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Wykorzystanie energii krystalizacji 
do ogrzewania i chłodzenia

Jeśli kolektory hybrydowe E-PVT nie dostarczają na 
bieżąco dość energii, to pompa ciepła zaczyna pobierać 
energię potrzebną do ogrzewania obiektu i podgrzewu 
ciepłej wody użytkowej z wody zawartej w podziemnym 
zbiorniku. Gdy temperatura wody w zbiorniku wskutek 
tego obniży się do temperatury zamarzania, to dalszy 
pobór energii odbywa się kosztem ciepła przemiany 
wody w lód – stąd nazwa „lodowy magazyn energii“. 
Przy zamarzaniu wydziela się dokładnie tyle samo ciepła 
krystalizacji (przemiany fazowe), ile potrzebne jest 
do procesu odrwotnego – roztopienia lodu. Zawar-
tość energii w typowym lodowym magazynie energii 
dla domu jednorodzinnego o pojemności wodnej 10 
metrów sześciennych odpowiada energii ponad 120 m3 
gazu ziemnego GZ-50.

O ile jednak gaz ziemny, użyty jako paliwo do 
ogrzewania, zostaje bezpowrotnie zużyty, to woda 
w lodowym magazynie energii po zregenerowaniu 
energią z powietrza, słońca i gruntu jest praktycznie 
niewyczerpywalnym źródłem energii.

Niezwykle innowacyjnym rozwiązaniem jest wykorzy-
stanie jako źródła energii magazynu lodowego. Stanowi 
on zbiornik z wbudowanymi wężownicami wymiennika 
ciepła, którą zakopuje się w ogrodzie i napełnia zwykłą 
wodą wodociągową. Na dachu lub na gruncie montuje 
się również system kolektorów hybrydowych produkują-
cych energię elektryczną z promieniowania słonecznego 
i jednocześnie energię cieplną w procesie chłodzenia 
panela fotowoltaicznego, która przekazywana jest do 
pompy ciepła jako dolnego źródło energii. Ponadto 
lodowy magazyn energii może także pobierać ciepło 
bezpośrednio z gruntu.

 
Innowacyjny system ogrzewania i chłodzenia  
na bazie gruntowej pompy ciepła wraz z magazynem  
energii w lodzie.

Zalodzenie wokół wężownicy wymiennika ciepła 
w lodowym magazynie energii
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Przykładowy bilans ciepła i chłodu w systemie magazynu energii w lodzie o pojemności 10 m31  magazyn energii w lodzie (10 m3) 
2  magazyn energii – pompa ciepła

3  pompa ciepła ze sterowaniem

4   ciepło całkowite: pompa ciepła – 

budynek

5  dolne źródło – tryb bezpośredni

6   kolektory hybrydowe E-PVT / odzyski 

ciepła

7   tryb regeneracji: E-PVT – magazyn 

energii

8  „natural cooling“ – chłodzenie obiektu

9  pozyskane ciepło z gruntu

10 straty ciepła do gruntu
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Rozwiązania pakietowe dla uproszczenia instalacji
Viessmann, jako producent pomp ciepła jako jedyny oferuje 
innowacyjny system lodowego magazynu energii Vitoset.
Aktualnie są dostępne różne zestandaryzowane pakiety syste-
mowe dla pomp ciepła o znamionowej mocy cieplnej od 6,0 do 
17,2 kW, co wydatnie ułatwia projektowanie instalacji i zama-
wianie urządzeń. Pakiety zawierają lodowy magazyn energii 
z wbudowanymi wężownicami wymienników ciepła i wstępnie 
zmontowany układ hydrauliczny, co ułatwia montaż na miejscu. 
W pakiecie zawarte są również kolektory hybrydowe E-PVT do 
montażu zarówno na dachu skośnym, płaskim, jak i na gruncie.  
Ponadto w zakresie dostawy przewidziana jest odpowiednia 
ilość nośnika ciepła (glikol) do napełnienia obiegu źródła dolnego.

Dla większych obiektów z wyższym zapotrzebowaniem ciepła 
konieczne jest indywidualne zaprojektowanie lodowego ma-
gazynu energii i kolektorów hybrydowych E-PVT. Viessmann 
oferuje tu odpowiednie wsparcie.

Wzajemnie dopasowane składniki systemu
W zależności od wielkości systemu pakiety są dobierane tak, 
aby jak najbardziej efektywnie wykorzystać będące do dyspo-
zycji źródła ciepła: powetrze atmosferyczne, promieniowanie 
słoneczne i ciepło gruntu. W tym celu wszystkie składniki sys-
temu są odpowiednio dobrane i wzajemnie dokładnie dopaso-
wane. Gwarantuje to, że pompa ciepła zawsze będzie pracowała 
z wysoką efektywnością, niezależnie od dysponowanego 
aktualnie żródła energii – tak zasilana z kolektorów hybrydowych 
E-PVT, jak i z lodowego magazynu energii.

P R Z E G L Ą D Z A L E T

 + Pobieranie energii z powietrza atmosferycznego, gruntu, 
jak i promieniowania słonecznego 

 + Brak konieczności wykonywania odwiertów – brak ryzyka 
ekologicznego oraz nie wymagane pozwolenia 

 + Niskie koszty eksploatacji, dzięki wysokiemu 
współczynnikowi COP – nawet do 5,0 (B0 / W35)  
wg EN 14511 dla pompy ciepła

 + Prefabrykowany układ hydrauliczny do szybkiego wykonania 
instalacji na miejscu

 + Możliwość skorzystania z atrakcyjnych dotacji 
dla obiektów nowych i modernizowanych

 + Niezwykle wysoka efektywność, dzięki inteligentnemu 
zarządzaniu źródłami ciepła i pompom ciepła z systemem 
RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic) i elektronicznym 
zaworem rozprężającym (EEV)

Bateria hybrydowych paneli fotowoltaicznych chłodzonych wodą 
– wytworzona energia elektryczna zasila pompę ciepła i jednocześnie 
podgrzewają wodę użytkową.

Przykładowy schemat montażu modułu kompaktowego

Zbędne pozwolenia administracyjne
Dalszą zaletą systemu lodowego magazynu energii jest brak 
potrzeby czy to kosztownych wierceń dla sond gruntowych, 
czy też wielkopowierzchniowych robót ziemnych dla założenia 
kolektorów gruntowych do pobierania ciepła z gruntu. W związ-
ku z tym zbędne jest również ubieganie się o pozwolenia admi-
nistracyjne, gdyż lodowy magazyn energii nie ma krytycznego 
oddziaływania na wody gruntowe.
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Twój Fachowy Doradca

System ogrzewania i chłodzenia  
na bazie gruntowej pompy ciepła  
wraz z magazynem energii w lodzie 

Pompa ciepła solanka/woda
Vitocal 200-G lub 222-G

kW 5,8 7,5 10,4 13,2 17,4

Lodowy magazyn energii kW 6 8 10 13 17

Ilość 1 1 1 2 2

Wymiary
Średnica zewnętrzna
Wysokość
Ciężar (z wężownicami)
Nośność stropu (przejezdnego)

mm
mm
kg
kg

2 450
2 700

650
max. 3 500

2 450
2 700

650
max. 3 500

2 450
2 700

650
max. 3 500

po 2 450
po 2 700

po 650
max. po 3 500

po 2 450
po 2 700

po 650
max. po 3 500

Ilość wody z glikolem w wężownicy
Wężownica pobierająca
Wężownica regenerująca

l
l

136
77

136
77

136
77

272
154

272
154

Ciężar
Zbiornik magazynu
(ze stożkiem i wymiennikami ciepła)
Stożek

kg

kg

8605

1300

8605

1300

8605

1300

po 8605

po 1300

po 8605

po 1300

Lodowy magazyn energii

Kolektor Hybrydowy E-PVT 2,0 ilość 8–10 10–12 12–14 16–18 18–20

Dane techn. pojedynczego modułu  
Wymiary (szer.×wys.×głęb.)
Powierzchnia
Masa

mm
m2

kg

1 040 × 2 100 × 62
2,18

41

Moc termiczna W 1 100

Moc elektryczna WP 430

Kolektor Hybrydowy 
E- PVT2,0v2_430Wp

Moduł hydrauliczny Typ KM 10 KM 10 KM 10 KM 13 KM 17

Wysokość
Szerokość
Głębokość
Ciężar (suchy)
Napięcie zasilania

Natural Cooling
Active Cooling 
(konieczny osprzęt dodatkowy)

mm
mm
mm
kg
Volt
Hz

1 100
750
465

55
230 

50
tak
nie

1 100
750
465

55
230 

50
tak
nie

1 100
750
465

55
230 

50
tak
nie

1 100
750
465

55
230 

50
tak
tak

1 100
750
465

55
230 

50
tak
tak

Moduł hydrauliczny

Viessmann Sp. z o.o.
al. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 801 00 2345
www.viessmann.pl

9440 793  PL 03/2022

Treści chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie 
tylko za zgodą posiadacza praw autorskich. Zmiany zastrzeżone. Grafiki 
produktów przedstawionych w niniejszej ulotce są poglądowe i nie sta-
nowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste 
produkty i barwy mogą różnić się od prezentowanych w prospekcie. 
Opracowanie graficzne: X_LitA@viessmann.com


