
Zasobnik lodu dla mocy powyżej 21 kW – innowacyjne 
źródło energii do pomp ciepła solanka / woda

System zasobnika lodowego firmy  Viessmann 
przedstawia atrakcyjne źródło energii 
dla pomp ciepła solanka / woda: Zasobniki 
lodowe i powietrzne absorbery solarne 
przedstawiają ekonomiczną i niewymagającą 
zezwoleń alternatywę dla sondy lub kolekto-
ra gruntowego. Jako źródło energii wykorzy-
stuje się jednocześnie otaczające powietrze, 
promieniowanie słoneczne i ziemię. Przyjazny 
dla środowiska system grzewczo–chłodniczy 
wyposażony jest w inteligentne zarządza-
ne źródłami ciepła zapewniające wysoką 
wydajność współdziałania zasobnika lodu, 
powietrznego absorbera solarnego i pompy 
ciepła. W zależności od dostępności i opłacal-
ności ciepło jest magazynowane lub udostęp-
niane do ogrzewania budynku.

Dlaczego warto stosować system zasobnika lodowego?

 � Zasobniki lodowe i powietrzne absorbery solarne jako ekonomiczna 
i niewymagająca zezwoleń alternatywa dla sondy lub kolektora gruntowego 
(nie wymaga wiercenia)

 � Wysoka wydajność dzięki zastosowaniu aż do trzech źródeł energii: 
otaczające powietrze, promieniowanie słoneczne i ziemia są wykorzystywane 
jednocześnie jako źródło energii

 � Inteligentne zarządzane źródłami ciepła zapewniające wysoką wydajność 
współdziałania zasobnika lodu, powietrznego absorbera solarnego 
i pompy ciepła

 � Przyjazny dla środowiska system grzewczo-chłodniczy

 � Kompleksowe wsparcie od planowania po uruchomienie instalacji

TopTechnika



z krystalizacji jest do dyspozycji niemalże 
w nieograniczonym zakresie. Po zakończeniu 
okresu grzewczego termiczny „produkt ubocz-
ny” zapewnia bezpłatne chłodzenie budynku. 
W porównaniu do konwencjonalnych koncep-
cji chłodzenia koszty dostarczenia energii do 
chłodzenia można zredukować o 99%.

Chłodzenie za pomocą zasobnika lodu
System zasobnika lodowego można latem 
stosować do naturalnego chłodzenia budyn-
ku („natural cooling“). W tym celu na koniec 
sezonu grzewczego woda w zbiorniku zostaje 
zamrożona poprzez odebranie energii i prze-
rwanie regeneracji. Powstały w ten sposób 
lód jest do dyspozycji jako naturalny zbiornik 
chłodzący.

Dzięki powietrznym absorberom solar-
nym można – także latem – wykorzystać 
niższą naturalną temperaturę zewnętrzną, 
aby ochłodzić wodę w zasobniku lub sam 
budynek. W ten sposób można znacznie 
wydłużyć okres „natural cooling“.

Jeżeli naturalnie wytworzony lód nie wy-
starczy lub chłodzenie ma trwać cały rok, 
do naturalnego obniżenia temperatury w za-
sobniku wykorzystuje się w razie potrzeby 
powietrzne absorbery solarne. Ponadto przy 
„active cooling“ chłodzenie odbywa się bez-
pośrednio przez pompę ciepła.
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Przykładowy schemat hydrauliki 

systemu ogrzewania lodem z duży-

mi pompami ciepła do ogrzewania 

i chłodzenia.

Film pokazujący budowę systemu 

zasobnika lodu i wyjaśniający spo-

sób funkcjonowania – wystarczy 

zeskanować smartfonem kod QR 

(więcej filmów jest dostępnych na 

YouTube)
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Rozdzielacz obiegu chłodzącego do
klimatyzowania pomieszczeń

Rozdzielacz obiegu
grzewczego do ogrzewania
podłogowego i sufitowych
promienników ciepła

Pompy ciepła
solanka / woda

Zasobnik lodu

Pompy

Zawór 3-drogowy

Powietrzne absorbery solarne

System wentylacyjny do
ogrzewania i chłodzenia

System wentylacyjny do
ogrzewania i chłodzenia

Gazowy kocioł
kondensacyjny
(obciążenie 
szczytowe)

Zasobnik 
buforowy
wody grzewczej

Sposób funkcjonowania systemu 
zasobnika lodu
System zasobnika lodowego pracuje według 
prostej zasady: Energia pozyskana ze słońca, 
powietrza i ziemi zostaje doprowadzona na 
niskim poziomie temperatury do podziemne-
go betonowego zbiornika – zasobnika lodu.

Medium zasobnika – woda – sprawia, że 
system jest nieszkodliwy dla środowiska 
i możliwy do zastosowania bez ograniczeń.

Pompa ciepła zaopatruje budynek w ciepło. 
Potrzebną do tego energię pompa ciepła po-
biera albo z zasobnika lodu albo bezpośrednio 
ze specjalnych powietrznych absorberów 
solarnych.

Czynnikiem wyróżniającym w zakresie 
odnawialnych źródeł energii oraz kluczowe 
dla szczególnej ekonomiczności systemu 
jest zastosowanie energii krystalizacji.

Energia krystalizacji uwalnia się w trakcie 
przemiany fazowej z wody o temperaturze 
0°C w lód. Powstaje wówczas energia rów-
na potrzebnej do ogrzania takiej samej ilości 
wody z 0°C do 80°C – i odwrotnie. Poprzez 
celowe wzajemne oddziaływanie odbiera-
nia ciepła i regeneracji proces zamarzania 
może być wielokrotnie powtarzany w ciągu 
okresu grzewczego, dzięki czemu energia 
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Pozostałe elementy zawarte w zakresie 
usługi (opcjonalnie)

� Roboty ziemne
� Przejęcie prac dodatkowych
� Kierowanie budową
� Szczytowe źródło ciepła przy systemach 

biwalentnych
� Zasobnik buforowy wody grzewczej
� Komponenty hydrauliczne

6  powietrzne absorbery solarne
7  tryb regeneracji: kolektor – zasobnik lodu
8  „natural cooling“
9  pozyskiwanie ciepła z gruntu
10 straty ciepła do gruntu
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1  zasobnik lodowy (120 m3) 
2  zasobnik lodu – pompa ciepła
3  pompa ciepła i regulacja
4  energia całkowita: pompa ciepła – budynek
5  tryb bezpośredni: pompa ciepła

Wymiary zasobnika lodu są obliczane 

indywidualnie zgodnie z danym 

zapotrzebowaniem na moc.

2 724 kWh

10 764 kWh

26 198 kWh

20 489 kWh

7 076 kWh

-1 211 kWh

60 674 kWh

Przykładowa prezentacja wydajności w systemie zasobnika lodowego o pojemności 120 m3
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System wymienników ciepła w podziemnym 

prostopadłościennym zasobniku lodu

Cylindryczny zasobnik lodu 

(faza budowy)

we współpracy z przedsiębiorstwami partner-
skimi spółki Viessmann Eis-Energiespeicher 
GmbH zgodnie z indywidualnymi wymagania-
mi projektowymi.

Zasobnik można wykonać zarówno w formie 
cylindra jak i prostopadłościanu, przy czym 
należy uwzględnić szczególne wymaga-
nia dotyczące statyki zbiornika. Minimalna 
wysokość w świetle (wymiar wewnętrzny) 
wynosi dwa metry. Maksymalna wysokość 
w świetle możliwa do zrealizowania wynosi 
sześć metrów.

Specjalny system wymiany ciepła
Jeżeli woda zamarza w naturalnym śro-
dowisku, następuje to z zewnątrz do we-
wnątrz. Dzięki specjalnemu układowi syste-
mu wymienników ciepła w zasobniku lodu 
firmy Viessmann proces ten zostaje odwróco-
ny: Woda zamarza z dołu do góry i ze środka 
na zewnątrz. Zapobiega to przeniesieniu sił 
na konstrukcję zasobnika i wyklucza wzrost 
ciśnienia.

Przy uwzględnieniu wszystkich parame-
trów do budowy systemu zasobnika lodu 
firma Viessmann jest kompetentnym partne-
rem, począwszy od pierwszej symulacji ener-
getycznej budynku po aktywne zarządzanie 
źródłami energii.

Projektowanie i realizacja inwestycji
System zasobnika lodowego wykorzystuje 
swój całkowity potencjał tylko wtedy, gdy 
uwzględnione zostaną indywidualne wa-
runki i gdy wszystkie komponenty zostaną 
do siebie wzajemnie dopasowane. Wszyst-
kie etapy pracy podlegają centralnemu plano-
waniu i koordynacji. Sprawdzone procesy za-
pewniają przy tym bezpieczeństwo kosztów, 
terminowość i krótki czas montażu.

Indywidualne wykonanie zasobnika lodu
Podziemny betonowy zbiornik służący za za-
sobnik energii jest wykonywany na miejscu 
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Elastycznie rozłożone powietrzne 

absorbery solarne na płaskim dachu

Powietrzne absorbery solarne 

nieustannie wykorzystują darmowe 

ciepło ze środowiska naturalnego 

– w nocy z otaczającego powietrza 

a w ciągu dnia dodatkowo z promie-

niowania słonecznego

Niezabierający dużo miejsca montaż 

powietrznych absorberów solarnych 

na ścianie na wjeździe do garażu 

podziemnego.

Powietrzne absorbery solarne
Powietrzny absorber solarny to otwar-
ty, nieoszklony kolektor do montażu na 
płaskim dachu. Wykorzystuje on ciepło 
z otaczającego powietrza i promieniowa-
nia słonecznego, które służy do regeneracji 
zasobnika lodu lub jako bezpośrednie źró-
dło energii dla pompy ciepła.

Alternatywnie dostępne są także kolektory 
do montowania na dachach pochyłych lub 
na ścianach. Możliwe jest także ustawienie 
w formie płotu energetycznego.

Środek ciężkości pozyskiwania ciepła leży 
w powietrznych absorberach solarnych, po-
nieważ otaczające powietrze jest dostępne 
w dzień i w nocy. Promieniowanie słonecz-
ne jest dodatkowym źródłem energii, które 
zwiększa wydajność systemu.

Nieoszklone powietrzne absorbery solarne 
doskonale nadają się do systemu zasobnika 
lodu, ponieważ energia jest dostarczana do 
systemu nawet przy niskich temperaturach 
i braku promieniowania słonecznego.

Powietrzne absorbery solarne o elastycz-
nych możliwościach montażu nieustannie 
wykorzystują darmowe ciepło ze środowi-
ska naturalnego – w nocy z otaczającego po-
wietrza a w ciągu dnia dodatkowo z promie-
niowania słonecznego.



Wiele obszarów zastosowania
System zasobnika lodowego nadaje się do 
wszystkich budynków z wysokim zapotrze-
bowaniem na ciepło i / lub chłód. Ogrzewanie 
lub chłodzenie można stosować sezonowo 
lub równocześnie.

Znormalizowane schematy hydrauliczne 
pozwalają na wykorzystanie tych samych 
elementów w wielu różnych przypadkach 
zastosowania i obniżenie kosztów planowa-
nia. Szczególną zaletą systemu zasobnika 
lodu jest jego duża elastyczność: możliwe 
jest zastosowanie w wielu przypadkach:

� Budynki mieszkalne
� Hale produkcyjne
� Biurowce
� Hipermarkety
� Zakłady gastronomiczne
� Hotele
� Baseny
� Szkoły/przedszkola
� Placówki opiekuńcze
� Magazyny chłodnicze
� Inne budynki o wysokim 

zapotrzebowaniu na ciepło i / lub chłód

Aktywne zarządzanie źródłami energii
Dzięki aktywnemu zarządzaniu źródłami ener-
gii możliwa jest stała analiza istotnych danych 

instalacji. Wyniki stanowią podstawę spra-
wozdań, które są sporządzane przez zespół 
ekspertów i przekazywane użytkownikowi 
instalacji.

Z pomocą wyraźnych wskazówek działania 
możliwe jest optymalne wykorzystanie poten-
cjału instalacji i oszczędzanie w ten sposób 
na kosztach eksploatacji.

Dzięki uwzględnieniu indywidualnych wy-
magań współczynniki efektywności pompy 
ciepła zostają zoptymalizowane. Efektem jest 
najniższe możliwe zużycie energii do napę-
dzania pompy ciepła i odpowiednio wysoki 
roczny współczynnik wydajności.

Efektowna wizualizacja
Ekologiczne wykorzystywanie zaso-
bów jest ważnym czynnikiem sukcesu 
przedsiębiorstw i placówek publicznych. 
System zasobnika lodu dzięki swej fascy-
nującej zasadzie funkcjonowania poprze-
z„ogrzewanie lodem” regularnie trafia na 
łamy gazet i daje się efektownie włączyć 
w komunikację przedsiębiorstwa. Na ży-
czenie klienta zasobnik lodu można wypo-
sażyć w system oświetlenia i kamer. Dzięki 
obrazom na żywo można obserwować różne 
stany, w jakich znajduje się instalacja w trak-
cie sezonu grzewczego lub chłodniczego.
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Poprzez zeskanowanie smartfonem 

kodu QR można obejrzeć różne 

projekty referencyjne.

Procesy krystalizacji w zasobniku 

lodu można obserwować dzięki 

kamerom.
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Pompy ciepła solanka / woda Vitocal

Bezpośredni link do dalszych 

informacji i formularzy wniosków 

o dofinansowanie systemu 

zasobnika lodu

Wsparcie na pompy ciepła w budyn-
kach do 100 kW wynosi 150 euro / kW. 
W nowym budownictwie dofinanso-
wanie wynosi 100 euro / kW. Dodatko-
wo można otrzymać bonus za kombina-
cję z instalacją powietrznych kolektorów 
solarnych oraz z zarządzaniem obciążenia.

Więcej informacji dotyczących wspierania in-
nowacyjności BEFA oraz wszystkie potrzebne 
formularze wniosków można znaleźć na stro-
nie www.bafa.de w rubryce: Energia – Ogrze-
wanie z zastosowaniem odnawialnych źródeł 
energii – Pompy ciepła.

Wskazówki dotyczące składania wniosku moż-
na pobrać poprzez widniejący obok kod QR.

Więcej atrakcyjnych możliwości wsparcia 
oferują poszczególne kraje związkowe.

Atrakcyjne dotacje
Inwestycja w system zasobnika lodowego 
staje się szczególnie opłacalna dzięki 
przyznawanym dotacjom.

Pompy ciepła Vitocal
Firma Viessmann oferuje szeroki wybór 
pomp ciepła typu solanka-woda. Zgrupowa-
ne w kilku typoszeregach pompy ciepła typu 
Vitocal 200-G, 300-G, 300-G Pro, 350-G oraz 
350-G Pro pokrywają zakres mocy od kilku 
kilowatów do 1,1 megawata.

Wszystkie pompy ciepła produkcji Viessmann 
dostosowane są do współpracy z systemami 
zasobników lodu.

Pompy ciepła w kombinacji z zasobnikiem 
lodu zaliczają się zgodnie z wytycznymi 
do koncepcji instalacji spełniających kryte-
ria uzyskania wsparcia, zarówno ze wzgledu 
na stosowanie odnawialnych źródeł energii 
jak i innowacyjną koncepcję energetyczną.
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Treść objęta ochroną praw autorskich.

Kopiowanie lub inne wykorzystywanie jest dozwolone wyłącznie za wcześniejszą zgodą. 

Zmiany zastrzeżone.

Przegląd oferty

1. Badanie zapotrzebowania
Sporządzenie symulacji budynku daje infor-
macje o indywidualnym zapotrzebowaniu na 
ogrzewanie lub chłodzenie. Na tej podstawie 
zostaje opracowana całościowa koncepcja 
energetyczna przy uwzględnieniu wszyst-
kich indywidualnych warunków.

2. Projektowanie wszystkich 
komponentów
Następnie wykonywany jest projekt źró-
deł energii oraz wytwarzania ciepła / chłodu. 
W celu jak najlepszego pokrycia obliczonego 
zapotrzebowania wszystkie komponenty sys-
temu zostaną zwymiarowane i dopasowane 
do siebie.

3. Realizacja na miejscu
Wszystkie komponenty są terminowo do-
starczane i montowane. Spółka Viessmann 
Eis-Energiespeicher GmbH przejmuje przy 
tym wykonanie całości instalacji na gotowo 
do zasobnika buforowego wody grzewczej.

4. Uruchomienie i obsługa serwisowa
Spółka Viessmann Eis-Energiespeicher GmbH 
razem z Viessmann Sp. z o.o. oferują komplet 
usług z uruchomieniem i stałą opieką serwiso-
wą dla bezpiecznej i efektywnej eksploatacji.

5. Zarządzanie źródłami energii
W ramach zarządzania źródłami energii dane 
instalacji są stale zapisywane za pośrednic-
twem zdalnego monitoringu a praca instala-
cji odpowiednio optymalizowana. Efektem 
są trwale niskie koszty eksploatacji.

Zalety spójnego systemu

 � Spółka Viessmann Eis-Energiespeicher 
GmbH oferuje kompleksowy serwis 
od projektu do uruchomienia

 � Znormalizowane procesy zapewniają 
bezpieczeństwo kosztów, terminowość 
i krótki czas montażu

 � Wszystkie komponenty pochodzą 
z jednego źródła

 � Inteligentne zarządzanie źródłami energii 
zapewnia wydajną i niezawodną pracę 
systemu zasobnika lodu

Viessmann sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 71/ 36 07 100
Infolinia: 801 0801 24
www.viessmann.pl


