
POMPA CIEPŁA

Ogrzeje 
twój dom 

i zaopatrzy w ciepłą 
wodę użytkową



DLACZEGO WARTO ZAINSTALOWAĆ GRUNTOWĄ POMPĘ CIEPŁA?

●  To najtańsze źródło energii dla Twojego 
domu. Gwarantuje najniższe rachun-
ki za ciepło w porównaniu z innymi 
rozwiązaniami grzewczymi. Przez ostatnie 
trzy dziesięciolecia pompa ciepła była 
pod tym względem bezkonkurencyjna.

●  Pompa ciepła jest całkowicie zautoma-
tyzowana. Nadzorując proces załączania 
i wyłączania urządzenia, komputer 
precyzyjnie dostosowuje go do potrzeb 
ogrzewanego domu i jego mieszkańców.  
Ma również szereg dodatkowych funkcji 
jak program antyligionella, obniżenie temperatur w wybranych strefach, obniżenie temperatur w czasie ferii itp. 
Czas eksploatacji układu to ok. 30 lat a jego działanie jest bezobsługowe. 

●  Tam gdzie nie występuje sieć gazownicza, pompa ciepła to najrozsądniejsze rozwiązanie gdyż energia elektryczna, 
potrzebna do jej pracy doprowadzana jest do każdej nieruchomości. Jednocześnie rozwiązanie to eliminuje szereg 
uciążliwych obowiązków jak choćby przegląd instalacji kominowej, zamawianie dostaw oleju itp.

●  Pompa ciepła najlepiej sprawdza się w nowoczesnych systemach ogrzewania podłogowego i ściennego. Dostarcza 
wówczas wszystkie możliwe korzyści użytkownikom takiego rozwiązania jak:
– idealny rozkład temperatur w ogrzewanych pomieszczeniach,
– możliwość zagospodarowania wolnych miejsc, w których zwykle instaluje się grzejniki,
– niską temperaturę medium zasilającego (nie występuje przypalanie kurzu),
– ogrzewanie podłogowe wytwarza zdecydowanie mniej kurzu w pomieszczeniach,
– nie występuje charakterystyczne „brudzenie ścian” w pobliżu grzejników,
– powietrze nie ulega wysuszaniu jak przy grzejnikach wysokotemperaturowych,
– nie wywołuje dodatniej jonizacji powietrza, niekorzystnej dla człowieka.

●  pompa ciepła to rozwiązanie zdecydowanie najbardziej ekologiczne ze wszystkich dostępnych i stosowanych obecnie. 
Bazujące w działaniu na odnawialnych zasobach ciepła znajdujących się w najbliższym otoczeniu ogrzewanego obiektu. 
Wpisuje się we wszystkie programy Unii Europejskiej oszczędzania energii, redukcji emisji CO2, ochrony otaczającego 
środowiska i zrównoważonego harmonijnego rozwoju dopasowanego do możliwości tego środowiska.
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JAK DZIAŁA POMPA CIEPŁA?

Pompa ciepła to urządzenie pobierające ciepło z otoczenia i przekazujące go do ogrzewanego obiektu. Najczęściej 
źródłem ciepła jest grunt wokół obiektu, pobliskie cieki wodne, rzeki, stawy. Zgromadzone tam ciepło jest nieograniczone. 
To prezent od natury. Parametry temperaturowe takiego źródła ciepła uniemożliwiają jego praktyczne wykorzystanie. 
Zastosowanie pompy ciepła podnosi parametry tego ciepła na wyższy poziom temperaturowy do wartości, które możemy 
wykorzystać. Oczywiście takie działanie nie jest za darmo. Do tej przemiany pompa ciepła potrzebuje energii zewnętrz-
nej. Jest nią energia elektryczna, za którą płacimy. Sekret niskich kosztów eksploatacji pompy ciepła tkwi w tym, że do jej 
napędu potrzeba jednej jednostki energii, a z otoczenia pobierane są 3 jednostki. Ich suma, czyli 4 jednostki oddawane są 
w ogrzewanym obiekcie. Ponosimy koszt tylko tej jednej jednostki, potrzebnej do napędu pompy ciepła. 
Poniższy schemat przedstawia typową instalację zbudowaną na bazie pompy ciepła.

Tak skonstruowana instalacja zaspokaja potrzeby grzewcze i zaopatruje w ciepłą wodę użytkową domy 
jedno- i wielorodzinne, biura, hale, magazyny itp.

      …i w nocy

 ją oszczędzać!

A –  jest źródłem ciepła pobieranego z natury. 
Najczęściej jest to odwiert pionowy lub wymiennik 
wężownicowy zakopany w przyległym terenie.

B – pompa ciepła 
C –  źródło ciepła w domu np. wymiennik 

typu ogrzewanie podłogowe.
POMPA CIEPŁA
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Firma Hoxterm realizuje kompleksową obsługę klientów 
– od projektu do rozruchu instalacji. 

Doradzimy jakich rozwiązań unikać, a jakie warto przyjąć by efekt inwestycji 
był zgodny z pierwotnymi założeniami. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania 

i wątpliwości dotyczące działania pomp ciepła i stosowanych systemów. 

Produkcja i montaż pomp ciepła dla potrzeb 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody użtkowej.

Hoxterm Sp. z o.o.
05-220 Zielonka, ul. Kołłątaja 66/68

tel. 512 306 806, 669 14 25 11
mail: biuro@hoxterm.pl

www.hoxterm.pl


