowego.
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PE-sCOP = 1,25

W okresie zimowym, mieszkańcy połączyli kominek wolnostojący na drewno z hybrydową pompą ciepła Daikin Altherma, co wyjaśnia 

niższe zmierzone wydajności w porównaniu z oczekiwaną wydajnością (patrz trzy przesunięte w lewo niebieskie kropki na rysunku 39).

Poniższy wykres (rysunek 40) pokazuje także, że efektywność systemu rośnie wraz ze wzrostem temperatury otoczenia (tj. gdy pompa ciepła 

dostarcza większą część potrzebnego ciepła). Efektywność kotła można uznać za stałą, pokazują to czarne kropki. Roczny współczynnik 

PE-sCOP wynosi 1,25 co oznacza, że jest o 40% wyższy w porównaniu do wcześniejszego systemu.

Rysunek 40: Wykresy dotyczące testu miejscowego w pobliżu Stuttgartu, Niemcy: 1) Wydajność cieplna na stopnie Celsjusza [kWh/°C] (zielona linia); 2) Efektywność systemu (żółta linia 
i żółte kropki) oraz efektywność kotła (czarne kropki); w zakresie PE-COP.
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6.3. Test w warunkach naturalnych – Rimini, Włochy

6.3.1. Charakterystyka budynku

Trzeci test na miejscu przeprowadzono w Rimini, we Włoszech. Jest to dom w zabudowie szeregowej, w którym mieszkają 2 osoby. 

Stary kocioł gazowy zastąpiono hybrydową pompą ciepła Daikin Altherma i zachowano istniejące grzejniki. Wydajność grzewcza przy 

temperaturze projektowej (-5°C) wynosi 6 kW, a obszar do ogrzania ma 140 m2. Sterownik ogrzewania jest zależny od pogody, z temperaturą 

wody na wylocie wynosi 55°C w temperaturze projektowej. 

Rysunek 41: Dom w Rimini. Włochy.
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6.3.2. Wyniki

Krzywa temperatury na wylocie zależna od pogody przedstawiona na rysunku 43 rozciąga się od 55°C przy temp. zewnętrznej -5°C do 

30°C przy ok. 16°C. Wydajność grzewczą budynku oceniono na ok. 6 kW przy temp. projektowej. Zmierzone wartości wydajności grzewczej 

systemu hybrydowego, ponownie rozproszyły się wokół tej linii.

Rysunek 43: Wykresy dotyczące testu miejscowego w Rimini, Włochy: 1) Wydajność grzewcza [kW] w zależności od temperatury otoczenia Ta [°C] (niebieska linia); 2) Temperatura wody 
na wylocie [°C] w zależności od temperatury otoczenia Ta [°C] (czerwona linia).

Rysunek 44 również pokazuje wzrost efektywności po zainstalowaniu hybrydowej pompy ciepła Daikin Altherma, ponieważ pompa ciepła 

zapewnia większą część obciążenia cieplnego (gdy rośnie temperatura otoczenia). Patrz żółta linia. 

Zielona linia ponownie wskazuje moc cieplną w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego, która osiąga maksymalną wartość 

przy ok. 5°C. Współczynnik PE-sCOP w tym budynku wynosi 1,3.

Rysunek 44: Wykresy dotyczące testu miejscowego w pobliżu Rimini, Włochy: 1) Wydajność cieplna na stopnie Celsjusza [kWh/°C] (zielona linia); 2) Efektywność systemu (żółta linia i żółte 
kropki) oraz efektywność kotła (czarne kropki); w zakresie PE-COP.
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Podsumowanie: 

dlaczego 
hybrydowa pompa 
ciepła  
Daikin Altherma 
jest uważana 
za źródło ciepła 

przyszłości

7
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Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma różni się od innych konwencjonalnych źródeł ciepła w kilku aspektach.

Po pierwsze, system hybrydowy jest bardzo elastyczny, zarówno w zakresie typu budynku, jak i typu emiterów ciepła. Możliwe 
są temperatury przepływu wody na poziomie od 25°C do 80°C co oznacza, że system hybrydowy zapewnia wyjątkowe poziomy 
komfortu w każdym typu budynku, przy ogrzewaniu podłogowym, jak i przy grzejnikach. 

Po drugie, system hybrydowy jest bardzo przyjazny dla środowiska, ponieważ redukuje emisję CO2 oraz zapewnia energię odnawialną 
przy koszcie inwestycji 0,017 euro/kWh, co czyni z niego najtańsze dostępne na rynku źródło energii odnawialnej. 

Po trzecie, system hybrydowy charakteryzuje także najnowocześniejsza konstrukcja, która optymalizuje wydajność, kompaktowość 
i poziom hałasu. System hybrydowy składa się z jednostki zewnętrznej sterowanej inwerterowo, charakteryzuje ją minimalne 
zużycie energii elektrycznej, niewielkie straty w trybie przestoju oraz optymalna odporność na oblodzenie. Moduł pompy ciepła 
wymienia ciepło między czynnikiem chłodniczym a wodą, charakteryzują go niewielkie wymiary oraz cicha praca. Kocioł gazowy 
kondensacyjny zawiera podwójny wymiennik ciepła przeznaczony do wysokosprawnej produkcji ciepłej wody użytkowej oraz wody 
dla ogrzewania pomieszczeń. 

I na końcu, system hybrydowy dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika jest łatwy w obsłudze. Pozwala na monitorowanie 
energii, przy czym produkcja energii z gazu i elektryczności zarówno do ogrzewania pomieszczeń, jak i produkcji ciepłej wody 
użytkowej może być odczytywana osobno. System hybrydowy jest także idealnym narzędziem do zarządzania siecią elektryczną: 
w zależności od obciążenia sieci, system może przełączać się między trybem pracy kotła i pompy ciepła za pośrednictwem styku 
beznapięciowego. 

Połączenie pompy ciepła i kotła gazowego kondensacyjnego, wysokosprawnych urządzeń, które reprezentują najlepsze dostępne 
na rynku technologie, wraz z możliwością przełączania z jednego źródła ciepła na drugie w najbardziej ekonomiczny sposób, 
zmniejsza koszty eksploatacji oraz oferuje niedrogą technologię wykorzystującą źródła odnawialne dla każdego typu budynku 
z każdym typem emiterów ciepła. Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma posiada wszystkie aktywa pozwalające jej uzyskać 
pozycję dominującego na rynku systemu grzewczego.
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Niniejsza broszura została przygotowana w formie informacyjnej i nie stanowi 
oferty wiążącej Daikin Europe N.V. Treść broszury powstała w oparciu o najlepszą 
wiedzę Daikin Europe N.V. Nie udzielamy pośredniej i bezpośredniej gwarancji 
na kompletność, dokładność, rzetelność lub przydatność do określonego celu 
treści oraz produktów i usług przedstawionych w niniejszym wydawnictwie. 
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Daikin 
Europe N.V. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie 
lub pośrednie, wynikające z lub związane z użyciem i/lub sposobem interpretacji 
niniejszej broszury. Firma Daikin Europe N.V. posiada prawa autorskie całości 
przedstawionej treści.

Dystrybucja produktów Daikin:

ECPPL13-732

Daikin Europe N.V. jest uczestnikiem Programu 
Certyfikującego Eurovent dla zespołów chłodzących 
ciecz (LCP), central klimatyzacyjnych (AHU) i 
klimakonwektorów (FCU), sprawdzić ważność 
certyfikatu na stronie internetowej: www.eurovent-
certification.com lub www.certiflash.com




