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1. VIKERSØNN - POMPY CIEPŁA 
 
1.1 Vikersønn Bjørn to nowa 
generacja pomp ciepła 
wykorzystywana do skutecznego, 
nisko-kosztowego ogrzewania domu. 
Dzięki norweskiej myśli 
technologicznej udało się stworzyć 
niezawodne urządzenie zapewniające 
komfort ciepła, wszędzie tam, gdzie 
panują ostre zimy i liczy się 
ekonomika ogrzewania. 
 
1.2 Dzięki wieloletniej współpracy 
Europejskich inżynierów pompa 
Vikersønn Bjørn posiada parametry 
zgodne z normami unijnymi, a jej 
jakość jest stale kontrolowana.  
 
 
 
 
KORZYSTAJĄC Z POMPY CIEPŁA 
MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ NAWET 
80% ENERGII NA OGRZEWANIE. 

  
 
W celu zachowania tradycyjnych 
standardów jakościowych Vikersønn 
Bjørn jest w 100% produkowany w 
Europie. Każde urządzenie objęte 
jest wieczystą gwarancją pod 
warunkiem regularnego 
serwisowania przez autoryzowanych 
przedstawicieli.  
 
1.3 Vikersønn zapewnia o jakości 
swoich urządzeń oraz dba o zaufanie 
klientów. Nasz sprawdzony 
skandynawski system bazuje na 
pięciu filarach: 
 

1. ekonomika,  
2. niezawodność,  
3. innowacja,  
4. bezpieczeństwo,  
5. komfort życia. 
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2. TRADYCJA CIEPŁA Z ZIEMI 
 
2.1 Norwegia jako najbardziej 
wysunięty kraj na północ, gdzie 
najniższa odnotowana temperatura 
wyniosła -51 °C posiada długie 
tradycje techniki ogrzewania. Stąd 
też najbardziej zaawansowane 
technologie, służące środowisku mają 
swoje źródło w Norwegii. Do dziś 
najpowszechniejszym sposobem 
ogrzewania domów pozostają pompy 
ciepła. Co o tym zadecydowało? 
 
2.2 Przede wszystkim ekonomia i 
przywiązanie Norwegów do dbałości o 
środowisko naturalne. Pomimo, że 
pompa ciepła swoje początki 
zastosowania miała w 1898 roku, to 
Norwegowie w pełni potrafili 
wykorzystać jej zalety i ogrzać 
budynki mieszkalne do temperatury 
pokojowej  już po drugiej wojnie 
światowej.  

  
 
2.3 Prawdziwy boom na te 
urządzenia nastąpił po wielkim 
kryzysie energetycznym w 1963 
roku. Dzisiaj pompami ciepła 
ogrzewa się całe dzielnice i miasta. 
Można więc powiedzieć, że lata 
świetności pomp ciepła cały czas 
trwają i jak do tej pory są 
najekonomiczniejszym i 
najekologiczniejszym źródłem 
ciepła.  
 
2.4 Wysoka efektywność pompy 
ciepła umożliwia produkcję z 1kWh 
energii elektrycznej ponad 4kWh 
użytkowej energii cieplnej. To 
kolejny powód dla którego aż 80%. 
budynków mieszkalnych w Norwegii 
ogrzewa się dziś przy pomocy pomp 
ciepła. 
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3. POMPA CIEPŁA 
- ZASADA DZIAŁANIA 
 
3.1 W pompie ciepła jest 
wykorzystywany obieg 
termodynamiczny przebiegający 
odwrotnie do ruchu wskazówek 
zegara. Proces transmisji ciepła 
polega na przekazywaniu energii od 
chłodnicy do grzejnika. Jako że 
chłodnicą dla pompy ciepła jest 
Ziemia, stale dogrzewana 
promieniami słonecznymi, wydajność 
urządzenia jest bardzo wysoka. 
Wynikają z tego 60% oszczędności w 
budżecie domowym i pozytywny 
efekt ekologiczny w postaci braku 
emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 
 
 
3.2 SCHEMAT OBIEGU  
POMPY CIEPŁA: 

1. Skraplacz 
2. Zawór dławiący 
3. Parownik 
4. Sprężarka 

 
 
3.3 OSZCZĘDNOŚCI  
I OPŁACALNOŚĆ 
Inwestycja w pompę ciepła zwraca 
się w zależności od zapotrzebowania 
na energię budynku. Im więcej 
energii zużywamy, tym szybciej 
kwota przeznaczona na montaż 
pompy wróci do naszej kieszeni. 
 
Tabela 1. Opłacalność Pompy Ciepła 

  
 
 
Dodatkowo ilość energii 
przekazywana do grzejnika w 
postaci ciepła jest większa niż ciepło 
odbierane z chłodnicy. Tak się 
dzieje, gdyż w kalkulacji przepływu 
energii trzeba uwzględnić pracę 
wykonaną w trakcie całego cyklu. 
Pompa ciepła to wyjątkowo 
skuteczne urządzenie grzewcze. 
Działa ze sprawnością 
przekraczającą 1:4, co oznacza, że z 
każdej 1 jednostki energii 
dostarczonej do układu, pompa 
ciepła wytwarza 4 jednostki ciepła. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 1. Schemat obiegu 

 
Dla domu 180m2+ garaż średnie 
miesięczne koszty eksploatacji 
wyniosą ok. 250zł w porównaniu z 
1125zł gdyby źródło ciepła stanowił 
piec na olej opałowy. 
Zainwestowane pieniądze zwrócą się 
w 4 lata. Sprawdź na 
www.vikersonn.pl/kalkulator.  
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3. POMPY CIEPŁA BJØRN 
 
3.1 Pompa ciepła Bjørn jest 
skutecznym rozwiązaniem 
gwarantującym efektywne 
ogrzewanie oraz oszczędności w 
budżecie domowym. Dzięki 
sprawnemu wykorzystaniu energii 
geotermalnej Bjørn doskonale spełnia 
swoje zadania w temperaturach do  
-45 stopni. Dzięki dodatkowym 
modułom (zainstalowaniu zbiornika 
C.W.U.) gwarantuje również 
najtańszą produkcję ciepłej wody 
użytkowej. Bjørn zyskał popularność 
dzięki wysokiej sprawności 
polegającej na współpracy z 
niskoparametrowym ogrzewaniem 
podłogowym oraz zasilaniem systemu 
grzewczego.  
 
 

  
 
Korzyści ze stosowania pompy 
Bjørn: 
 

� niezależność energetyczna, 
własne niewyczerpalne źródło 
energii, 

� oszczędność kosztów 
ogrzewania do 60%, 

� opcja klimatyzacji, 
� komfort bezobsługowego 

urządzenia zapewniającego 
ciepło w ogrzewanym domu, 

� niezawodna technologia 
przyjazna środowisku, 

� serwis Vikersønn 24h na 
terenie całego kraju, 

� wieczysta gwarancja. 

 
Pompa ciepła Bjørn dostępna jest w zakresie mocy od 5kW do 37kW (3x400V). 
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3.2 TECHNOLOGIA 
 
- Sprężarka 
Główna siła napędowa pompy, czyli 
sprężarka została tak skonstruowana, 
aby pobór prądu był jak najmniejszy, 
przy jednoczesnej niskiej wrażliwości 
na uszkodzenia mechaniczne. W tym 
celu Vikersønn w pompie Bjørn 
zastosował sprężarkę hermetyczną 
typu scroll produkowaną przez lidera 
na światowym rynku, firmę 
COPELAND. Sprężarka spiralna 
dzięki swoim cechom zapewnia 
większą sprawność, bezawaryjność a 
w rezultacie przedłużoną żywotność. 
 
Poniższe usprawnienia technologiczne 
zgodnie z filozofią CRES zapewniają 
wysoką sprawność i niezawodność 
urządzenia: 
- Presostat podwójny HP/LP z 
podwójnym mieszkiem - w 
przypadku uszkodzenia jednego 
mieszka nie dochodzi do ubytku 
czynnika z instalacji jak to ma 
miejscy przy zastosowaniu 
standardowych tzw. 'piksli', kiedy to 
w przypadku ich uszkodzenia na 
gwincie może dojść do wycieku 
całego czynnika z układu. 
 

  
 
- Szkło wzierne (serwis) pozwala 
zaobserwować ewentualne problemy 
z napełnieniem układu chłodniczego 
lub ubytkami czynnika. 
- Zawór elektromagnetyczny, 
który powoduje odessanie czynnika 
ze sprężarki na kilka sekund przed 
jej wyłączeniem. Pozwala to 
zabezpieczyć urządzenie przed 
startem z mokrymi parami czynnika. 
- Filtr odwadniacz to kolejne 
zabezpieczenie sprężarki przed 
wpływem wilgoci na czynnik 
chłodniczy. Brak tego elementu 
może powodować tzw. efekt 
miedziowania elementów sprężarki, 
co w efekcie końcowym może 
spowodować jej zatarcie. 
- Rozbudowana skrzynka 
elektryczna o urządzenie 
kontrolujące kolejność faz 
podawanych na uzwojenie silnika 
sprężarki. 
- Automatyka chłodnicza w 
wykonaniu najbardziej 
renomowanych firm chłodniczych 
Danfoss, Alco, Flica, Johnson 
Controls. 
- Materiał płyt wymienników w 
skraplaczu i parowniku - AISI 316. 
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3.3 SCHEMAT POMPY CIEPŁA 
VIKERSØNN BJØRN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 2. 
 
 

3.4 GWARANCJA 
Standardowa gwarancja na pompy 
ciepła Bjørn wynosi 2 lata. 
Jednakże doskonała jakość i 
niezawodność produktów Vikersønn 
sprawia, że jako jedyny producent na 
rynku, Vikersønn udzielana na pompy 
ciepła wieczystej gwarancji, pod 
warunkiem regularnego serwisowania  

  
 
 
 
 
Technologia CRES: 
 

1. Sprężarka 
2. Zbiornik cieczy 
3. Wziernik 
4. Filtr odwadniacz 
5. Zawór elektromagnetyczny 
6. Parownik – wymiennik ciepła 

płytowy – dolne źródło 
7. Skraplacz – wymiennik ciepła 

płytowy – górne źródło 
8. Presostat HP/LP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
przez autoryzowanych serwisantów. 
Na pozostałe elementy instalacji, 
Autoryzowani Dystrybutorzy 
Vikersønn udzielają 5 letniej 
gwarancji.  
Gwarancja ta obejmuje: dolne 
źródło, bufor, zasobnik C.W.U oraz 
pompy obiegowe górnego i dolnego 
źródła. 
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3.5 PARAMETRY TECHNICZNE POMP CIEPŁA BJØRN 
 
Tabela 2. 

Model 
Pobór mocy 
elektrycznej 
(B0/W35) 

Moc 
grzewcza 
(B0/W35)  

COP  
(B0/W35) 

Głębokość 
sond 

pionowych 

 Biørn   5 1,15 kW 5,03 kW 4,38 83 m 

 Biørn   6 1,47 kW 6,52 kW 4,44 108 m 

 Biørn   8 1,69 kW 7,83 kW 4,64 130 m 

 Biørn   9 2,04 kW 9,09 kW 4,46 150 m 

 Biørn 11 2,49 kW 11,21 kW 4,51 185 m 

 Biørn 14 3,00 kW 14,35 kW 4,79 237 m 

 Biørn 16 3,51 kW 16,41 kW 4,68 273 m 

 Biørn 18 3,91 kW 18,36 kW 4,70 305 m 

 Biørn 23 4,76 kW 22,71 kW 4,78 375 m 

 Biørn 25 5,23 kW 25,23 kW 4,83 420 m 

 Biørn 30 6,08 kW 29,48 kW 4,85 490 m 

 Biørn 34 6,88 kW 33,68 kW 4,90 560 m 

 Biørn 37 8,06 kW 36,70 kW 4,56 610 m 
 
ROZMIARY: 
Wysokość: 1020mm 
Szerokość:  600mm 
Głębokość:  600mm 

  
Pompy Bjørn zasilane są napięciem 
380/420V - 3~ - 50Hz i pracują na 
czynniku chłodniczym R407C. 
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3.6 PODSTAWOWY SCHEMAT UKŁADU GRZEWCZEGO Z POMPĄ CIEPŁA 
 

 
Rysunek 3.  

 
UKŁAD GRZEWCZY Z DODATKOWYM ŹRÓDŁEM CIEPŁA I BUFOREM  
 

 
Rysunek 4. 

 

POMPY CIEPŁA VIKERSØNN są 
projektowane jako niezawodne, 
uniwersalne urządzenia grzewcze 
dlatego doskonale sprawdzają się w 
każdej sytuacji. Mogą działać 
samodzielnie i zaopatrywać budynek 
w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową 
lub współpracować z innymi 
urządzeniami.  

 Podczas adaptacji układu 
ogrzewania, sterownik pompy może 
współpracować z dodatkowym 
źródłem ciepła takim jak piec CO w 
celu zapewnienia optymalnego 
wykorzystania energii. Pompa ciepła 
Bjørn jest przygotowana również do 
współpracy z kolektorami 
słonecznymi. 
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4. WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
 
4.1 MODUŁ CHŁODZENIA 
Wielofunkcyjność pomp Bjørn 
znalazła szczególne zastosowanie i 
uznanie w krajach o klimacie 
przejściowym. Mroźne zimy i upalne 
lata to poważne wyzwanie 
ekonomiczne dla mieszkańców. 
Pompy Bjørn zapewniają nie tylko 
najtańsze ogrzewanie zimą, również 
latem doskonale się sprawdzają 
zapewniając system klimatyzacji. 
Oferta Vikersønn proponuje swoim 
klientom opcjonalnie chłodzenie 
pasywne lub aktywne. 
 
● Chłodzenie pasywne  
Ten moduł pozwala korzystać z 
możliwości naturalnego schładzania 
pomieszczeń czynnikiem z dolnego 
źródła (solanka, woda) oddającym 
ciepło do gruntu. Udogodnienie to 
jest możliwe dzięki zastosowaniu w 
Bjørn dodatkowego wymiennika z 
układem sterowania zaworów 
trójdrożnych i pomp obiegowych. W 
powyższym rozwiązaniu pompa nie 
korzysta z pracy sprężarki. 
Chłodzenie pasywne ma dwie 
podstawowe zalety: Po pierwsze 
zapewnia dużą efektywność 
energetyczną, czyli niskie koszty 
wykorzystania naturalnego 
chłodzenia, wynikające z niewielkich 
strat mocy w pracujących pompach 
obiegowych. Po drugie ma korzystny 
wpływ pracy w trybie chłodzenia na 
regenerację termiczną dolnego źródła 
wyziębionego po sezonie zimowym. 
 
● Chłodzenie aktywne 
To opcjonalny moduł stosowany do 
chodzenia pomieszczeń w upalne dni. 
Odwracalność systemu pompy Bjørn 
pozwala skraplacz i parownik 
zamienić rolami. Produkcja wody 
lodowej przez pompę ciepła, to 
skuteczny i najtańszy system 
klimatyzacji budynku. 

  
 
4.2 BUFOR CIEPLNY 
Bufor jest dodatkowym modułem  
instalowanym w zależności od mocy 
i wymagań instalacji grzewczych 
oraz chłodniczych. Najczęściej 
jednak Vikersønn umieszcza go przy 
instalacjach grzejnikowych oraz 
instalacjach z modułem chłodzenia 
aktywnego. 
 
4.3 ZASOBNIK C.W.U. 
Zasobnik C.W.U stał się praktycznie 
standartowym modułem przy 
zakupie pompy Bjørn. Użytkownicy 
doceniają bowiem jej 
wielofunkcyjność. Dzięki połączeniu 
zbiornika  z pompą ciepła można 
korzystać z tańszej ciepłej wody 
użytkowej przez cały rok. O doborze 
zbiornika decydują: ilość osób 
korzystających w gospodarstwie z 
ciepłej wody użytkowej, oraz 
instalacja kolektorów słonecznych. 
 
 

 

 



 

Vikersønn. Moderne, norsk teknologi. www.vikersonn.pl   
Pompy ciepła Bjørn, strona 12 

 
5. STEROWANIE 
 
5.1 Najnowszej generacji sterownik z 
menu w języku polskim pozwala 
sterować pracą pompy zgodnie z 
indywidualnym zapotrzebowaniem 
domowników. Jego koordynacja 
pozwala m.in. na: dostosowanie 
pracy urządzenia do wybranej 
temperatury pomieszczenia, 
ustawienie trybu klimatyzacji, a także 
daje możliwość chłodzenia dolnego 
źródła (np. wytwarzania wody 
lodowej). 
 
* Praca z czujnikiem pomieszczenia. 
Pozwala  pracować pompie w formie 
załącz/wyłącz do temperatury 
pokojowej. Jeżeli  temperatura w 
pomieszczeniu jest mniejsza od 
zadanej (nastawionej przez 
użytkownika) regulator załącza 
pompę do ruchu. Jako temperatura 
zadana górnego źródła przyjmowana 
jest temperatura maksymalna. 
Ponadto regulacja temperatury w 
pomieszczeniu może zostać 
nastawiona według: 
-„Obniżeń”- temperatura zadana jest 
równa nastawionej przez użytkownika 
wartości. 
-„Z zegarem”- temperatura zadana 
jest obniżana o wartość parametru 
„obniżenie” w określonych przez 
zegar strefach. 
-„Ciągłe obniżenie” -temperatura 
zadana jest stale obniżona o wartość 
parametru „obniżenie”. 
 
* Zegar. Jest on kompatybilny z 
pracą pompy, co umożliwia 
wpływanie na zadane wartości pracy 
urządzenia. Można zaprogramować 
dwie strefy czasowe w ciągu doby dla 
dni roboczych oraz dwie strefy dla 
soboty i niedzieli. 
 

  
 
* Wyświetlacz. Czytelny, LCD 2X16 
znaków, podświetlany, 
energooszczędny (polska wersja 
językowa). 
 
* Odczyt parametrów, 
-odczyt aktualnego stanu pompy 
ciepła, 
-odczyt zmierzonej temperatury 
zewnętrznej, 
-odczyt zmierzonej temperatury 
górnego źródła i temperatury 
zadanej, 
-odczyt temperatury zasobnika 
C.W.U i wartości zadanych, 
-ilość przepracowanych godzin pracy 
sprężarki,  
-temperatura zadana  
pomieszczenia w układach 
klimatyzacji i ogrzewania 
pokojowego, 
-lista parametrów zegara: odczyt 
aktualnego czasu (data, dzień , 
godzina). 
 
5.2 Dane techniczne: 
 
Regulacja: dwustawna typu 
włącz/wyłącz dla pomp, sprężarki i 
systemów dodatkowego źródła 
ciepła. 
Wyświetlacz: LCD 2X16 znaków, 
podświetlany 
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6. DOLNE ŹRÓDŁO 
CZYLI SONDY PIONOWE  
 
To niezawodne źródło transmisji 
darmowej energii do domu. 
Zastosowanie sond pionowych 
redukuje koszty ogrzewania i 
chłodzenia budynku do minimum. 
Płacimy jedynie za przesył. 
Jak to działa?  
Rury znajdują się w jednym lub kilku 
otworach w gruncie, o głębokości do 
200m. Są one wypełnione wodnym 
roztworem alkoholu etylowego, który 
zapewnia stałą cyrkulację ciepła. 
Wężownica może być ułożona 
pionowo lub poziomo w zależności od 
wielkości działki. 
Ziemia poniżej poziomu przemarzania 
ma stałą temperaturę. Utrzymują ją 
procesy zachodzące w jej wnętrzu 
oraz przenikanie ciepła pochodzącego 
z promieniowania słonecznego.  
  
Dzięki zaawansowanym technologiom 
i jakości wykonania dolnego źródła, 
zapewnione jest poprawne oraz 
wydajne działanie instalacji. 
Autoryzowany serwis Vikersønn 
świadczy profesjonalną, 
kompleksową obsługę wykonania 
dolnego źródła ciepła. 

  
 
 
Prace wykonawcze zajmują jedynie 
7 dni i obejmują: 
 

� przygotowanie odwiertów 
przez maszynę, 

� ułożenie sond pionowych 
dolnego źródła w kształcie U- 
rurki (z rury Pe HDPE 40x3,0 
10 atm) połączonej za 
pomocą kształtek 
zgrzewanych mufowo, 

� kolektorowanie dolnego 
źródła czyli połączenie 
poziome zbiorcze dla układu 
kilku odwiertów (sond) z rury 
Pe 40 połączone w pętli 
Tiechelmana, 

� wprowadzenie do "kotłowni", 
� instalacja rozdzielacza z 

polietylenu umieszczonego w 
"kotłowni" (jeśli jest 
potrzebny), 

� odpowietrzenie układu 
hydraulicznego, 

� napełnienie instalacji 
mieszaniną niezamarzającą 
(wodny roztwór alkoholu 
etylowego o stężeniu 25%). 
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7. MONTAŻ 
 
Pompy ciepła są kompleksowo 
instalowane przez autoryzowane, 
profesjonalne ekipy montażowe. 
 
Inwestorzy, którzy decydują się 
samodzielnie wykonać instalację CO i 
zakupić samo urządzenie powinni 
prawidłowo przygotować system CO 
oraz kotłownię.  
W tym:  
- kompletny układ C.O.  
(podłogówka, temperatura na 
zasilaniu max 45 stopni C, średni 
rozstaw rur ok. 15cm) 
- kompletna instalacja w kotłowni 
zawierająca wszystkie niezbędne 
elementy – zgodnie ze schematem 
(na następnej stronie) 
- zasilanie 380/420V - 3~ - 50Hz 
zakończone gniazdem 
 
W miejscu, w którym będzie 
instalowana pompa powinny być 
doprowadzone dwie rury: zasilanie 
C.O. oraz powrót C.O. Układ powinien 
być napełniony oraz odpowietrzony. 
 
 

  
Jeżeli wraz z pompą ma być 
instalowany zbiornik do C.W.U. w 
miejsce instalacji powinna być 
doprowadzona bieżąca woda 
(zgodnie ze schematem), rura 
zasilająca C.W.U. oraz ewentualnie 
cyrkulacja. 
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SCHEMAT WYKONANIA KOTŁOWNI WRAZ Z CYRKULACJĄ 
 
 

 
 

 
 

Rysunek 5. 
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