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OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA W KOŚCIELE W GRZAWIE ul.Kościelna 1   
 
 
W nawiązaniu do ustaleń ze spotkania mam przyjemność przedstawić koncepcję wykonania 
systemu w Kościele w Grzawach.  
 Źródłem ciepła dla potrzeb ogrzewania kościoła będzie pompa ciepła. Ze względu na 
ograniczone możliwości wykonania gruntowego dolnego źródła ciepła proponujemy wykonanie 
pompy ciepła z powietrznym dolnym źródłem. Pompa ciepła do wyprodukowania ciepła potrzebuje 
zasilanie elektryczne i nie potrzebuje dodatkowego źródła. Jej praca jest ekonomiczniejsza niż 
tradycyjnego ogrzewania opartego na piecach elektrycznych (zapotrzebowanie na moc to 25% tego 
co potrzebne jest przy ogrzewaniu elektrycznym z zachowaniem tej samej mocy grzewczej 
wyjściowej). Proponujemy rozwiązanie przystosowane do warunków atmosferycznych w naszej 
szerokości geograficznej. Powietrzna pompa ciepła składa się dwóch części; jednostki wewnętrznej 
i jednostki zewnętrznej pomiędzy, którymi poprowadzona jest linia freonowa. Proponujemy aby 
jednostkę zewnętrzną umieścić obok kościoła od strony zakrystii dokładną lokalizację oraz 
posadowienie konieczne jest aby ustalić z konserwatorem zabytków. Jednostkę wewnętrzną 
proponujemy umieścić w zakrystii na ścianie.  
 Od jednostki wewnętrznej należy rozprowadzić instalację rurową izolowaną. Instalację tą 
również można zabudować i dostosować do wnętrza kościoła. Ciepło wyprodukowane przez pompę 
ciepła będzie rozprowadzane tą instalacją do klimakonwektorów. Są to urządzenia które można 
umieścić na ścianach przy posadzce. Mogą być one z oryginalną obudową ale można również 
wykonać np. niezależną drewnianą obudowę zapewniającą przepływ powietrza. Rozwiązania takie 
są już od kilku lat w użyciu w podobnych kościołach. Samą zabudowę również należy dostosować 
do wystroju charakteru i możliwości kościoła oraz przede wszystkim do wytycznych konserwatora 
zabytków. Aby zapewnić optymalny komfort ciepła proponuję aby umieścić 4 klimakonwektory; 
dwa w okolicach prezbiterium i dwa w części pozostałej kościoła. Oczywiście mniejszej mocy 
klimakonwektor będzie również w zakrystii.  
 System sterowania układem będzie oparty o sterownik tygodniowy (z podziałem na 
poszczególne dni tygodnia). Dodatkowo każdy klimakonwektor ma indywidualny sterownik. 
Sterownik ten proponujemy zabudować na urządzeniu i w miarę możliwości ograniczyć do niego 
dostęp. Można również wykonać centralny sterownik pracą klimakonwektorów i umieścić go w 
zakrystii. Sterownik będzie utrzymywać dyżurną temperaturę w pomieszczeniu a przed 
nabożeństwami będzie z wyprzedzeniem podnosił zadaną dyżurną temperaturę.  
 Zaletą proponowanego przez nas rozwiązania jest bardzo szybki czas nagrzewania (mała 
bezwładność układu) pomieszczeń co pozwala na nagrzanie w krótkim czasie przed nabożeństwem 
i utrzymywać tylko dyżurną temperaturę w pozostałym okresie. Jeśli będzie taka potrzeba aby poza 
programatorem podnieść temperaturę można tu uczynić w prosty sposób. System zaproponowany 
przez nas można zabudować i dopasować jego aranżację do wystroju i możliwości jakie daje nam 
fakt, iż jest to budynek zabytkowy i unikatowy.  



 

 

 Dodatkową zaletą proponowanego rozwiązania jest fakt iż w okresie letnim pompa ciepła i 
klimakonwektory będą mogły pracować w systemie chłodzenie i obniżyć temperaturę w kościele. 
Dodatkowo praca pompy ciepła w okresie letnim w trybie chłodzenia obniży wilgotność powietrza 
w pomieszczeniach co ma duże znaczenie dla budynków drewnianych. A po każdym nabożeństwie 
ilość pary wodnej w kościele jest wysoka.  
 Rozwiązanie które przedstawiliśmy pracuje od kilku lat w kościołach o podobnym 
charakterze i wykonywane były przez naszą firmę. Kościoły te to zabytkowy drewniany kościół PW. 
Św. Sebastiana w Wieliczce (http://www.kosciol-sebastian.pl/) , oraz kościół PW św. Piotra i Pawła 
w Bodzanowie (https://parafia-bodzanow.pl/) .  
 
  


