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Powietrzna pompa 
ciepła- definicja

Powietrzna pompa ciepła, gdzie źródłem ciepła 
jest powietrze pobrane z zewnątrz. Wśród 
powietrznych pomp ciepła można ponadto wyróżnić 
pompę ciepła powietrze-powietrze, która 
transportuje ciepło do wewnątrz oraz pompę ciepła 
powietrze-woda transportującą ciepło do obiegu 
grzewczego jak również do zbiornika domowego.



Plusy Powietrznej 
pompy ciepła

-Powietrzne pompy ciepła to klucz do obniżenia rachunków i opłat 
za konwencjonalne ogrzewanie elektryczne

-Systemy te kwalifikują się do programów dofinansowań, dzięki 
czemu można obniżyć początkowe koszty inwestycji. Możesz 
dowiedzieć się więcej na temat programów dofinansowań na 
naszej stronie

-Powietrzne pompy ciepła to źródło energii, które przyczynia się 
do obniżania emisji dwutlenku węgla

-Nie wymagają, posiadacz pompy ciepła jest całkowicie 
niezależny od innych źródeł energii

-Zapewniają gospodarstwu ciepłą wodę i ogrzewanie 

-Są łatwe w konserwacji - powietrzne pompy ciepła nazywane 
są również "zamontuj i zapomnij"

Inwestowanie w powietrzne pompy ciepła powietrze jest 
zdecydowanie korzystne. Pompy ciepła mają wiele 
zalet, wśród których możemy wymienić:



Pewne podstawowe kwestie dotyczące montażu i funkcjonowania pomp musimy wziąć pod uwagę, kiedy myśli o inwestycji w pompy 
ciepła. Musimy odpowiedzieć sobie na pewne podstawowe pytania:

1.Czy mam wystarczająco dużo miejsca na zainstalowanie pompy ciepła powietrze?

2.Czy Twój dom jest wystarczająco uszczelniony i izolowany?

3.Z którymi rodzajami systemów grzewczych pompa współpracuje najefektywniej?

4.Koszty inwestowania w powietrzne pompy ciepła

Czy instalacja powietrznej pompy ciepła to coś dla mnie?



Montaż 
powietrznej 
pompy ciepła

Nie wymaga więc wykonywania 
dolnego źródła (wymiennika 
gruntowego czy kosztownych 
odwiertów). 

Żeby ją zamontować, nie musi 
Pani/Pan posiadać dużej działki czy 
dostępu do wód podziemnych lub 
powierzchniowych. 

Montaż urządzenia trwa krótko, bo 
zazwyczaj 1-2 dni.



Podstawowy 
poziom 
dofinansowania

Podstawowy poziom dofinansowania 
przysługuje tym właścicielom budynków 
jednorodzinnych, których roczny dochód 
nie przekracza 100 000 zł.

Zgodnie z nowymi założeniami programu, 
im bardziej ekologiczne źródło, tym 
wyższą dotację można na nie otrzymać. 

W efekcie, na powietrzne pompy ciepła o 
podwyższonej klasie energetycznej 
minimum A++ można otrzymać do 45% 
wartości inwestycji – maksymalnie 13 500 
zł. 

To wyższy poziom dotacji, niż w przypadku 
pompy ciepła o klasie energetycznej A+, 
na którą przysługuje maksymalnie 9 000 
zł.



Podwyższony 
poziom 
dofinansowania

Podwyższony poziom dofinansowania 
przysługuje beneficjentom, których miesięczny 
dochód nie przekracza 1400 zł/os w 
gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł/os w 
gospodarstwie jednoosobowym. 

Maksymalna intensywność dofinansowania na 
pompę ciepła dla podwyższonego poziomu 
dofinansowania wynosi do 60% – nie więcej niż 
18 000 zł.

W tym przypadku inwestor mógłby otrzymać 
dofinansowanie w wysokości 18 000 zł, czyli 
poniesione przez niego koszty inwestycyjne 
spadłyby do 20 200 zł. 

Dotacja stanowiłaby 47% wartości pompy ciepła.



Dziękujemy za uwagę i 

zachęcamy do kupna 

naszych produktów i 

materiałów :)


