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W maju 2011 kalendarz Armatury Kraków SA został na-
grodzony statuetką Złoty Gryf 2011. W prestiżowym kon-
kursie branży poligraficznej kapituła, kierując się walora-
mi estetyczno-technicznymi, wyróżniła wieloplanszowy 
kalendarz „Cztery żywioły” za realizację odważnej wizji 
artystycznej.
Kalendarz został wyróżniony za nietypową kreację i no-
woczesną formę graficzną. W kalendarzu ogień, powie-
trze, wodę i ziemię zilustrowano efektownymi zdjęciami 
kobiet, które uwydatniają walory każdego z żywiołów. 
Dzięki zastosowaniu przeźroczystych folii, przekładając 
każdą z kart kalendarza stopniowo odsłaniamy ciała mo-
delek. Uzupełnieniem oprawy wizualnej są przypisane 
do żywiołów cytaty z klasyki literatury.

Trzynastego w piątek o godzinie 13.00 odbyło się 
uroczyste otwarcie nowej siedziby oddziału Iglo-
tech we Wrocławiu przy ul. Międzyleskiej 4. Nowy 
oddział został urządzony i wyposażony zgodnie ze 
standardami firmy Iglotech. Znajduje się w dogod-
nej lokalizacji wraz z miejscami parkingowymi dla 
klientów. Wrocławski oddział dostarcza klientom 
produkty z zakresu klimatyzacji, wentylacji, chłod-
nictwa, czynników chłodniczych i elektrotechniki. 
Klienci dokonujący zakupów w oddziale mają do-
stęp do większej liczby produktów, który zapewnia 
magazyn wysokiego składowania. Oddział Iglotech 
we Wrocławiu czynny jest od poniedziałku do piąt-
ku od 8.00 do 16.00.

Z dniem 23.05.2011 nastąpiła zmiana 
lokalizacji punktu sprzedaży Onninen 
w Łodzi przy ul. Brukowej 16/18 na 
ul. Brukową 11. 
Zmianie uległa również lokalizacja 
punktu sprzedaży w Lublinie. Do-
tychczasowy punkt został przeniesio-
ny z ul. Turystycznej 38a na ul. Meł-
giewską 30G. 
Numery telefonów i faksów pozosta-
ją bez zmian. 

Kalendarz 
Armatury Kraków 
nagrodzony Złotym 
Gryfem 2011

Zmiany lokalizacji 
punktów Onninen 
w Łodzi i w Lublinie

Nowa siedziba oddziału Iglotech we Wrocławiu
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Wydział Inżynierii Środowi-
ska Politechniki Warszawskiej 
zaprasza na studia podyplo-
mowe „Systemy oddymiania 
budynków – wentylacja po-
żarowa”. W programie stu-
dium, którego wykładowcami 
są znani fachowcy z dziedziny 
wentylacji pożarowej i ochro-
ny przeciwpożarowej, znajdu-
ją się między innymi:
–  aktualny stan prawny oraz 

standardy projektowania 
systemów ochrony prze-
ciwpożarowej w Polsce; 

–  zasady projektowania sys-
temów wentylacji pożaro-

wej w obiektach wielkoku-
baturowych – ćwiczenia 
projektowe;

–  zasady prowadzenia proce-
su projektowego, przygoto-
wanie dokumentacji tech-
nicznej, procedury odbioru 
i nadzoru;

–  wykorzystanie narzędzi 
CFD w procesie projekto-
wania instalacji wentylacji 
pożarowej – zajęcia labo-
ratoryjne;

–  systemy detekcji pożaru, 
DSO; stałe urządzenia ga-
śnicze – funkcjonowanie 
i zasady odbioru.

Zajęcia studium w formie 
zjazdów (dwa semestry) 
odbywać się będą w gma- 
chu Wydziału Inżynierii 
Środowiska PW przy ul. No-
wowiejskiej 20 w Warsza-
wie, średnio raz w miesią-
cu (piątek, sobota, niedziela) 
począwszy od październi- 
ka 2011 r. 
Całkowity koszt studium wy-
nosi 5000 zł.
Kontakt: Maria Gołębska 
tel. 22 234 7878, 
sekretariat@is.pw.edu.pl 
lub Grzegorz Kubicki, 
grzegorz.kubicki@is.pw.edu.pl.

Od połowy maja 2011 roku w ramach projektu 1000 narzędzi – 1000 
testerów użytkownicy w całej Europie mają szansę bezpłatnie prze-
testować nowości produktowe z linii narzędzi profesjonalnych fir-
my Bosch oraz podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi fa- 
chowcami. 
Co ważne, ta akcja znacznie poszerza poprzedni program – Bosch 
ProTeam. W tym roku przeznaczyliśmy niemal dwukrotnie więcej na-
rzędzi do testowania, więc teraz jeszcze większa grupa profesjonali-
stów w Polsce będzie mogła wypróbować nowe produkty firmy Bosch
za darmo – mówi Marek Krajewski, Senior Brand Manager linii niebie-
skiej w Polsce.
Nazwa akcji, 1000 narzędzi – 1000 testerów, mówi wszystko – w ra-

mach akcji aż 1000 narzędzi ma zostać przetestowanych przez 1000 fachowców z całej Europy.
Wyniki testów dostarczone przez uczestników zostaną opublikowane na stronie www.1000tools-1000testers.com

Studium podyplomowe 
„Systemy oddymiania budynków 
– wentylacja pożarowa”

1000 narzędzi – 1000 testerów

Z inicjatywy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa osoby 
przystępujące w 2010 r. do egzaminów na uprawnienia bu-
dowlane poproszone zostały o wypełnienie ankiety doty-
czącej programów nauczania realizowanych na uczelniach 
technicznych. Udział w niej wzięło 3729 respondentów  
z 16 województw. Uzyskane wyniki pozwalają ocenić, na 
ile programy realizowane na uczelniach technicznych po-
mogły ich absolwentom zmierzyć się z problemami za-
wodowymi.
Ankieta dostępna na: http://www.piib.org.pl/index.php/in-
formacje-bieipce-aktualnosci-96/1607-wyniki-ankiety-wrod-
-uczestnikow-egzaminow-na-uprawnienia-budowlane

Uczelnie techniczne 
w ocenie inżynierów
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Firma Aquaform, producent 
kabin prysznicowych, wa-
nien i brodzików, zakończy-
ła prace nad nową koncepcją 
identyfikacji wizualnej marki.
W I pierwszym etapie uno-
wocześniono logotyp i mate-
riały promocyjne firmy.
W ostatnim czasie firma do-
dała do swojej oferty nowo-
czesne meble łazienkowe. 
Intensywny rozwój spółki, po-
szerzanie asortymentu oraz 
nowe wzornictwo skłoniły za-
rząd Aquaform do podjęcia 
działań związanych z odświe-
żeniem dotychczasowego 
systemu identyfikacji wizual-
nej firmy.
Dominujący w kolorystyce 
Aquaform ciemny granat za-
stąpiony został łagodniejszy-
mi odcieniami niebieskiego 

i bieli. Wprowadzony został 
również nowy element gra-
ficzny – kula z wyraźnie zary-
sowanymi we wnętrzu fala- 
mi wody. 
W oparciu o nowy system 
identyfikacji wizualnej przy-
gotowano także ponad 250 
nowoczesnych wizualiza-
cji i zdjęć aranżacyjnych 
poszczególnych produktów 
i zestawów meblowych.
W najbliższym czasie roz-
pocznie się sukcesywna 
wymiana oznakowań firmy
we współpracujących punk-
tach sprzedaży, których na 
terenie całego kraju jest bli-
sko 1000. Nowa identyfikacja
wizualna firmy to element
strategii, której celem jest 
wzmocnienie wizerun- 
ku Aquaform.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie ogłasza konkurs o dofinansowanie ze
środków WFOŚiGW przedsięwzięć realizowanych w ramach 
Programu Priorytetowego NFOŚiGW „Program dla przedsię-
wzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii obiektów wy-
sokosprawnej kogeneracji – część 2”. Konkurs adresowany 
jest do podmiotów podejmujących realizację przedsięwzięć 
na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Dofinansowanie będzie można otrzymać na projekty zakła-
dające:
•  wytwarzanie energii cieplnej z wykorzystaniem biomasy 

o mocy do 20 MWe,
•  produkcję energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu 

z użyciem biomasy w instalacjach o mocy do 3 MWe,
•  produkcję energii na farmach wiatrowych o mocy do 

10 MW,
•  generację energii w elektrowniach wodnych o mocy do 

5 MW,
•  wysokosprawną kogenerację z wykorzystaniem bio-

masy,
•  ogrzewanie za pomocą pomp ciepła i kolektorów sło-

necznych,
•  budowę farm fotowoltaicznych.
Łączna wysokość środków przeznaczonych na dofinansowa-
nie w konkursie wynosi 35 mln zł. Zgłaszać można przedsię-
wzięcia, których minimalny koszt całkowity nie jest mniejszy 
niż 500 000 zł, a maksymalny koszt całkowity nie przekra-
cza 10 mln zł.
Dofinansowanie będzie udzielane w formie pożyczki pokry-
wającej do 75% kosztów projektu, której oprocentowanie 
będzie stałe i wyniesie 3% w skali roku. 
Zgłoszenia konkursowe należy składać w formie pisemne-
go wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 
do 30 czerwca 2011 r. w biurze WFOŚiGW w Szczecinie lub 
Koszalinie. 
Na podstawie oceny zgłoszonych wniosków WFOŚiGW 
w Szczecinie do 30 września 2011 r. ogłosi „Listę rankingo-
wą przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania”.
www.ekonews.com.pl

Nowy wizerunek 
marki Aquaform

Kolejne dotacje na OZE

SIŁA JAKOŚCI 
I BEZPIECZEŃSTWA

43-100 Tychy, ul. Budowlanych 166, tel. +48 32 327 52 89, faks +48 32 327 52 89 wew. 0
e-mail: biuro@unicalpolska.pl, www.unical.pl

Nowy salon grzejników Jaga otwarty został w Warszawie 
przy ul. Ostrobramskiej 91. Na ekspozycji o powierzchni 
blisko 150 m2 można zobaczyć przekrój oferty grzejników 
belgijskiego producenta oraz wiele nowości: Play, Tetra, 
Moon, Crossroads, Micro Canal.

Salon grzejników Jaga
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–  ekspansja na rynek hiszpański 
Firma Centrum Klima nawiązała relacje handlowe na Półwyspie Iberyjskim. W kwietniu 
spółka podpisała porozumienia na dostawę produktów własnych z dwiema wiodącymi 
firmami branży HVAC na rynku hiszpańskim. Tym samym Hiszpania dołączyła do grona
36 państw, z którymi Centrum Klima prowadzi wymianę handlową. 
„Hiszpania to dla nas bardzo perspektywiczny rynek zbytu. Jak wynika z opinii eksper-
tów, branża budowlana w tym regionie charakteryzuje się dynamicznym wzrostem. Sami 
również dostrzegamy duże zainteresowanie naszymi produktami ze strony spółek hisz-
pańskich. Mamy nadzieję, że przełoży się to w przyszłości na kolejne kontrakty” – mówi 
Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima SA. 
Udział eksportu w przychodach firmy wyniósł w 2010 roku 27,6%, a docelowo – w per-
spektywie kolejnych 2 lat – ma wzrosnąć do 45%. 

–  dystrybutorem Samsung
Centrum Klima zostało oficjalnym dystrybutorem klimatyzatorów marki Samsung, w związ-
ku z tym postanowiło zapoznać współpracujących z firmą instalatorów z nową ofertą.
Szkolenie z montażu i serwisu urządzeń Samsung odbyło się 25 maja 2011 r. na war-
szawskim Służewcu, w siedzibie firmy Samsung. Wzięło w nim udział ponad 30 osób.
Szkolenie obejmowało montaż oraz najczęstsze problemy dotyczące serwisu urządzeń 
typu RAC, CAC, FJM. Instalatorzy poznali m.in. najczęstsze kody błędów, dowiedzieli 
się, kiedy uzupełnić czynnik chłodniczy, jak podłączyć przewody komunikacyjne i zasila-
jące, jak rozwiązać problemy ze sterownikiem.

Centrum Klima

Aquahome i Aquacarbon 
– odkrycie roku 2011

Firma Viessmann zosta-
ła nagrodzona Laurem Kon-
sumenta 2011. Godłem 
„Odkrycie roku” odznaczo-
no stację uzdatniania wody 
Aquahome oraz filtr do wo- 
dy Aquacarbon.
Firma Viessmann wprowa-
dziła do swojej oferty nowo-
czesną stację do uzdatnia-
nia wody Aquahome oraz 
filtr Aquacarbon. Dzięki nim

woda zostaje oczyszczo- 
na ze wszystkich niechcia-
nych związków chemicz-
nych, co znacznie podnosi 
jej jakość.
Za największą zaletę stacji 
Aquahome uznano oszczęd-
ność. W porównaniu z inny-
mi urządzeniami służącymi 
do uzdatniania wody, zuży-
wa ona o ok. 50% mniej ma-
teriałów eksploatacyjnych. 

Stosując Aquahome, zuży-
cie detergentów zmniejsza 
się nawet o 60%, a dodatko-
wo spadają też koszty zwią-
zane z ogrzewaniem i eks-
ploatacją urządzeń AGD. 
Natomiast filtry Aquacarbon
oczyszczają wodę do pozio-
mu nawet 20 mikrometrów, 
dzięki czemu eliminują za-
pach chloru i zdecydowanie 
poprawiają jakość wody.

http://www.kan.com.pl/


6c z e r w i e c  2 0 1 1  ( 1 0 )  a k t u a l n o ś c i D O  S P I S U  T R E Ś C I

W maju ruszyła sprzedaż 
nowej rodziny produktów 
ProControl – obrotowych za-
worów mieszających ARV 
oraz siłowników elektrycz-
nych ARM. Do każdego 
urządzenia dodawany jest  
„GRATIS na START ” w pos-
taci składanej miary o długo-
ści 2 metrów – AFRISO 
postawiło na najwyższą ja-
kość prezentu.
Do końca obecnego kwarta-
łu obowiązują również inne 
ciekawe akcje promocyjne 
na wybrane produkty z ofer- 
ty firmy:
•  Promocja odpowietrznika 

automatycznego proste-
go, przy zakupie:
–  25 sztuk otrzymasz gra-

tis termos z kieszenią
–  50 sztuk otrzymasz gratis 

torbę narzędziową małą
–  100 sztuk otrzymasz 

gratis torbę narzędzio- 
wą dużą 

–  200 sztuk otrzymasz gra-
tis torbę skórzaną 

•  Promocja odpowietrznika 
automatycznego kątowe-
go – przy zakupie 12 sztuk 
otrzymasz profesjonalną 
miarę IRWIN. 

•  Promocja rozdzielacza do 
ogrzewania podłogowego 
ProCalida – przy zakupie 
standardowego zestawu ot-
rzymasz gratis nóż składa-
ny IRWIN. Przy zakupie zaś 
rozdzielacza w zestawie 
specjalnym firma przyznaje
promocyjny rabat cenowy.

•  Promocja zaworów bezpie-
czeństwa – przy zakupie 20 
sztuk gratis kubek termiczny 

•  Promocja urządzeń BLUE 
LINE:
–  EUROLYZER ST model 

Z2202010 – w okresie 
promocji obniżona cena 
katalogowa o ponad 
1300 złotych,

–  detektor gazu GSP1 – 
20% dożywotniego raba-
tu na serwis urządzenia 
zakupionego w czasie 
trwania promocji.

Promocja urządzeń BLUE LINE 
trwa do 30.09.2011 roku.
Poza promocjami ogólnopol-
skimi, AFRISO organizuje sze- 
reg działań lokalnych – indy-
widualnych akcji z dystrybu-
torami. Więcej szczegółów 
dotyczących akcji promocyj-
nych na stronie www.afriso.pl

AFRISO – akcje promocyjne trwają

Firma AFRISO znana jest nie tylko z wysokiej 
jakości oferowanych produktów, ale również 
z ciekawych akcji promocyjnych, z którymi 
regularnie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
swoich odbiorców. W bieżącym kwartale 
AFRISO przygotowało kilka atrakcyjnych 
promocji, z którymi warto się zapoznać.

 

„GRATIS na START”

Podczas VIII Festiwalu Nauki w Gimnazjum Nr 142 w War-
szawie otwarto nowe Laboratorium OZE. Projekt powstał 
przy wsparciu Wydziału Energetyki Miejskiej Biura Infra-
struktury Urzędu m.st. Warszawy, Dzielnicy Targówek 
oraz darczyńcy urządzeń – firmy Viessmann. Przedstawi-
ciele firmy Viessmann zaznajomili obecnych na spotkaniu
z zasadą działania instalacji. Zaprezentowali również osią-
gnięcia Viessmanna w zakresie konstrukcji urządzeń ma-
jących na celu podnoszenie efektywności energetycznej 
oraz wykorzystanie lokalnie dostępnych źródeł energii od-
nawialnej.
W centrum znajdują się kolektory słoneczne oraz pompa 
ciepła marki Viessmann zainstalowane są również pane-
le fotowoltaiczne. Urządzenia oprócz funkcji dydaktycznej 
pełnią rolę wspomagającego, ekologicznego źródła ener-
gii dla budynku gimnazjum. 
Darczyńcy mają nadzieję, że montaż tego typu instalacji bę-
dzie promował wśród uczniów wszystkich warszawskich 
szkół zagadnienia związane z ochroną środowiska.

Edukacyjne Centrum 
Odnawialnych Źródeł Energii otwarte

http://www.afriso.pl
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Coraz powszechniejsze staje się instalo-
wanie urządzeń klimatyzacyjnych w nie-
wielkich lokalach usługowych oraz miesz-
kaniach i domach prywatnych. Dobierając 
takie urządzenia, często zapomina się 
o konieczności zwiększenia mocy chłod-
niczej urządzenia ze względu na konden-
sację pary wodnej zawartej w powietrzu.

Obliczanie wymaganej mocy 
chłodniczej urządzenia
Określając zyski ciepła, nie uwzględnia się 
mocy chłodniczej, która wykorzystywana 
jest podczas endoenergetycznego procesu 
skraplania pary wodnej zawartej w powie-
trzu na wymienniku ciepła klimatyzatora. 
Fakt, że prawidłowo działający klimatyzator 
schładza przepływające przez niego powie-
trze o ok. 10–15 K, nie oznacza, że powie-
trze to nie jest schładzane poniżej tempe-
ratury punktu rosy. Temperatura wrzenia 
najpopularniejszych czynników chłodni-
czych stosowanych w klimatyzatorach typu 
SPLIT (przy właściwym ciśnieniu) to ok. 
6°C. Powietrze nawiewane nie osiąga takiej 
temperatury ze względów konstrukcyjnych 
m.in. czas kontaktu powietrza z powierzch-
nią wymiennika, czy współczynnik obejścia 
powietrza (tzw. by-pass factor) sprawiają, 
że wynikowa temperatura powietrza nawie-

wanego osiąga wartość kil-
kunastu °C. Jednak część 
tego powietrza, w kontakcie 

z powierzchnią wymiennika ciepła w paro-
waczu, ochładzana jest do temperatury 6–
–8°C i następuje kondensacja. 
Na rysunku przedstawiono dwa procesy 
chłodzenia powietrza:
a)  chłodzenie powietrza bez przekroczenia 

temperatury punku rosy (brak kondensa-
cji wilgoci); 

b)  chłodzenie powietrza w przypadku, gdy 
temperatura powierzchni wymiennika 
ciepła ma wartość niższą niż temperatu-
ra punktu rosy (kondensacja pary wod-
nej zawartej w powietrzu).

Jak widać na wykresie h–x w przypadku 
urządzeń, których temperatura powierzchni 
chłodnicy jest niższa niż temperatura punk-
tu rosy, wymaganą moc chłodniczą urzą-
dzenia należy obliczać, wykorzystując różni-
cę entalpii pomiędzy punktem końcowym 
i początkowym procesu:
                                ; gdzie:
      –  strumień objętości powietrza [m3/s],
      –  gęstość powietrza [kg/m3] – zwycza-

jowo 1,2 kg/m3,
      –  wartość entalpii powietrza odpo-

wiednio w punkcie 1 i 2 [kJ/kg].

Dlaczego zwiększenie mocy 
chłodniczej jest tak ważne?
Uwzględnienie mocy chłodniczej niezbęd-
nej na pokrycie zwiększonego zapotrze-
bowania ze względu na skraplanie pary 
wodnej jest nie tylko istotne ze względu 
na zmniejszoną wydajność w porównaniu 
z powstającymi w pomieszczeniu zyska-
mi ciepła jawnego, ale również ze wzglę-

dów eksploatacyjnych. W części urządzeń, 
bez odpowiednich zabezpieczeń, bardzo in-
tensywna, ciągła praca spowodowana bra-
kiem możliwości osiągnięcia zadanych pa-
rametrów może być przyczyną zakłóceń 
wartości ciśnienia w urządzeniu. To z kolei 
w konsekwencji będzie prowadzić do ob-
niżenia temperatury wrzenia poniżej 0°C 
i szronienia chłodnicy, a następnie do jej 
odmrażania, co w niektórych przypadkach 
może skutkować porywaniem szronu przez 
przepływające powietrze lub zalaniem po-
mieszczenia.
Jeśli producent nie umożliwił określenia 
mocy jawnej i całkowitej urządzenia – co 

często zdarza się w przypadku prostych 
klimatyzatorów typ SPLIT i MULTISPLIT 
– całkowitą moc chłodniczą powinno wy-
znaczać się, korzystając z przedstawionej 
zależności, przyjmując najczęściej wystę-
pujące parametry powietrza lub w najbar-
dziej niekorzystnej sytuacji zwiększać wy-
maganą moc chłodniczą urządzenia o ok. 
20% w porównaniu do wyznaczonych zy-
sków ciepła.
Niniejsza praca jest współfinansowa-
na przez Unię Europejską w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego, pro-
jekt „Program Rozwojowy Politechniki 
Warszawskiej”.

Autor:
dr inż. Marta Chludzińska 
Zakład Klimatyzacji 
i Ogrzewnictwa, Wydział 
Inżynierii Środowiska 
Politechniki Warszawskiej

  Zyski ciepła w pomieszczeniu, a zapotrzebowanie na moc chłodniczą urządzenia
 

Proces chłodzenia 
powietrza:
a)  w chłodnicy 

o temperaturze 
powierzchni 
powyżej 
temperatury 
punktu rosy;

b)  w chłodnicy 
o temperaturze 
powierzchni 
poniżej 
temperatury 
punktu rosy
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 Nowe złączki to kolejna generacja 
sprawdzonego systemu instalacyjnego 
KAN-therm Press składającego się z rur 
polietylenowych wielowarstwowych oraz 
kształtek z nowoczesnego tworzywa PPSU 
lub z mosiądzu o średnicach od ø16 do  
ø63 mm. Technika łączenia „press” polega 
na zaprasowaniu stalowego pierścienia na 
rurze osadzonej na króćcu złączki lub łącz-
nika. Króciec wyposażony jest w uszczel-
nienia o-ringowe EPDM, zapewniające 
szczelność połączenia i bezawaryjną pracę 
instalacji.
System przeznaczony jest dla wewnętrz-
nych instalacji wodociągowych (ciepłej 
i zimnej wody użytkowej), instalacji central-
nego ogrzewania (również chłodzenia), cie-
pła technologicznego i instalacji przemy-
słowych (np. sprężonego powietrza), we 
wszystkich rodzajach budownictwa.

Złączki zaprasowywane KAN-therm Press 
występują obecnie w dwóch odmianach 
konstrukcyjnych, różniących się wyglądem 
zewnętrznym, sposobem montażu oraz nie-
którymi funkcjami. W zależności od śred-
nicy są to złączki KAN-therm Press (zakres 
średnic 40–63 mm) oraz złączki trzeciej ge-
neracji KAN-therm Press LBP o średnicach 
16, 20, 25 i 32 mm (fot. 1    ).

Nowe, wygodniejsze narzędzia 

Integralnym elementem każdego współ-
czesnego systemu instalacyjnego są narzę-
dzia, służące do łączenia systemowych rur 
i kształtek. Wygodne i wydajne, decydu-
ją o szybkości i precyzji montażu, mają też 
wpływ na trwałość i bezpieczeństwo pod-
czas eksploatacji instalacji.

Do sprawdzonej już grupy narzędzi monter-
skich systemu KAN-therm Press dołączyła 
teraz nowoczesna zaciskarka akumulatoro-
wa typu „mini” AFP 101. Narzędzie (o mocy 
240 W) zasilane jest akumulatorem NiMh 
9,6 V/3 Ah. Ze względu na niewielkie wy-
miary i wagę, zaciskarka jest niezwykle po-
ręczna – samo narzędzie waży tylko 1,5 kg 
(akumulator 0,55 kg). Wymiana (uzbrojenie) 
szczęk jest bardzo prosta i szybka. Zakoń-
czenie procesu zaprasowywania złączki od-
bywa się w sposób całkowicie automa- 
tyczny. Zaciskarka umieszczona jest w es-
tetycznej walizce z tworzywa wraz z dwo-
ma akumulatorami, ładowarką akumulato-
rów oraz kompletem szczęk o profilu „U”
dla średnic 16, 20, 25 i 32 mm. 

Uproszczona technika łączenia

Technikę wykonywania połączeń KAN-therm
Press LBP można krótko opisać: „utnij – 
wsuń – zaprasuj” (fot. 4    ). 
Oznacza to, że połączenie wykonuje się 
szybciej niż w przypadku tradycyjnego pro-
cesu zaprasowywania rur ze względu na 
możliwość pominięcia etapu fazowania we-
wnętrznej krawędzi rury.
Po prawidłowym (prostopadle do osi) prze-
cięciu rurę należy po prostu… wsunąć do 
oporu w złączkę. 

Fazowanie krawędzi rury nie jest wymaga-
ne. Przy większych średnicach (25 mm 
i więcej) dla ułatwienia nasunięcia rury na 
króciec złączki można użyć kalibratora. Na-
leży tylko sprawdzić głębokość wsunięcia 
– krawędź rury musi być widoczna w otwo-
rach kontrolnych tworzywowego pierście-
nia dystansowego.
Następnie szczękę zaciskarki umieszcza 
się dokładnie na stalowym pierścieniu mię-
dzy tworzywowym pierścieniem dystanso-
wym a kołnierzem stalowego pierścienia, 
prostopadle do osi króćca złączki (szczęka 
typu „U”). W przypadku profilu „TH” szczę-

Bezpieczniejsze, precyzyjniejsze

Nowe złączki 
w systemie KAN-therm Press

  Piotr Bertram

Na tegorocznych Targach ISH we Frankfurcie duże zainteresowanie 
zwiedzających wzbudzały rozwiązania niosące oszczędności – energii, 
materiału i czasu. Dlatego właśnie tutaj miała miejsce premiera trzeciej 
generacji złączek zaprasowywanych dla rur wielowarstwowych 
zaprezentowanych przez firmę KAN. Nowe rozwiązanie – system
KAN-therm Press LBP – oznacza skrócenie czasu montażu instalacji 
i minimalizację możliwości popełnienia błędu.

KAN-therm Press LBP Zakres średnic Profil  
zacisku

Sposób obróbki końcówki rury

kalibracja  
średnicy

fazowanie  
krawędzi
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1  Złączki KAN-therm Press LBP
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kę należy pozycjonować na tworzywowym 
pierścieniu dystansowym (pierścień musi 
być objęty zewnętrznym rowkiem szczęki). 
W obydwu przypadkach konstrukcja złączki 
uniemożliwia niekontrolowane przesunięcie 
szczęk zaciskarki podczas procesu zapraso-
wywania.
Teraz można uruchomić napęd praski i wy-
konać połączenie. Proces zaprasowywania 
trwa do chwili całkowitego zwarcia szczęk. 
Zaprasowanie pierścienia na rurze można 
wykonać tylko jeden raz.
Po wykonaniu połączenia należy rozewrzeć 
szczęki i zdjąć narzędzie z zaciśniętego 
pierścienia stalowego. Połączenie jest go-
towe do próby ciśnieniowej. 

Złączki KAN-therm Press LBP – nowości w rozwiązaniach

Wprowadzenie w nowych złączkach innowacyjnych zmian konstrukcyjnych 
znacznie zwiększyło ich funkcjonalność i bezpieczeństwo połączeń. 
Złączki KAN-therm Press LBP skupiły w sobie aż 5 zupełnie nowych funkcji:
•  funkcja ochrony o-ringów przed uszkodzeniem  

To jedna z podstawowych cech nowych złączek. Dzięki specjalnej konstruk-
cji króćca złączki, uszczelnienia o-ringowe, wrażliwe na błędy montażowe, 
nie są narażone podczas wsuwania rury na uszkodzenie. Pracochłonne ka-
librowanie i fazowanie wewnętrznej krawędzi rury nie jest więc wymaga-
ne (pod warunkiem prawidłowego przecięcia rury – prostopadle do osi, bez 
zniekształcenia przekroju).

•  sygnalizacja niezaprasowanych połączeń 
Angielska nazwa tej funkcji dała nazwę nowemu systemowi: LBP – „Leak 
Before Press” – czyli wyciek przed zaprasowaniem. Omyłkowo niezapraso-
wane połączenie sygnalizowane jest widocznym wyciekiem wody już podczas bezciśnieniowego napełnienia instalacji, 
jeszcze przed właściwą próbą ciśnieniową. Funkcja ta jest zgodna z zaleceniami DVGW („kontrolowany przeciek”) (fot. 2    );

•  profil szczęk „U” lub „TH”
Nowa konstrukcja złączki umożliwia użycie do połączenia szczęk różnych typów. Do zaprasowywania można stosować za-
miennie szczęki o popularnych profilach „U” lub „TH”. Dzięki temu złączki KAN-therm Press LBP są bardziej uniwersalne,
dostępne dla instalatorów dysponujących różnymi typami narzędzi.

•  precyzyjne pozycjonowanie szczęk zaciskarki  
Funkcja ta jest kluczową, jeśli chodzi o prawidłowość wykonania zaprasowania i oznacza zawsze dokładne ustawienie 
szczęk zaciskarki na złączce. Konstrukcja złączki uniemożliwia niekontrolowane przesunięcie szczęk zaciskarki podczas pro-
cesu zaprasowywania.

•  identyfikacja średnic kolorem
Każda złączka ma pierścień z tworzywa, którego kolor zależy od średnicy przyłączanej rury. Usprawnia to pracę zarówno 
w magazynie, jak i na budowie, gdzie warunki (np. brak pełnego oświetlenia) nie ułatwiają szybkiej identyfikacji  średnic złą-
czek. Kolor plastikowych pierścieni umożliwi również szybką inwentaryzację wykonanej już instalacji. W pierścieniach znaj-
dują się 4 otwory kontrolne, sygnalizujące 
właściwą głębokość wsunięcia rury w złącz-
kę. Tworzywowe pierścienie spełniają jesz-
cze jedną, ważną funkcję, z punktu widzenia 
trwałości i bezpieczeństwa instalacji. Ele-
ment ten, jako dielektryk, nie dopuszcza do 
styku warstwy aluminium rury z mosiężnym 
korpusem złączki, co całkowicie eliminuje 
możliwość wystąpienia korozji bimetalicznej.

 

2  Niezaprasowane połączenie 
sygnalizowane jest wyciekiem wody już 
w stanie bezciśnieniowym

 

3  Kolorowe pierścienie wyraźnie identyfikują średnice złączek

 

4  Etapy montażu systemu KAN-therm LBP
a) utnij…    b) …wsuń…    c) …zaprasuj
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 Systemy 
niskotempe-
raturowe oz-
naczają no-
woczesność 
i niższe koszty 
eksploatacji. 
W nowych bu-
dynkach coraz 
częściej wła-
ściciele de-
cydują się na 
system ogrze-
wania oparty 
o tzw. „ekolo-
giczne” źró-
dła ciepła (np. 
kotły konden-

sacyjne lub pompy ciepła), które wytwa-
rzają niższą temperaturę wody zasilającej 
instalację (45–55°C), oszczędzając w ten 
sposób nakład energii potrzebnej do jej pod-

grzania. Nowoczesne technologie stoso-
wane obecnie w budownictwie umożli-
wiają stawianie budynków dobrze izolowa-
nych, o wyraźnie niższym zapotrzebowaniu 
na ciepło. Z tego względu niższe parametry 
wody zasilającej w zupełności wystarcza-
ją do uzyskania przyjaznego domownikom 
komfortu cieplnego. 
Dwuletnie badania przeprowadzone przez 
markę Purmo wykazują zalety stosowa-
nia grzejników w systemach niskotempe-
raturowych. Są one najbardziej efektyw-
nym i wydajnym sposobem ogrzewania 
przy niskiej temperaturze wody zasilającej. 
Nie oznacza to jednak, że ogrzewanie pod-
łogowe nie sprawdza się w systemach ni-
skotemperaturowych. Mieszkańcy domów 
energooszczędnych nie muszą rezygno-
wać z przyjemnego odczucia ciepłej podło-
gi. Przeciwnie – podłogówka bardzo dobrze 
współpracuje z grzejnikami w systemach 
niskotemperaturowych. 

Bez systemu mieszającego
Największą zaletą stosowania podłogów-
ki w instalacjach niskotemperaturowych 
jest, poza komfortem użytkowania, brak 
konieczności montowania systemu miesza-
jącego. Ogrzewanie podłogowe wymaga 
bowiem niższej niż standardowa tempera-
tury czynnika grzewczego. W standardo-
wych instalacjach woda zasilająca grzejniki 
ma wyższą temperaturę niż woda zasila-
jąca ogrzewanie podłogowe. Dlatego nie-
zbędna staje się instalacja systemu mie-
szającego, który obniża temperaturę wody 
dla podłogówki do optymalnych 45°C. Na-
tomiast w niskotemperaturowej instalacji 
grzewczej ta sama woda zasilająca może 
być użyta zarówno do grzejników, jak i do 
instalacji ogrzewania podłogowego. Z tego 
powodu łatwo jest podłączyć obwód grzej-
nikowej instalacji niskotemperaturowej z in-
stalacją ogrzewania podłogowego. 
Z punktu widzenia energooszczędności i kom-
fortu cieplnego do zastosowań domowych 
zaleca się połączenie ogrzewania podłogo-
wego i instalacji z niskotemperaturowymi 
grzejnikami, szczególnie do łazienek. Każda 
z tych instalacji uzupełnia niedostatki dru-
giej, odnośnie konwekcji, cyrkulacji powie-
trza, zapewnienia komfortu cieplnego i od-
powiedniego profilu temperatury.

Sterowanie za pomocą Purmo 
TempCo VT
Ogrzewanie podłogowe charakteryzuje się 
większą bezwładnością – wolniej niż grzej-
niki nagrzewa się, ale dłużej utrzymuje tem-
peraturę. W związku z tym zapewnia stały 
komfortowy klimat we wnętrzu. Ciepło pro-
mieniujące od podłogi uzupełnia wówczas 
działanie grzejników. Optymalną regula-
cję w systemie łączącym grzejnik z pętlą 

ogrzewania podłogowego zapewnia no-
woczesny zawór Purmo TempCo VT, któ-
ry zapewnia sterowanie mocą grzejnika 
i podłogówki za pomocą jednej głowicy ter-
mostatycznej. Nie powoduje on przegrze-
wania podłogi dzięki ograniczeniu maksy-
malnej temperatury zasilania do 55°C. 
Specjalny by-pass wbudowany w zaworze 
umożliwia cyrkulację wody w grzejniku na-
wet przy zamkniętym obiegu ogrzewania 
podłogowego. Jest to ogromna przewa-
ga w stosunku do tradycyjnych zaworów 
RTL, które często stosuje się w łazienkach 
do połączenia grzejnika łazienkowego 
z krótką pętlą ogrzewania podłogowego. 
Zawór RTL ogranicza maksymalną tempe-
raturę powrotu, zatem po jej przekrocze-
niu odcina zarówno podłogówkę, jak i po-
łączony z nią grzejnik. 

Doskonała współpraca

Ogrzewanie 
podłogowe i grzejniki w systemach 
niskotemperaturowych

  Marcin Kotas

Ogrzewanie podłogowe w połączeniu z grzejnikami to najbardziej 
optymalny system wykorzystujący zalety obydwu rozwiązań 
grzewczych. Zapewnia maksymalny komfort cieplny w mieszkaniu 
i dobrze współpracuje z oszczędnymi źródłami ciepła.

Rettig Heating sp. z o.o.
Biuro Handlowe
ul. Rotmistrza Pileckiego 91, 02-781 Warszawa
faks 22 643 99 95, tel. 22 643 25 20
purmow@purmo.pl, www.purmo.plR
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Z monitoringu 41 systemów grzewczych

Wyniki badań 
dolnych źródeł ciepła z pompach 
ciepła typu solanka/woda

  Marek Miara

Charakterystyka badanych instalacji

Instytut Fraunhofera ISE we Freiburgu (Niemcy) prowadzi od wielu lat szeroko zakrojone 
programy monitoringowe instalacji pomp ciepła w realnych warunkach. Uzyskane w ra-
mach jednego z nich wyniki oraz sam projekt opisane zostały obszernie w numerze  
2/2011 InstalReportera. Niniejszy artykuł koncentruje się na różnicach pomiędzy piono-
wymi (sondami) oraz poziomymi (gruntowymi kolektorami meandrycznymi) wymiennika-
mi ciepła oraz opisie wyników sprawności uzyskanych przez gruntowe pompy ciepła. 
W ramach projektu „WP-Effizienz” (Sprawność Pomp Ciepła) uwzględniono w końcowej
analizie 77 obiektów. Zdecydowaną większość stanowiły instalacje wykorzystujące grunt 
jako dolne źródło ciepła. Wymienniki pionowe (sondy) tworzą grupę 41 instalacji, wy-
mienniki poziome (kolektory meandryczne) grupę 15 instalacji (rys. 1    ). 

Spośród 41 instalacji z wymiennikami pionowymi  
znane są informacje na temat 39 z nich. Rysunek 2   
przedstawia długości sond dla poszczególnych 
obiektów. Średnia całkowita długość sond wyniosła 
146,3 m. Łączna najkrótsza długość wyniosła 70 me-
trów (2 sondy), najdłuższa 300 metrów (1 sonda). Licz-
ba sond dla poszczególnych obiektów podana zosta-
ła u dołu wykresu. Największa liczba instalacji miała 
dwie sondy. Rys. 2  przedstawia również specyficzny
strumień energii cieplnej dla poszczególnych instala-
cji. Wartość średnia wniosła 53 W/m przy średniej 
długości pracy pompy ciepła 1840 godzin w ciągu 
roku. Dla porównania, niemiecka wytyczna VDI 4640 
podaje wartość 40 W/m dla gruntu typu „wodonośny 
żwir, piasek” i 1800 godzin działania pompy ciepła. 
Oprócz różnego strumienia energii cieplnej, duża 
różnica w długości całkowitej sond wynika przede 
wszystkim z różnego zapotrzebowania badanych bu-
dynków na energię cieplną. Nie jest również wyklu-
czone, że część wymienników pionowych została nie-
dowymiarowana, względnie przewymiarowana.
Podobny rozstrzał widoczny jest również w przypad-
ku wymienników poziomych. Wśród 15 kolektorów 
meandrycznych ich powierzchnia całkowita waha 
się między 52 a 600 m². Wartość średnia wyniosła 
236 m². Średnia wartość strumienia energii ciepl-
nej wyniosła 35 W/m². Jest to wartość niższa od 
podawanej w wytycznej VDI 4640 i będącej na po-
ziomie 50–70 W/m².

Pożądany rozwój technologii pomp 
ciepła zależny jest nie tylko od 
samych pomp ciepła, ale równeż 
od poprawności wykonania 
i sprawności wykorzystywanego 
dolnego źródła ciepła. W wielu 
krajach rynek pomp ciepła 
zdominowany jest przez urządzenia 
typu solanka/woda. Tendencja ta 
częściowo ulega zmianie na rzecz 
pomp ciepła typu powietrze/woda, 
niezależnie od tego, iż gruntowe 
pompy ciepła charakteryzują 
się wysokimi wskaźnikami 
sprawności i niezawodnością 
w działaniu. O spełnieniu 
tego potecjału decyduje często 
prawidłowe wykonanie instalacji 
dolnego źródła ciepła. Błędnie 
wykonane instalacje psują niestety 
opinie nie tylko o instalacjach 
geotermalnych, ale również  
o całej technologii pomp ciepła.

 

1  Udział dolnych źródeł ciepła 
w badanych istalacjach pomp ciepła 
(projekt „WP-Effizienz”)

 

2  Długość całkowita wymienników pionowych (sond) oraz strumień energii 
cieplnej dla poszczególnych instalacji
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3  Różnice sprawności SPF instalacji pomp ciepła z pionowymi i poziomymi wymiennikami ciepła

 

4  Średnie dzienne temperatury zasilania solanki dla pionowych i poziomych wymienników ciepła 
w okresie od lipca 2007 do czerwca 2010

 Porównanie uzyskanych 
współczynników sprawności SPF
Przy ocenie ekonomicznej, ekologicznej, jak 
i energetycznej instalacji z pompami cie-
pła niezbędna jest wiedza na temat realnej 
sprawności tych systemów. Wskaźnik COP 
(coefficient of performance) mówi o spraw-
ności pomp ciepła w charakterystycznych 
punktach pracy i przez to tylko w niewiel-
kim stopniu uwzględnia rodzaj dolnego źró-
dła ciepła. W przeciwieństwie do niego, 
współczynnik SPF (seasonal performance 
factor) informuje o sprawności uzyskanej 
w przeciągu określonego czasu, najczęściej 
jednego roku. Temperatura dolnego źródła 
ciepła oraz jej zmiany w trakcie pracy pom-
py ciepła wpływają w tym przypadku bez-
pośrednio na uzyskane wskaźniki SPF. 
Rys. 3  przedstawia wartości współczynni-
ka sprawności SPF dla gruntowych pomp 
ciepła z rozróżnieniem na pionowe i po-
ziome wymienniki ciepła. Przedstawione 
zostały wartości miesięczne oraz warto-
ści średnie dla całego okresu badawcze-
go od lipca 2007 r. do czerwca 2010 r. Róż-
nica w wartościach średnich wynosi 0,19 
na korzyść instalacji z sondami. Należy 
wspomnieć, iż dokładność urządzeń po-
miarowych zastosowanych do pomiarów 
energii cieplnej oraz elektrycznej, niezbęd-
nych do obliczenia współczynnika SPF, nie 
dopuszcza w zasadzie podawania wyników 
z dokładnością do dwóch miejsc po prze-
cinku. Ze względu na niewielkie różnice po-
między omawianymi systemami, zasada ta 
została jednak świadomie złamana. 
Porównując sprawności uzyskane przez 
oba typy systemów, należy również wziąć 
pod uwagę różną liczbę badanych instalacji 
w każdej z grup. Wyniki bazują na 41 insta-
lacjach z pionowymi i 15 instalacjach z po-

ziomymi wymiennikami ciepła. Ważnym 
aspektem dla sprawności instalacji pomp 
ciepła jest nie tylko temperatura dolnego 
źródła ciepła, ale i temperatura wymaga-
na przez system grzewczy. W omawianych 
instalacjach średnia temperatura „produ-
kowana” przez pompy ciepła była o 2,5 K 
wyższa dla instalacji z wymiennikami pio-
nowymi. Oznacza to, że różnica sprawności 
pomiędzy omawianymi typami wymienni-
ków byłaby większa na rzecz sond w przy-
padku identycznej temperatury zasilania 
górnego źródła ciepła. 
Warto przyjrzeć się również różnicom 
w poszczególnych miesiącach. Przy do-
kładnej analizie można zauważyć, iż w za-
leżności od miesiąca lub pory roku za-
chodzą zmiany w przewadze jednego 
typu systemów nad drugimi. I tak, cho-
ciaż sprawność instalacji z pionowymi wy-
miennikami była wyższa dla całego okre-
su badawczego, w miesiącach jesiennych 
(wrzesień, październik) miesięczne współ-
czynniki SPF są wyższe dla instalacji z ko-
lektorami meandrycznymi, czyli wymienni-
kami poziomymi. Wynika to z tego, że po 
regeneracji gruntu w miesiącach letnich 
mają one do zaoferowania pompom ciepła 
wyższe temeratury. 

Przebieg wartości temperatury 
w okresie badawczym
Różnice średnich wartości temperatury 
zasilania solanki dla obu typu wymienni-
ków w trakcie całego okresu badawczego 
przedstawia rys. 4 . Temperatura zasilania 
solanki w instalacjach z sondami jest wyż-
sza o ok. 5 K w trakcie okresów najwięk-
szego zapotrzebowania na energię grzew-
czą, czyli w okresie od grudnia do marca. 
Odzwierciedla się to również w wyraźnie 

średnia temperatura zasilania solanki 15 poziomych wymienników ciepła (kolektorów meandrycznych)
średnia temperatura zasilania solanki 44 pionowych wymienników ciepła (sond)
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http://www.klimatyzacja.pl/
http://www.ogrzewnictwo.pl/
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5  Temperatura zasilania solanki poziomych wymienników ciepła dla poszczególnych instalacji 
oraz wartości średnie

 

6  Temperatura zasilania solanki pionowych wymienników ciepła dla poszczególnych instalacji 
oraz wartości średnie

wyższych współczynnikach sprawności 
SPF w tych miesiącach (rys. 3    ). 
Rys. 5  i rys. 6  przedstawiają oprócz war-
tości średnich dla wszystkich wymienni-
ków poziomych (rys. 5    ) i wymienników 
pionowych (rys. 6    ), przebieg dziennych 
wartości temperatury dla poszczególnych 
instalacji. Dla lepszego zobrazowania zmian 
w ciągu roku, przedstawiony został na obu 
rysunkach przebieg średniej dziennej tem-
peratury powietrza zewnętrznego. Kolekto-
ry meandryczne ze względu na stosunko-
wo płytkie usytuowanie pod powierzchnią 
ziemi, w dużo większym stopniu niż sondy 
podatne są na zmiany teperatury zewnętrz-
nej. Mimo tego przy krótkotrwałych, ale 
znacznych wahaniach temperatury w okre-
sach zimowych były w stanie zapewnić 
stosunkowo stałą temperaturę zasilania so-

lanki. Widać to dobrze na rys. 5 w miesiącu 
styczniu i grudniu roku 2009 r. Choć śred-
nia temperatura ze wszystkich urządzeń nie 
zeszła w żadnym z miesięcy poniżej zera, 
temperatura niektórych instalacji granicę tę 
przekracza. Wartość średnia temperatury 
zasilania dla całego okresu badań wyniosła 
3,7°C. Wartość średnia temperatury powro-
tu solanki wyniosła –0,3°C, a więc średnia 
różnica tych wartości wyniosła 4 K. 
Wahania temperatury dla pionowych wy-
mienników ciepła przedstawione na rys. 6   
są mniejsze niż w przypadku wymienników 
poziomych. Pomimo dużych zmian tempe-
ratury powietrza zewnętrznego, solanka zasi-
lająca parowniki pomp ciepła w instalacjach
z sondami miała w okresie badań średnią 
temperaturę między 4°C a 13°C. Warto za-
uważyć, że również żadna z badanych instala-

temperatura zasilania solanki poziomych wymienników ciepła (średnie wartości dzienne)
wartości średnie temperatury zasilania solanki wszystkich poziomych wymienników ciepła
dziennie wartości średnie temperatury powietrza zewnętrznego

temperatura zasilania solanki pionowych wymienników ciepła (średnie wartości dzienne)
wartości średnie temperatury zasilania solanki wszystkich pionowych wymienników ciepła
dziennie wartości średnie temperatury powietrza zewnętrznego
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Glen Dimplex Polska Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań,
www.glendimplex.pl, www.dimplex.pl

solanka-woda woda-woda powietrze-woda

Największy wybór

pomp ciepła

w Polsce

http://www.glendimplex.pl/firmy-partnerskie,8,0,1.html
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cji nie osiągnęła średniej temperatury dzien-
nej poniżej zera. Średnia temperatura dla 
wszystkich instalacji w ciągu trzech lat wynio-
sła 7,1°C, a więc o 3,4 K więcej niż w przy-
padku wymienników poziomych. Średnia 
temperatura powrotu solanki wyniosła 3,1°C. 
Dla obu typów wymienników ciepła nie za-
obserwowano w trakcie trzyletniego okre-
su badań wyraźnego obniżania się śred-
nich wartości temperatury zasilania solanki, 
pomimo wyraźnego obniżania się z roku 
na rok temperatury powietrza zewnętrzne-
go w trakcie okresu grzewczego. Wpływ 
na to może mieć fakt stałego powiększania 
się liczby urządzeń w trakcie przeprowadza-
nia badań. Aby wyeliminować ten aspekt 

oraz dla sprawdzenia 

długotrwałego trendu zmian temperatu-
ry gruntowych wymienników ciepła, bada-
nia nad większością opisywanych obiek-
tów będą trwały co najmniej do roku 2013. 
Już teraz można jednak stwierdzić, że ba-
dane instalacje nie miały problemów z re-
generacją i po okresie grzewczym wzrost 
temperatury do poziomu sprzed okre-
su grzewczego następował stosunkowo 
szybko. Maksymalna temperatura w trak-
cie okresu grzewczego dla wielu instalacji 
poniżej 10°C, pokazuje potencjał wykorzy-
stania ich do pasywnego (bez aktywne-
go działania pompy ciepła) chłodzenia bu-
dynków wyposażonych w powierzchniowy 
system rozprowadzenia ciepła np. ogrze-
wanie podłogowe. 

   Jak „praktycznie” można rozwiązać ogrzewanie, chłodzenie i c.w.u. w domu  
z pompą ciepła? 

   Rynek pomp ciepła w Polsce 
   Sprawność pomp ciepła w realnych warunkach użytkowania 
   Obiekty referencyjne z pompami ciepła 
   Wpływ błędów w doborze instalacji z pompą ciepła na wartość SPF 
   Porównanie ekologiczno-ekonomiczne różnych technologii ogrzewania 
   Wpływ pomp ciepła na wzrost efektywności energetycznej, udziału energii 

odnawialnej i redukcję emisji CO2 
   Sposoby promowania technologii pomp ciepła 
   Pompy ciepła – uwarunkowania rozwoju w Europie i Polsce
   Pompy ciepła a udział energii odnawialnej i SPF
   Sondy geotermalne – wydajność cieplna

www.instalreporter.pl

klikasz
i wiesz!

ARTYKUŁY O PODOBNEJ TEMATYCE W INSTALREPORTERZE

Autor:
mgr inż. Marek Miara
Instytut Fraunhofera
Pracownik naukowy i Head of Team „Pompy Ciepla” w Instytucie 
Fraunhofera ISE we Freiburgu, dział: „Thermal Systems and Buildings”, 
szef projektów (miedzy innymi) „WP-Effizienz”, „WP Monitor” oraz
„SEPEMO” – projekt unijny poświecony monitoringowi pomp ciepła 
w Europie, członek gremiów normowych „VDI 4650” i „VDI 4645”, 
przedstawiciel Niemiec w Annex 32 i Annex 39 w ramach International 
Energy Agency (IEA) Heat Pump Programme (HPP). Doktorant Politechniki 
Wrocławskiej z zakresu metod oceny efektywności pomp ciepła.
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Po 3 latach 
monitoringu: 
sondy mają nieco 
wyższą sprawność 
średnioroczną

W artykule przedstawione zo-
stały wyniki trzyletniego projek-
tu monitorującego sprawność 
pomp ciepła. Szczegółowo opi-
sane zostały wyniki instala-
cji wykorzystujących grunt jako 
dolne źródło ciepła z rozróżnie-
niem na pionowe (sondy) i po-
ziome (kolektory meandryczne) 
wymienniki ciepła. W trakcie 
okresu badawczego od lipca 
2007 do czerwca 2010 r. instala-
cje pomp ciepła z sondami uzy-
skały średnią wartość współ-
czynnika SPF wyższą o 0,2. Ze 
względu na niższa o 2,5 K śred-
nią temperaturę zasilania syste-
mu grzewczego w instalacjach 
z kolektorami, rzeczywis- 
ta różnica jest większa. Pomi- 
mo tego faktu, nie przekracza 
ona 10%. 
Przedstawione trzyletnie prze-
biegi temperatury wskazują 
w obu przypadkach na dobrą 
regenerację źródła po okre-
sie grzewczym. W instalacjach 
z wymiennikami pionowymi 
średnia temperatura dzienna za-
silania solanki we wszystkich 
urządzeniach nie przekroczyła 
granicy zamarzania wody.

http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2011/05/IR_2011_08_Jak-praktycznie-mozna.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2011/05/IR_2011_08_Jak-praktycznie-mozna.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2010/09/IR_2011_03_RynekPomp.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2011/01/IR_2011_01_02_WynikiBadan.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2011/01/IR_2011_01_02_Prezentacje.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2010/09/IR6_PompyCiepla.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2010/11/IR4_Pompy.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2010/11/IR3_PompyCiepla_.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2010/11/IR3_PompyCiepla_.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2010/11/IR3_PompyCiepla_.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2010/10/pompy3_2.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2010/09/Pompy-ciep%C5%82a-1-Lachman-wrzesien.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2010/09/Pompy-ciep%C5%82a-2-Lachman-wrzesien-2010.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2010/09/Sondy-geotermalne-wydajno%C5%9B%C4%87-cieplna-Stanis%C5%82aw-Zbrojkiewicz-wrzesie%C5%84-2010.pdf
http://profitor.pl/


a r t y k u ł  t e c h n i c z n y 15c z e r w i e c  2 0 1 1  ( 1 0 )  D O  S P I S U  T R E Ś C I

 LA 6TU

Kompaktowa pompa ciepła powietrze/
woda LA 6TU firmy Dimplex to rozwiąza-
nie grzewcze dla domów niskoenergetycz-
nych, w których zapotrzebowanie na ciepło 
wynosi do 6 kW. Wysokowydajna sprężar-
ka oraz elektroniczny zawór rozprężny gwa-
rantują efektywną pracę i pozwalają na 
uzyskanie wyjątkowo wysokiego roczne-
go współczynnika efektywności, a tym sa-
mym zmniejszenie kosztów eksploatacji. 
W połączeniu z ogrzewaniem podłogowym 
roczny współczynnik efektywności SPF 
może, w zależności od regionu klimatycz-
nego, wynieść nawet 4, co do tej pory było 
możliwe jedynie przy zastosowaniu pomp 
ciepła typu solanka/woda. Dodatkowo dzię-

ki zastosowaniu nowej geometrii obudo- 
wy minimalna odległość od ściany po stro-
nie zasysania wynosi jedynie 50 cm. Wen-
tylatory EC z łopatkami w kształcie sowich 
skrzydeł zapewniają naturalnie cichy prze-
pływ powietrza. Maksymalna temperatu-
ra zasilania to 60°C. Moc grzewcza według 
EN 14511 dla A2/W35 wynosi ~ 5,1 kW, 
a COP – 3,8.

SI 8, 11, 14TU

Pompy ciepła typu solanka/woda se-
rii Dimplex SI…TU o mocy grzewczej od 
8 do 14 kW, wyposażone są w nowego 
typu sprężarki, funkcję COP booster oraz 
elektroniczny zawór rozprężny. Dzięki zin-
tegrowanemu odsprzężeniu wibracji oraz 
doskonałej izolacji akustycznej obudo-
wy urządzenia odznaczają się bardzo ci-
chą pracą. Zastosowanie licznych innowa-
cji technicznych oraz optymalnie dobrane 
komponenty umożliwiają uzyskanie wyso-
kiego współczynnika efektywności (COP), 
a co za tym idzie, znaczne ograniczenie 
kosztów eksploatacji. Współczynnik COP 
dla modelu SI 8TU wynosi 4,8, SI 11TU – 

4,9, zaś dla SI 14TU (dla B0/W35) – 5,0. 
Maksymalna temperatura zasilania 62°C. 
Moc grzewcza według EN 14511 to odpo-
wiednio dla poszczególnych modeli: 8,1, 
10,7; 13,8 kW. 

Wysokowydajne ogrzewanie dla domów 
niskoenergetycznych

Nowe pompy ciepła 
w ofercie Dimplex

  Małgorzata Frohmberg

Dimplex, oferując szeroki asortyment pomp ciepła typu powietrze/
woda, solanka/woda oraz woda/woda, wykorzystuje trzy źródła ciepła: 
powietrze, grunt oraz wodę gruntową. Wszystkie trzy systemy mają 
zróżnicowane stopnie wydajności i w ten sposób są w stanie pokryć 
zapotrzebowanie na ciepło zarówno w domach jednorodzinnych, jak 
i w całych osiedlach mieszkaniowych. Również w tym roku do oferty 
pomp ciepła firma wprowadziła kilka nowych modeli.

 

Pompa ciepła powietrze/woda do montażu 
zewnętrznego Dimplex LA 6TU

 

Pompa ciepła solanka/woda do montażu 
wewnętrznego Dimplex SI 8TU

Marka Dimplex

Grupa Glen Dimplex to największy na świecie producent elektrycznych urzą-
dzeń grzewczych oraz jeden z wiodących specjalistów w dziedzinie pomp cie-
pła. Koncern ma ponad 30-letnie doświadczenie w rozwoju innowacyjnych 
i przyjaznych dla środowiska systemów pomp ciepła wykorzystujących wodę 
gruntową, glebę i powietrze zewnętrzne jako źródło energii cieplnej. Między-
narodowy certyfikat jakości dla pomp cieplnych DACH/EHPS to gwarancja naj-
wyższej jakości we wszystkich obszarach stosowania. System zarządzania ja-
kością wg normy DIN EN ISO 9001 zapewnia ponadto jakość produktów.
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 Pompa ciepła stanowi obecnie dojrza-
ły technicznie, oszczędny i przyszłościo-
wy system ogrzewania, który jest jedno-
cześnie szczególnie przyjazny środowisku 
i zapewnia wysoki komfort użytkowania. 
W większości krajów problem zastosowa-
nia pomp ciepła jest przedmiotem plano-
wych działań wielu rządów i organizacji 
międzynarodowych, zmierzających do ra-
cjonalizacji użytkowania paliw i energii oraz 
ochrony środowiska, zgodnie z programem 
zrównoważonego rozwoju.

Pompy ciepła grunt-woda
Ziemia jest najpowszechniej dostępnym 
źródłem ciepła niskotemperaturowego. Za 

wyjątkiem strefy przemarzania tempera-
tura ziemi jest stała, co powoduje, że wy-
dajność cieplna pomp typu grunt-woda nie 
zależy od zmiennych warunków atmosfe-
rycznych. Układ doskonale nadaje się do 
budowy całorocznych samowystarczalnych 
systemów.
Ciepło zgromadzone w ziemi pobierane 
jest bezpośrednio lub za pomocą układów 
pośrednich. W systemach pośrednich po-
bór ciepła odbywa się za pomocą nośni-
ków, którymi są ciecze o niskiej tempe-
raturze krzepnięcia (solanki lub roztwory 
glikoli). W systemach bezpośrednich pobór 
ciepła odbywa się bez udziału czynników 
pośrednich.

W technologii bezpośredniego 
odparowania

Pompy ciepła 
grunt-woda typu DXW

  Tomasz Kotruchow

Jedną z metod ograniczających zużycie tradycyjnych nośników 
energii oraz zmniejszających emisję szkodliwych substancji do 
otoczenia jest wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, takich 
jak: powietrze, grunt, wody powierzchniowe i gruntowe, za pomocą 
pomp ciepła. Dodatkową zaletą pomp ciepła jest możliwość ich 
pracy w układzie odwracalnym, tj. jako urządzenie ogrzewcze lub 
chłodzące. Eksploatacja pomp ciepła w trybie chłodzenia umożliwia 
częściową klimatyzację pomieszczeń, a zatem podniesienie standardu 
komfortu cieplnego w pomieszczeniach także w sezonie letnim.

O historii pomp ciepła

Teoretyczne podstawy działania pomp ciepła są znane już od pierwszej połowy XIX wie-
ku. Pierwszą pompę ciepła skonstruowano ponad sto lat temu, zaś pierwsza, pracująca 
do dziś pompa ciepła w Europie została zainstalowana w Szwajcarii w 1938 r. Następnie 
rozpowszechnienie pomp ciepła zostało, z różnych względów, ograniczone aż do czasów 
wystąpienia tzw. kryzysów energetycznych. Dopiero w 1976 r. w ramach Międzynarodo-
wej Agencji Energetycznej (IAE) powołano Komitet ds. Pomp Ciepła, którego zadaniem 
była koordynacja działań w zakresie prac badawczo-rozwojowych związanych z tymi urzą-
dzeniami. Natomiast od 1987 r. IAE prowadzi program mający na celu promowanie pomp 
ciepła. Zgodnie z tym programem pompy ciepła mają stać się głównym systemem insta-
lacji budowlanych, łączącym ogrzewanie, chłodzenie, klimatyzację i wentylację pomiesz-
czeń. Według danych Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) liczba pomp 
ciepła zainstalowanych w budynkach mieszkalnych krajów członkowskich UE wynosi 
obecnie ok. 5,5 miliona sztuk, a według prognoz powinna ona wzrosnąć w 2010 r. do ok. 
9 milionów sztuk.

http://www.wentylacja.biz/
http://www.klimatyzacja.biz/
http://www.chlodnictwo.biz/
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 Monografia podaje informacje o środ-
kach technicznych i urządzeniach do ogra-
niczania w pomieszczeniach stężeń odo-
rantów powodujących uciążliwe zapachy 
powietrza wewnętrznego. Opisano też 
koszty pogorszonej jakości powietrza w po-
mieszczeniach, zarówno ponoszone bez-
pośrednio przez użytkowników pomiesz-
czeń, jak i przez najemców i pracodawców. 
Koszty te wynikają z pogorszonych warun-

ków zdrowotnych i obniżonej produktywno-
ści. Są one znaczne również w porównaniu 
z kosztami niestosowania niskoemisyjnych 
materiałów i kosztami zwiększonego zuży-
cia energii w budynku. 
Monografia jest pierwszą na rynku pol-
skim pozycją wydawniczą, zajmującą się 
powyższą tematyką. Problemy związane 
z jakością powietrza w pomieszczeniach 
są szeroko badane poza granicami kraju, 

Pomiary zapachów 
i odczuwalnej jakości powietrza 
w pomieszczeniach 
– monografia naukowa ITB

  Krystyna Kostyrko, Paweł Wargocki

Autorzy monografii:
–  prof. dr hab. inż. Krystyna Kostyrko, metrolog mikro-

klimatu wnętrz z Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) 
w Warszawie, k.kostyrko@itb.pl;

–  Paweł Wargocki, Ph. D. Associate Professor at Techni-
cal University of Denmark, Vice President for Policy in the 
International Society of Indoor Air Quality and Climate,  
paw@byg.dtu.dk

Dział Wydawniczy Instytutu Techniki Budowlanej przyjął w lutym 
2011 do druku monografię pt. „Pomiary zapachów i odczuwalnej
jakości powietrza w pomieszczeniach”. Jest to pozycja zupełnie nowa 
na rynku polskim. Podsumowuje stan wiedzy o pomiarach jakości 
powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach, a w szczególności 
stan wiedzy o pomiarach zapachów metodami analizy sensorycznej 
oraz analizy chemicznej dostosowanej do oznaczania w powietrzu 
śladowych stężeń odorantów niosących te zapachy.

Pompa ciepła grunt-woda typu DXW two-
rzy układ bezpośredniego odparowania po-
bierający ciepło poprzez sondę gruntową 
bezpośrednio z ziemi. Dzięki temu może 
realizować funkcję ogrzewania i chłodzenia 
budynku z jednoczesnym wytwarzaniem 
c.w.u. Układ jest całkowicie bezobsługowy 
i praktycznie nie wymaga późniejszej kon-
serwacji.
Układy grunt-woda zapewniają najlepszy 
stosunek dostępności do wydajności źró-
dła ciepła, stąd doskonale nadają się do 
budowy średnich i dużych systemów.

Dlaczego pompa ciepła grunt-woda 
DXW produkcji Fonko?
•  wielofunkcyjne bezobsługowe urządze-

nie: ogrzewanie, chłodzenie oraz wy-
sokotemperaturowy podgrzew ciepłej 
wody użytkowej (nawet do 80°C);

•  zapewnia niskie koszty eksploatacyj-

FONKO Polska sp. z o.o. została zarejestrowana w marcu 2000 roku. Działal-
ność na polskim rynku została rozpoczęta w listopadzie 2000 roku. Początko-
wo firma zajmowała się wyłącznie dystrybucją, sprzedażą, montażem i ser-
wisem klimatyzatorów. Zdobyte doświadczenie oraz liczba sprzedanych 
urządzeń stanowią, że w chwili obecnej jest jednym z czołowych dostawców 
klimatyzatorów na rynku. W 2004 roku została uruchomiona produkcja pomp 
ciepła własnej konstrukcji. Pompy ciepła są obecnie wiodącym produktem 
spółki. Podczas Międzynarodowej Wystawy Pomysłów, Wynalazków i Nowych 
Produktów IENA2006 w Norymberdze pompy ciepła produkcji Fonko zostały 
nagrodzone srebrnym medalem.

 

Modele pomp 
ciepła DXW

ne – nawet 4-krotnie niższe w porówna-
niu do ogrzewania elektrycznego, olejem 
opałowym czy gazem płynnym z butli;

•  kompaktowy 30-metrowej głębokości 
kolektor ziemny umożliwiający: 
–  znaczne obniżenie kosztów instala-

cyjnych,
–  uproszczenie formalnych procedur,
–  podwyższenie wydajności całego układu,
–  uniezależnienie od wielkości i położe-

nia działki,
•  możliwość łączenia z innymi źródłami 

ciepła, takimi jak: kominki, kotły tradycyj-
ne oraz kolektory słoneczne;

•  najwyższa klasa energetyczna całe-
go systemu grzewczego podwyższają-
ca wartość budynku przy jednoczesnych 
najniższych kosztach eksploatacji;

•  pakiet bezpieczeństwa zawierający  
3-letnią gwarancję z pogotowiem ser-
wisowym na miejscu u klienta. 

typ LGS LG GS LS G L
ogrzewanie • • • •
chłodzenie • • • •
podgrzew c.w.u. • • •
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w krajach wysokorozwiniętych, co ma zna-
czący wpływ na poprawę warunków użyt-
kowania budynków. Wdrożenie do praktyki 
w Polsce pomiarów opisywanych w mo-
nografii może przynieść wymierne korzy-
ści i rzutować na podniesienie konkurencyj-
ności polskiego budownictwa. Monografia
wpisuje się w ogólny cel działalności In-
stytutu Techniki Budowlanej, którego za-
daniem jest zapewnienie jakości polskie-
go budownictwa i ochrona użytkowników 
obiektów budowlanych. 

Kompleksowe ujęcie tematyki 
jakości powietrza wewnętrznego

Problemy jakości powietrza wewnętrznego 
wymagają szerokiej wiedzy i udziału spe-
cjalistów z różnych dziedzin. Monografia
próbuje ująć wszystkie te elementy, poczy-
nając od doboru odpowiednich urządzeń 
pomiarowych, omawia interpretację wyni-
ków pomiarów zanieczyszczeń gazowych 
(zapachowych) w oparciu o wymagania 
normatywne i dostępną „wiedzę literaturo-
wą”, a także podaje interpretację moż- 
liwych skutków oddziaływania tych zanie-
czyszczeń na ludzi przebywających w po-
mieszczeniach pod kątem pogorszenia ich 
komfortu i zdrowia, a także wpływu na wy-
dajność pracy. Monografia próbuje przed-
stawić sposoby usuwania problemów 
pogarszania się odczuwalnej jakości powie-
trza w pomieszczeniach, a także przedsta-
wia oszacowanie kosztów takich działań. 
Jest to ogromna wartość dodana właściwa 
tej publikacji, gdyż dotąd na rynku polskim 
pojawiały się tylko pozycje zajmujące się 
poszczególnymi elementami jakości powie-
trza i brak było pozycji, które by omawia-
ły stan wiedzy o odczuwalnej jakości po-

wietrza w pomieszczeniach zamkniętych. 
W monografii opisano przykładowo meto-
dykę badań związanych z tematyką oceny 
jakości powietrza wewnętrznego. Poprzez 
zintegrowanie informacji z różnych dziedzin 
nauki i uzupełnienie ich w kontekście oce-
ny odczuwalnej jakości powietrza w bu- 
dynkach i pomiaru zapachów odbieranych 
jako bodźce sensoryczne przez ludzi, mo-
nografia może przyczynić się do większego
zainteresowania tą dziedziną wiedzy w Pol-
sce i dalszym jej rozwojem. I nie dotyczy 
to jedynie zainteresowanych stricte tą te-
matyką osób. 

Jakość powietrza a nowe standardy 
budownictwa 

Monografia prezentuje różnego rodzaju
techniki pomiarowe związane z oceną ja-
kości powietrza w budynkach. Próbuje wy-
kazać, że jakość powietrza nie jest tylko 
związana z emisją biozanieczyszczeń od lu-
dzi, ale także emisją takich zanieczyszczeń 
z powierzchni materiałów budowlanych 
i elementów wyposażenia budynków, które 
są odczuwalne dla użytkowników pomiesz-
czeń i mogą stanowić dla nich zagrożenie. 
W okresie kiedy zwraca się ogromną uwa- 
gę na oszczędność energii, monografia
pokazuje, jakie mogą być negatywne skut-
ki (zarówno dla zdrowia, jak i produktyw-
ności) oszczędzania na termoizolacji budyn-
ków i na wentylacji, prowadzonej dla 
zapewnienia wymaganej jakości powiet- 
rza, lub też skutki całkowitego zaniecha- 
nia wentylowania pomieszczeń. 
Z drugiej strony analizowano pozytywy 
stosowania rozwiązań energooszczędnych, 
w szczególności doboru niskoemisyjnych, 
koniecznie etykietowanych, materiałów bu-

dowlanych i elementów wyposażenia po-
mieszczeń. Opisane zostały przykłady ta-
kich rozwiązań stosowanych w państwach 
wysokorozwiniętych.

Monografia dedykowana 
określonym grupom odbiorców

Monografia kierowana jest do szerokiej
grupy odbiorców, którzy zainteresowani 
są problematyką jakości powietrza w bu-
dynkach mieszkalnych i użyteczności pu-
blicznej. W szczególności przydatna będzie 
dla studentów i pracowników naukowych 
oraz nauczycieli akademickich kierunków 
związanych z kształtowaniem klimatu we-
wnętrznego, wentylacją i klimatyzacją, 
a także kierunków budowlanych. Mono-
grafia zainteresuje też tych, którzy zamie- 
rzają dokonać pomiarów i oceny stanu 
jakości powietrza w pomieszczeniach,  
a zatem konsultantów, inżynierów budow-
nictwa i środowiska oraz osób zaintere-
sowanych zawodowo higieną warunków 
pracy i mieszkaniowych. Interesujące ele-
menty odnajdą chemicy, mikrobiolodzy, 
a nawet lekarze. Ze względu na przedsta-
wione konsekwencje dla zdrowia i pro-
duktywności, a także metody i systemy 
przepisów etykietowania materiałów bu-
dowlanych i wyposażenia budynków, publi-
kacja zainteresuje też osoby zajmujące się 
regulacjami prawnymi klimatu w pomiesz-
czeniach budynków nieprzemysłowych.
Monografia zawiera ponad 300 stron i dzie-
li się na 12 rozdziałów, w których oprócz 
teorii podano wyniki z najnowszych badań 
przeprowadzonych w Europie i na świecie 
oraz wyniki badań własnych.
Zaletą monografii jest bardzo szeroki za-
kres prac źródłowych, do których się  

odnosi, odwołując się do najnowszych wy-
ników badań publikowanych na świecie. 
Jako ciekawostkę należy dodać, że autorzy 
pokusili się o stworzenie własnego słowni-
ka pojęć związanych z tematyką, tworząc 
niekiedy nowe terminy. W tej dziedzinie są 
pojęcia stosowane rzadko w języku pol-
skim, ale często w języku angielskim albo 
takie, dla których jeszcze brak jest odpo-
wiedników w języku polskim, dlatego mo-
nografię uzupełniono adekwatnym do jej
treści indeksem terminów angielskich.

Krótkie podsumowanie treści 
monografii 

W rozdziale 1 omówiono teorie postrze-
gania zapachu przez człowieka oraz osob-
nicze zdolności tego postrzegania. Zmysł 
węchu, tak jak smak, należy do zmysłów 
chemicznych. Postrzeganie odorów, zapa-
chów i aromatów nie jest możliwe, jeżeli 
związki chemiczne nie dotrą do strefy pola 
węchowego zlokalizowanej w czaszce. Każ-
dy strumień powietrza wąchany przez czło-
wieka zawiera cząstki jakiejś substancji 
chemicznej (odorantu) niosącego zapach. 
Opisano model postrzegania zapachu wg 
teorii najnowszej, wyjaśnionej w istot-
nym zakresie i nagrodzonej nagrodą Nobla 
w 2004 r. Model obejmuje proces powsta-
wania i przetwarzania impulsu węchowe-
go, od momentu wychwycenia cząstki 
odorantu przez receptor komórki węchowej 
do momentu dotarcia sygnału elektryczne-
go do kory mózgowej, z uwzględnieniem 
reakcji elektrochemicznej dzięki której pro-
ces ten zachodzi. 

W rozdziale 2 omówiono podstawy metro-
logii zapachu, cechy i miary odczuwanych 
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wrażeń węchowych (jak jednostka stężenia 
zapachowego i Masa Europejskiego Wzor-
ca Zapachu EROM) oraz skale intensywno-
ści zapachu stosowane w ocenie jakości 
powietrza w pomieszczeniach wewnątrz 
budynków nieprzemysłowych. Podano 
przykłady wyznaczonych eksperymental-
nie krzywych odczuwanej intensywności 
zapachu, w zależności od poziomu stęże-
nia określonego odorantu w powietrzu we-
wnętrznym. Omówiono też cechy zapachu 
mierzone w skali subiektywnej oceny po-
dobieństwa, takie jak rodzaj zapachu i próg 
jego rozpoznania. A także klasyfikacje ro-
dzajów zapachów i pojęcie przestrzeni za-
pachowej. Rozdział 2 kończy hedoniczna 
skala zapachów i omówienie często dysku-
towanego pojęcia dokuczliwości i uciążli-
wości zapachu w skali czasu. 

W rozdziale 3 omówiono kryteria oceny 
poziomu (zapachowych) zanieczyszczeń 
powietrza zewnętrznego i wewnętrznego 
w dokumentach i normach europejskich, 
w świetle wiedzy o możliwościach pomiaru 
i w świetle wymagań do jakości powietrza 
wewnętrznego. 
W rozdziale 4 podano podstawy wiedzy 
o odczuwanej przez ludzi jakości powietrza 
wewnętrznego, która traktuje złe zapachy 
w pomieszczeniach jako markery akcepto-
walności powietrza. Opisano sensoryczne 
pomiary jakości powietrza wewnętrznego 
w ciągłej skali akceptowalności i scharak-
teryzowano wpływ temperatury i wilgot-
ności względnej oraz intensywności zapa-
chów (stężeń odorantów) na wynik oceny 
jakości powietrza, odczuwanej przez lu-
dzi. Omówiono też tutaj nowe wyniki ba-
dań nad interakcją zapachów emitowanych 
ze źródeł zanieczyszczeń zlokalizowanych 

w pomieszczeniach wentylowanych oraz 
zjawiska addytywności wrażeń węcho-
wych, synergii zapachów lub nakładania 
się rodzajów woni i odorów. 
 
W rozdziale 5 opisano główne źródła za-
nieczyszczeń zapachowych w budynkach 
oraz metody diagnozowania problemu złe-
go zapachu w budynku.
Rozdział otwiera omówienie kategorii jako-
ści powietrza i wymaganych dla nich para-
metrów wg norm PN-EN13779 oraz PN-EN 
15251. Następnie proces diagnozowania 
problemu złego zapachu podzielono na 
dwa etapy A i B.
A. Pierwszy etap diagnozowania problemu 
złego zapachu obejmuje działania od mo-
mentu zetknięcia się z zapachem do mo-
mentu złożenia skarg przez użytkowników 
budynku. Działania te winny uwzględnić: 
•  zetknięcie się człowieka z zapachami nie-

przyjemnymi (złymi), ale nietoksycznymi; 
•  zetknięcie się człowieka z zapachami 

toksycznymi i ocena związanego z tym 
ryzyka zagrożenia dla zdrowia (syndrom 
chorego budynku);

•  analizę czynników stwarzających problem 
złego zapachu w budynku, takich jak: 
–  tryb projektowania systemu wentylacji 

zapewniającego żądaną jakość powie-
trza wewnętrznego,

–  potencjalne źródła zapachowe powie-
trza we wnętrzach,

–  urządzenia i instalacje w systemie 
wentylacyjno-klimatyzacyjnym i ich 
rola jako źródeł złego zapachu,

–  sposób szacowania obciążeń zanie-
czyszczeniami i obliczania potrzebnych 
strumieni powietrza wentylacyjnego,

–  mechanizm przemieszczania się za-
pachów w obrębie budynku, drogi ich 

przenikania i siły napędowe. 
B. Drugi etap diagnozowania problemu 
złego zapachu, od momentu analizy zebra-
nych skarg do momentu postawienia dia-
gnozy, obejmuje takie działania, jak:
•  analizę skarg od ludzi eksponowanych 

na zapachy;
•  badanie ankietowe dotyczące odczuwa-

nia jakości powietrza i wyczuwania złego 
zapachu prowadzone na reprezentatyw-
nej grupie ludzi w budynku.

W rozdziale 6 omówiono badania labora-
toryjne emisji zanieczyszczeń zapacho-
wych w różnych budynkach i w różnych 
warunkach środowiska wewnętrznego 
oraz zestawiono dane odniesienia, doty-
czące występujących często w budynkach 
odorantów i zapachów. W rozdziale opi-
sano główne źródła zanieczyszczeń zapa-
chowych w budynkach oraz metody ich 
diagnozowania, a także metody badania 
emisji zanieczyszczeń (zapachowych) z po-
wierzchni materiałów budowlanych lub ele-
mentów wyposażenia typowych dla bu-
dynków nieprzemysłowych. Omówiono 
znormalizowane metody badania emisji 
zanieczyszczeń zapachowych prowadzo-
ne w komorach badawczych (w malej ska-
li) oraz w pomieszczeniach badawczych 
(w pełnej skali) oraz problem zachowania 
warunku porównywalności wyników 
uzyskiwanych w obydwu skalach. Zapre-
zentowano przykłady badań własnych, 
wykonanych na Duńskim Uniwersytecie 
Technicznym, emisji z materiałów budowla-
nych. Opisano też metody badań (aproba-
cyjnych materiałów budowlanych emitu- 
jących lotne związki organiczne (VOC)), ja-
kie wykonywane są w Instytucie Techniki 
Budowlanej. 

Drugą, obszerną część rozdziału 6 zajmuje 
omówienie zbiorów wartości odniesienia 
dopuszczalnych stężeń oraz emisji zanieczy-
szczeń (zapachowych) w pomieszczeniach. 
Ta część rozdziału stanowić może wstęp-
ną bazę danych odniesienia o zapachach 
w budynkach, ponieważ zawiera wartości 
progowe i dopuszczalne poziomy stężeń: 
•  odorantów zwykle spotykanych w po-

mieszczeniach, 
•  odorantów pochodzących z zanieczysz-

czeń biologicznych, 
•  odorantów wykrywanych okazjonalnie 

w środowisku wewnętrznym i zewnętrz-
nym, które wg Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) są dokuczliwe i mają 
negatywny wpływ na zdrowie,

•  odorantów zapachów infiltrujących do
pomieszczeń z powietrza zewnętrznego, 
w środowisku miejskim.

W rozdziale 7 omówiono metody ograni-
czania zanieczyszczeń zapachowych wy-
stępujących w różnych budynkach i w róż- 
nych warunkach środowiska wewnętrz-
nego. Opisano unormowane metody ety-
kietowania emisji zanieczyszczeń z mate-
riałów budowlanych nisko emitujących, 
stosowane przez niektóre kraje europejskie 
i podano przykłady własnych badań wpły-
wu nisko emitujących materiałów budowla-
nych na jakość powietrza wewnętrznego. 
Drugą część rozdziału 7 zajmuje omówienie 
zasad usuwania lub modyfikacji (neutraliza-
cji) zanieczyszczeń zapachowych powietrza 
emitowanych do środowiska wewnętrzne-
go. Podano przegląd ogólnych zasad usu-
wania odorantów (zapachów) z zanieczysz-
czonych gazów oraz opisy zasad działania 
i przykłady konstrukcji oczyszczaczy po-
wietrza służących do eliminacji lub niszcze-
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nia zanieczyszczeń zapachowych we wnę-
trzach. Rozdział zamyka przykład własnych 
badań efektywności działania oczyszczacza 
fotokatalitycznego powietrza. 

W rozdziale 8 opisano techniki i procedu-
ry stosowane w analizie sensorycznej za-
stosowanej do określania cech zapachów. 
Rozdział 8 otwiera omówienie zagadnień 
związanych z tworzeniem zespołu ludzi 
oceniających zapachy lub jakość powietrza 
wewnętrznego odczuwaną przez ludzi. 
Następnie opisano metody olfaktometrii 
statycznej z użyciem testów psychofizycz-
nych albo w zastosowaniu do rozpoznawa-
nia zapachów przez identyfikację wraże-
nia zmysłowego albo w zastosowaniu do 
określania progu wyczuwalności dla odo-
rantu przez użycie testu dyskryminacji sen-
sorycznej, w którym wykorzystuje się zdol-
ności członków zespołu do odróżniania 
zapachów. 
Opisano również metodę, procedury i wy-
posażenie olfaktometrii dynamicznej reali-
zującej testy wykrywania progu percepcji 
wrażenia zmysłowego, w których wyko-
rzystuje się zdolności członków zespołu 
do oznaczania progów wyczuwalności za-
pachu. Przeanalizowano przydatność me-
tody olfaktometrii dynamicznej wg PN-EN 
13725:2007 w diagnostyce stężeń za- 
pachowych, powodowanych uciążliwymi 

emisjami odorantów w budynku. 
W rozdziale 9 opisano specyfikę pomia-
ru chemicznego śladowych stężeń odoran-
tów, powodujących zapachy w powietrzu 
w pomieszczeniach z uwzględnieniem me-
tod znormalizowanych (referencyjnych) 
oraz metod nieznormalizowanych. Są to 
metody laboratoryjnej analizy chemicznej, 
które choć nie weszły do norm, są dokład-
ne w niskich zakresach stężeń zanieczysz-
czeń powietrza (rzędu ppb lub nawet ppt) 
i nadają się do oznaczania zawartości odo-
rantów. Reprezentują je chromatografy 
z przystawkami olfaktometrycznymi, spek-
trometry masowe z reakcją przekazywania 
protonu, spektrometry ruchliwości jonów 
oraz spektrometry absorpcyjne w zakre-
sie bliskiej podczerwieni. Opisano również 
sprawdzone w praktyce metody fotoche-
miczne analizy stężeń śladowych związków 
siarki lub azotu.

W rozdziale 10 omówiono pomiary i mo-
nitorowanie zapachów przez oznaczanie 
chemiczne poziomu stężeń odorantów 
miernikami wieloczujnikowymi i analiza-
torami przenośnymi, które mogą być sto-
sowane w pomiarach polowych. Stosuje 
się tu szeroki zakres metod od najprost-
szych wskaźnikowych, jak rurki sorpcyj-
ne (barwowe) z bezpośrednim odczy-
tem, do zminiaturyzowanych analizatorów 
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chemicznych i nosów elektronicznych. 
Opisano też analizatory chemiczne związ-
ków zapachowych „chipowe” lub zre-
alizowane jako mikrostruktury zintegrowa-
ne (lub nie) z matrycami czujników nosów 
elektronicznych. Podano reguły kalibra-
cji tych przyrządów i stosowane wzorce 
odniesienia.

Kiedy i gdzie kupić?

Monografia wydana zostanie
przez Wydawnictwo ITB w ra-
mach serii: Prace Naukowe 
Instytutu Techniki Budowlanej, 
w drugiej połowie 2011 roku 
i będzie do nabycia w siedzibie 
Instytutu w Warszawie.
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W rozdziale 11 omówiono skutki ekono-
miczne występowania złych zapachów 
i pogorszonej jakości powietrza w pomiesz-
czeniach, wynikające ze spadku produktyw-
ności i zagrożenia zdrowotnego dla ludzi, 
m.in. syndrom chorego budynku. Omówio-
no przykładowe wyniki analizy kosztów po-
gorszonej jakości powietrza i występowa-
nia złych zapachów w budynkach. Wyniki 
pokazują, że koszty te są tak znaczne, iż 
mogą istotnie przewyższać inne koszty zwią-
zane z eksploatacją budynków, takie jak: 
koszty energii, napraw, remontów, najmu itp.

Rozdział 12 zawiera zestawienia przepisów 
prawnych i norm krajowych oraz europej-
skich dotyczących problematyki pomiarów 
zapachów w budynku i oceny odczuwal-
nej jakości powietrza wewnętrznego w po-
mieszczeniach, a także norm dotyczących 
wymagań dla wentylacji. 

W Dzienniku Ustaw z dnia 18 maja 2011 r. Nr 102, opublikowana została ustawa z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych in-
nych ustaw (DzU Nr 102, poz. 586).
Powyższa ustawa w art. 4 wprowadza zmiany w zakresie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU Nr 92, poz. 881 z późn. zm.), poprzez 
zapewnienie możliwości udziału przedstawicieli organów nadzoru rynku z państw Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego w kontroli wyrobów budowlanych na terytorium RP.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 2 czerwca 2011 r.

Nowe regulacje dotyczące 
kontroli wyrobów budowlanych

http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2010/09/IR_2011_06_Modernizacja-systemu-wentylacji-muzea.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2010/09/IR_2011_05_O-metodach-czyszczenia-wentylacji.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2010/09/IR_2011_05_Przyklady-oblicze%C5%84-i-doboru_BSH.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2010/09/IR_2011_05_Przyklady-oblicze%C5%84-i-doboru_BSH.pdf
_blank
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2010/09/IR6_Dysze.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2010/11/IR5_Wentylacja.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2010/11/IR5_Wentylacja.pdf
http://www.wentylacja.com.pl/
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20 lat temu na polskim rynku pojawiły 
się pierwsze produkty firmy Oventrop.
Przedstawicielstwo zostało jednak zało-
żone 4 lata później…
Można określić te pierwsze cztery lata jako 
klasyczne sondowanie rynku. Utrzyma-
nie spółki kosztuje, dlatego jej zakładanie 
przed osiągnięciem pewnego pułapu obro-
tów i ich stabilności wiąże się z ryzykiem. 
Ponieważ nadmierne ryzyko nie leży w cha-
rakterze firmy matki – spółka powstała
wtedy, kiedy pozycja rynkowa marki Oven-
trop była już ugruntowana. Przyczynili się 
do tego polscy hurtownicy, którzy znakomi-
cie wywiązywali się z roli importerów i zo-
stali zapamiętani przez firmę jako rzetelni
klienci. Spółka powstała w celu odciążenia 
ich ze skomplikowanych w tamtych latach 
procedur importowych… 

Na początku były Stare Babice. Jaki był 
status tego obiektu, wielkość i kiedy… 
stał się za mały?
Armatura – w przeciwieństwie do np. rur 
czy grzejników – nie wymaga dużych po-
wierzchni magazynowych. Dlatego wyna-
jęty w Starych Babicach obiekt wystarczył 
na dość długo; kilka lat temu wynajęliśmy 
jednak dodatkowy magazyn w pobliżu. 
Wadą obiektu były dość skromny standard 
powierzchni biurowych i mały magazyn, 
zaletą – niski koszt utrzymania. Oventrop 
Niemcy nigdy nie zabiera zysków wypra-
cowanych przez zagraniczne spółki-córki. 
Te wypracowane przez Oventrop Polska 
były latami odkładane na kapitale zapaso-
wym i zostały po części zużyte na sfinanso-
wanie budowy własnej siedziby. 

Kontynuując wątek, porozmawiajmy 
o najnowszym przedsięwzięciu – nowej 

siedzibie w Broniszach k. Warszawy:  
od decyzji o zakupie działki, przez rozpo-
częcie budowy, po przeprowadzkę. 
Decyzję o zakupie działki podjęto po krót-
kiej analizie opłacalności w roku 2006, 
w sytuacji, kiedy wiedzieliśmy już, że dal-
sze funkcjonowanie w Starych Babicach 
stało się niemożliwe. Relacja kosztów in-
westycyjnych do przewidywanych kosztów 
najmu w nowej lokalizacji przemawiała za 
decyzją o inwestowaniu we własny obiekt. 
Wytypowana działka miała atrakcyjną cenę 
i znakomitą lokalizację, ale w tamtym cza-
sie teren miał jeszcze status przeznaczo-
nego pod działalność rolną. Formalności 
związane z nabyciem i zmianą przeznacze-
nia przeciągnęły się do roku 2008. Kry-
zys przesunął decyzję o rozpoczęciu budo-
wy na drugą połowę roku 2009. Budowa 
rozpoczęła się w styczniu 2010, a w poło-
wie września dokonało się przejęcie nowe-
go obiektu do użytkowania. Obiekt składa 
się z części biurowej o powierzchni 700 m2 
i magazynu wysokiego składowania o po-
wierzchni 600 m2. Na działce o powierzchni 
4000 m2 istnieje możliwość dalszej rozbu-
dowy powierzchni magazynowej. 

Czy ze względu na wielkość obiektu 
w planach jest także produkcja, choćby 
w zakresie montażu/składania niektó-
rych elementów? 
Oventrop Niemcy (spółka-matka) współ-
pracuje z wieloma polskimi firmami, ko-
operując zarówno po stronie zaopatrzenia, 
jak i dostarczając półprodukty dla polskich 
producentów (w tzw. systemie OEM). 
W Broniszach istnieją oczywiście stanowi-
ska konfekcji towaru pod specyficzne po-
trzeby klientów hurtowych. Bardziej skom-
plikowanych procesów produkcyjnych 

Siedziba w Broniszach – efekt rzetelnej 
pracy przez lata

Oventrop świętuje 
20-lecie na polskim rynku 
w nowej siedzibie

   wywiad z Kazimierzem Mrozem przeprowadziła 
Małgorzata Tomasik

 

Nowa, własna siedziba firmy Oventrop
w Broniszach koło Warszawy to wynik 
wypracowanych przez polską spółkę- 
córkę efektów finansowych

 

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali (od le-
wej): Kazimierz Mróz – dyrektor Oventrop Polska 
oraz pozostali członkowie zarządu Oventrop Pol-
ska: Jochen Faehnrich i Stefan Klauke
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w nowo otwartym obiekcie chwilowo nie 
przewidujemy. 

Z jakimi produktami Oventrop był utoż-
samiany na starcie? 
Ze względu na dominującą pozycję na 
rynku to filtr oleju opałowego  montowany
przed kotłem olejowym był postrzega-
ny jako sztandarowy produkt firmy, pomi-
mo że jego udział w całkowitej sprzedaży 
firmy był dość mały. Od samego począt-
ku największe przychody generowały bo-
wiem zawory termostatyczne, a w drugiej 
kolejności armatura do równoważenia hy-
draulicznego. W powszechnej świadomo-
ści branży utrwalił się np. zawór równowa-
żący „Hydrocontrol”. 

Dziś oferta firmy jest bardzo  szeroka,
w katalogu pozycji jest pewnie kilka 
tysięcy… 
Katalog Oventrop zawiera około czte-
rech tysięcy indeksów i jest pewnie naj-
obszerniejszy w porównywalnej grupie 
dostawców. Jest w nim wyspecyfikowa-
nych ok. 50 typów – rozróżnionych tylko 
pod względem technicznym – termosta-
tów grzejnikowych. Liczba ta znacznie się 
zwiększa po uwzględnieniu różnic kolory-
stycznych. Zainteresowani znajdą w ka-
talogu Oventrop armaturę i inne elemen-
ty instalacji pozwalające rozwiązać czasem 
mocno skomplikowane problemy wystę-
pujące na budowie.

Czy polski rynek ma swoją specyfikę
pod względem preferowanych rozwiązań 
i czy są w ofercie produkty przygotowa-
ne z myślą właśnie o naszym rynku? 
Od samego początku działalności na ryn-
kach eksportowych Oventrop przestrze-

Jak powstała firma Oventrop Sp. z o.o.? – z przemówienia Jochena Faehnricha, członka 
zarządu Oventrop Polska

Udział eksportu do końca lat 80. dwudziestego 
wieku wynosił pomiędzy 20 a 25%. Zwrot politycz-
ny 1989/1990 w Europie Wschodniej otworzył szan-
sę dla nowych rynków zbytu. Z tej szansy natych-
miast skorzystaliśmy. 9 listopada 1989 roku padł 
mur berliński i tym samym otworzyła się granica 
pomiędzy oboma niemieckimi państwami. Jeszcze 
przed Bożym Narodzeniem tegoż roku dostarczyliś-
my pierwsze zawory firmy Oventrop do dawnej Nie-
mieckiej Republiki Demokratycznej. W tym czasie 
zostały też nawiązane pierwsze kontakty z mały- 
mi przedsiębiorstwami handlowymi z Polski, a wio-
sną roku 1992 umieściliśmy w Gazecie Wybor- 
czej ogłoszenie o poszukiwaniu przedstawiciela 
handlowego w Warszawie. O funkcję tę aplikował 
Kazimierz Mróz i wkrótce potem podjął u nas pracę.

Oventrop na świecie…
W innych krajach Europy Wschodniej byliśmy rów-
nież aktywni. W międzyczasie Rosja stała się jed-
nym z naszych największych zagranicznych rynków. 
Udział eksportu w naszej sprzedaży stanowi dzisiaj 
około 50%. 
Nasze produkty sprzedajemy w sześciu europej-
skich i dwóch pozaeuropejskich krajach poprzez na-
sze spółki-córki, a w dalszych prawie 30 krajach za pośrednictwem własnych przedstawicieli handlowych. 
Włączając naszych zatrudnionych za granicą pracowników, pracuje dla firmy Oventrop na całym świecie w granicach 1000 osób. 
W 2010 roku osiągnęliśmy łącznie ze spółkami-córkami obrót około 190 milionów euro.

Stabilnie, stawiając na ludzi, z dobrymi produktami – podstawowe zasady polityki Oventropa
Rozwój firmy Oventrop można określić jako ewolucyjny. Może się on wydać na pierwszy rzut oka powolny, ale przebiega stabilnie i or-
ganicznie, tzn. dokonuje się własnymi siłami. Strategia rozwoju jest zorientowana średnio- i długoterminowo. Stabilność i zaufanie są 
naszymi podstawowymi wartościami, wyrażającymi się nie tylko w jakości naszych produktów i usług, ale też w stosunkach z naszymi 
partnerami handlowymi. Fluktuacja kadr w firmie Oventrop jest niewielka, odnosi sie to zwłaszcza do kadry kierowniczej. Dysponujemy
dużą liczbą doświadczonych i kompetentnych pracowników, identyfikujących się w pełni z firmą i marką Oventrop. Dotyczy to nie tylko
firmy Oventrop w Niemczech, ale również pracowników zatrudnionych w innych krajach. Mogę się o tym przekonać za każdym razem,
kiedy odwiedzam zagraniczne spółki-córki. Jest to niewątpliwie duży walor firmy w mocno konkurencyjnym otoczeniu.

 

O historii koncernu Oventrop i początkach Oventrop Polska opowiadali Kazimierz 
Mróz i Jochen Faehnrich
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gał zasady nierozróżniania ich pod kątem 
programu dostaw. Oferta dla polskich 
klientów jest identyczna pod względem 
technicznym i jakościowym, a co do zawar-
tości odpowiada w 100% ofercie dla klien-
tów w innych krajach europejskich. Za 
wyjątkiem armatury gazowej technika in-
stalacyjna rozpowszechniona w budownic-
twie polskim jest porównywalna z tech-
niką na niemieckim, macierzystym rynku 
Oventrop. 

Oventrop oferuje sporo produktów sta-
nowiących elementy większych produk-
tów/układów. W produktach jakich ma-
rek można spotkać Wasze wyroby? 
Do największych odbiorców naszych pół-
produktów należy m.in. firma Rettig He-
ating, a zwłaszcza należący do niej zakład 
w Rybniku. Wśród pozostałych należy wy-
mienić firmy Zehnder, Winkelmann czy Ista.
Oventrop jest również dużym poddostaw-
cą elementów z brązu i mosiądzu do innych 
gałęzi przemysłu. 

Jaki nacisk kładziecie Państwo na rynek 
dużych inwestycji i jaki procent obro-
tów jest realizowany właśnie przez ten 
sektor? 
Trudno jest dokładnie taki wskaźnik okre-
ślić, ale bez wątpienia tzw. rynek obiekto-
wy generuje większą część naszego obro-
tu w Polsce. Wygodniejszą dla producenta 
jest oczywiście sytuacja, w której o bie-
żącej sytuacji firmy rozstrzyga rynek roz-
proszony, tak jak dzieje się to na dojrzałym 
rynku niemieckim, ale dojście do takiej po-
zycji wymaga czasu i konsekwencji. Weź-
my pod uwagę fakt, że wolny rynek w Pol-
sce to zaledwie 20 lat. Jak na tak krótki 
okres czasu jesteśmy zadowoleni z osią-

gniętych udziałów rynkowych i jednoznacz-
nie pozytywnego postrzegania marki 
również przez drobnych wykonawców i in-
westorów. 

Czy zgodzi się Pan z określeniem, że 
Oventrop ma bardzo restrykcyjną polity-
kę sprzedaży?
Przestrzegamy sprzedaży opartej na za-
sadzie trójstopniowej, w łańcuchu pro-
ducent – hurtownia – instalator. Jedynie 
w takim systemie sprzedaży widzimy spo-
sób na przekazanie inwestorowi nie tylko 
produktu, ale wiedzy o nim i wiedzy o spo-
sobie jego optymalnego wykorzystania. 
Instalacja domowa jest skomplikowanym 
układem mającym wpływ na wiele aspek-
tów życia jej użytkowników. Niefachowy 
montaż przysparza kłopotów nie tylko in-
westorowi, ale również nam. Uważam, że 
tylko system sprzedaży gwarantujący od-
powiednie dochody hurtowniom i insta-
latorom ustrzeże branżę przed zalewem 
niefachowego wykonawstwa i spad-
kiem poziomu technicznego naszego bu-
downictwa. Program „Marka Instalatora”, 
wdrażany przez nas od kilku lat na ryn- 
ku polskim jest dowodem na nasz powa- 
żny stosunek do partnerskiej współpracy 
z instalatorami. 

Jaki jest Pana stosunek do sprzedaży 
przez Internet? Czy w koncernie na 
innych rynkach funkcjonuje już sprzedaż 
internetowa? 
Oventrop nie sprzedaje armatury przez 
tzw. „baumarkty” i nie handluje nią również 
przez Internet. Jedynym dostawcą pro-
duktu Oventrop w Niemczech, a docelo-
wo również w Polsce, jest fachowy instala-
tor. Doceniamy wartość Internetu w pracy 

firmy i jego ogromne znaczenie w marke-
tingu i transferze informacji. Ochrona inte-
resów instalatorów jest naszym nadrzęd-
nym celem, a sprzedaż pomijająca tę grupę 
naszych klientów poważnie te interesy 
narusza. 

Myślę, że Oventrop to jedna z nielicz-
nych firm o bardzo małych zmianach
w zespole pracowników. Jakim określiłby 
ją Pan mianem w tym kontekście? 
Armatura Oventrop nie należy do najtań-
szych na rynku. Mocno konkurencyjne oto-
czenie i talenty handlowe naszych klientów 
wymuszają na nas konieczność pełnej mo-
bilizacji i stałego podnoszenia kompeten-
cji techniczno-handlowych. „Wychowanie” 
dobrego pracownika w dość małej firmie,
a taką ciągle jeszcze pozostajemy, jest pro-
cesem długoletnim. Tym bardziej starannie 
dobieramy kandydatów do pracy i staramy 
się dbać o dobre relacje wewnątrz firmy,
tak aby nakłady poniesione na ich przygo-
towanie zwróciły się w przyszłości. I jed-
noznacznie stwierdzam, że takie podejście 
bardzo nam się opłaca.

Oventrop na tle konkurencji…
Oventrop należy do największych na świe-
cie producentów zaworów termostatycz-
nych i armatury równoważącej. Również 
w Polsce, pomimo stosunkowo skrom-
nych na tle konkurencji rozmiarów firmy,
zajmujemy istotną część rynku wspomnia-
nych produktów. Naszą siłą jest wsparcie 
przekonanych do zalet armatury Oventrop 
projektantów. Do tej grupy adresujemy 
większą część naszej aktywności marketin-
gowej i jej zawdzięczamy mocną pozycję 
rynkową. Przy okazji jubileuszu chciałbym 
im za to mocno podziękować… 

Świętowanie u Oventropa

Uroczyste otwarcie nowej siedziby przy 
ul. Świerkowej 1B odbyło się 19 maja 2011 roku. 
Po przecięciu wstęgi i prezentacji obiek-
tu zaproszeni goście udali się do pobliskie-
go kompleksu restauracyjno-ogrodowego 
Karczmy Na Piwnej.
Wśród zaproszonych gości byli zarówno przed-
stawiciele firm współpracujących z Oven-
trop Polska na polu projektowym, jak i wy-
konawczym, czy dystrybucyjnym. Liczne gro-
no stanowili też po prostu przyjaciele z bran-
ży, a więc prezesi i dyrektorzy dużych firm
branży instalacyjnej. 20-lecie firmy  Oventrop
można więc nazwać świętem branży.

 

Kazimierz Mróz wraz z pracownikami, którzy razem z nim 
pracują w Oventrop Polska praktycznie od początku

 

Na jubileusz Oventrop Polska przybyło blisko 200 osób
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Targi ISH we Frankfurcie 
to największe wydarzenie 
w branży instalacyjnej. Pod-
czas tych targów firmy pre-
zentują najnowsze rozwią-

zania produktowe. Również 
firma Viessmann przedsta-
wiła na nich najnowocze-
śniejsze systemy grzew-
cze. Niemniej jednak wiele 

osób z Polski nie mogło być 
obecnych na odsłonie nowo-
ści podczas ISH, dlatego też 
z myślą o nich zorganizowano 
prezentację w Piasecznie. 
Każdy z zaproszonych gości 
miał możliwość dokładnego 
zapoznania się z produktem, 
a także zadania pytań oraz 
przeprowadzenia merytorycz-
nej rozmowy ze specjalistami 
z firmy Viessmann.
Ze względu na zmiany zacho-
dzące na rynku grzewczym, 
wypieranie urządzeń na wę-
giel, którego cena nieustan-

nie rośnie oraz niskotem- 
peraturowych kotłów gazo-
wych przez kotły kondensa-
cyjne, na biomasę czy  
pompy ciepła, Viessmann 
wprowadza na rynek najno-
wocześniejsze rozwiązania, 
które są efektywne i oszczęd-
ne, a tym samym spełniają 
potrzeby inwestorów. 
Wśród zaprezentowanych 
produktów można było 
zobaczyć nowość w rodzinie 
urządzeń Viessmann – Vito-
solar 300-F, urządzenie kom-
paktowe do solarnego wspo-

magania podgrzewu c.w.u. 
i centralnego ogrzewania 
z gazowym, wiszącym ko-
tłem kondensacyjnym, a tak-
że szeroką paletę pomp cie-
pła o zróżnicowanej mocy, 
przeznaczonych zarówno do 
indywidualnego, jak i przemy-
słowego budownictwa np. 
Vitocal 350-G, Vitocal 200-G, 
Vitocal 222-S, czy Vitocal 
300-G oraz gazowe kotły kon-
densacyjne Vitodens 100-W 
oraz Vitodens 200-W w ukła-
dzie kaskadowym w zakresie 
mocy od 17 do 840 kW.

Do technologii mniej wyko-
rzystywanych w Polsce, 
a zdobywających obecnie ry-
nek zachodni, należy foto-
woltaika. Do tej pory nie była 
ona zbyt popularna w Pol-
sce, jednak od pewnego cza-
su zainteresowanie nią wzra-
sta. Systemy fotowoltaiczne 
umożliwiają przemianę świa-
tła słonecznego bezpośred-
nio na energię elektryczną. 
W tej dziedzinie Viessmann 
ze swoimi produktami debiu-
tuje na polskim rynku urzą-
dzeniami z rodziny Vitovolt.

ISH na bis – majowa odsłona nowości Viessmann
Zamiast do Frankfurtu można do Piaseczna

W dniach od 9 do 17 maja w przedstawicielstwie 
firmy Viessmann w Piasecznie pod Warszawą
odbywała się prezentacja nowości produktowych 
marki Viessmann. Wzięli w niej udział 
instalatorzy, właściciele Salonów Firmowych 
Viessmann oraz zaproszone media. Urządzenia 
miały swoją premierę podczas tegorocznych 
targów branży instalacyjnej ISH.

Z konferencji dla dziennikarzy…

Prezentacja nowości firmy Viessmann
obejmowała prelekcję z dokładnym 
omówieniem konkretnych zmian 
w ofercie, dla dziennikarzy przygoto-
wano też specjalną prezentację 
wygłoszoną przez Pawła Długosza 
(dyrektora oddziału Viessmann w Pia-
secznie) nt. tendencji w rozwoju 
techniki grzewczej, sposobach wy-
twarzania energii dla budownictwa, 
konieczności uwzględnienia wyma-
gań unijnych w aspekcie OZE…
W dużej z kolei hali magazynowej 
na mini wystawie, z tematycznie wy-
dzielonymi kilkoma stanowiskami 
prezentującymi określone grupy urzą-
dzeń naocznie można było zapoznać 
się z nowościami w ofercie.

 

1  Paweł Długosz podczas 
wykładu dla dziennikarzy

 

2  Przyszłość w technice grzewczej to m.in. układy 
kombinowane, a więc np. pompy ciepła współpra-
cujące z kotłami. Vitosolar 300-F to przykład wła-
śnie takiego urządzenia

 

3  Nowość, która zaskakuje Vi-
tosorp 200-F, kompaktowe urzą-
dzenie zeolitowe na olej i gaz...

 

4  Wyspa z pompami ciepła
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FERRO w I kwartale 2011 – wzrost przychodów i rentowności

Udział eksportu w sprzeda-
ży Grupy FERRO wzrósł
i w I kwartale 2011 roku wyniósł 
17,0% w porównaniu z 15,1% 
w I kwartale 2010 roku. Naj-
wyższą dynamikę sprzedaży, 
podobnie jak w poprzednich 
kwartałach, Grupa zanoto-
wała w segmencie baterii. 
W I kwartale 2011 roku wolu-
men baterii sprzedanych przez
FERRO wzrósł o 29,4% w od-
niesieniu do analogicznego 
okresu poprzedniego roku. 
Marża brutto ze sprzedaży 
Grupy FERRO rośnie już drugi 
kwartał z rzędu i w I kwartale 

2011 roku wyniosła 27,1%. 
Marża EBITDA wyniosła 13,2%,
co jest poziomem porówny-
walnym z najlepszymi histo-
rycznie kwartałami. 
Wyniki finansowe pro forma
świadczą o wysokim poten-
cjale wzrostu zysków Grupy 
zarówno w ujęciu nominal-
nym, jak i pod względem 
możliwej do osiągnięcia ren-
towności. 
W kwietniu FERRO odkupiło 
7 mln zł obligacji z 45 mln zł 
wyemitowanych na początku 
miesiąca w celu sfinansowa-
nia akwizycji NOVASERVIS. 

Było to możliwe m.in. dzięki 
korzystnemu rozwojowi sytu-
acji na rynku walutowym. 
Wyniki finansowe – szczegóły
Szczegółowe wyniki finanso-
we Grupy FERRO przedsta-
wia poniższa tabela.
W I kwartale 2011 roku przy-
chody ze sprzedaży wy-
niosły 38,1 mln zł i były o 13%
wyższe od przychodów ze 
sprzedaży osiągniętych w po-
równywalnym okresie 2010 
roku. Zysk netto Grupy wzrósł 
natomiast o 10%.
Przychody ze sprzedaży pro 
forma, uwzględniające poten-
cjalny wpływ wyników NO-
VASERVIS na wyniki Gru-
py FERRO w I kwartale 2011 
roku wyniosły 66,6 mln zł, 
czyli był wyższy o 98% 
w porównaniu z przychoda-
mi Grupy Ferro w I kwarta-
le 2010 roku, natomiast zysk 
netto wyniósł ponad 6,3 mln 
zł, czyli o 152% więcej niż 
w analogicznym okresie ubie-
głego roku. Zysk EBITDA pro 
forma był w I kwartale 2011 
roku niemal 2,5-krotnie wyż-
szy od wyniku osiągniętego 
przez FERRO w porównywal-
nym okresie 2010 roku. 

Sprzedaż zagraniczna
Grupa FERRO w I kwarta-
le 2011 z powodzeniem kon-
tynuowała ekspansję na ryn-
kach zagranicznych. Wartość 
sprzedaży eksportowej wy-
niosła 6,5 mln zł, co przełoży-
ło się na 17,0% udział w przy- 
chodach ze sprzedaży ogó-
łem (w porównaniu z 15,1% 
w I kwartale 2010 roku). 
Transakcja nabycia 
NOVASERVIS
Grupa FERRO sfinalizowała
akwizycję NOVASERVIS 
8 kwietnia 2011 roku. Obec-
nie trwa proces integracji 
struktur obu firm. Grupa
FERRO dąży do umocnienia 
pozycji zintegrowanych pod-
miotów jako lidera branży 
w regionie Europy Środkowo-
-Wschodniej oraz wykorzy-
stania w pełni efektów sy- 
nergii wynikających z inte-
gracji działalności FERRO 
i NOVASERVIS. Zarząd ocze-
kuje synergii w szczególności 
w zakresie sprzeda-
ży w komplemen-
tarnych grupach 
asortymentowych, 
ekspansji na ryn-
kach zagranicznych 
oraz w zakresie 
procesów i kosz-
tów zaopatrzenia 
i logistyki. Pierwsze 

efekty synergii będą widocz-
ne już w czwartym kwartale 
2011 roku.
Obie spółki zachowają od-
rębność, jeśli chodzi o marki 
obecne na rynkach macierzys-
tych – w Polsce i w Republi-
ce Czeskiej, w celu pełne-
go wykorzystania przewag 
konkurencyjnych związanych 
z renomą danej marki i jej 
rozpoznawalnością przez lo-
kalnych nabywców. Zarząd 
FERRO planuje również, że 
obie spółki zachowają odręb-
ne modele dystrybucji wyni-
kające ze specyfiki lokalnych
rynków. 
„Wyniki FERRO w I kwarta-
le 2011 potwierdzają tenden-
cje odbudowy marży brutto 
ze sprzedaży, którą widzieli-
śmy już w IV kwartale ubiegłe-
go roku. Za wcześnie jest jed-
nak oczekiwać powrotu do 
bardzo wysokich poziomów 
marż ze sprzedaży notowa-
nych w 2009 roku i w I kwar-

tale 2010 roku. Pomimo niż-
szych marż ze sprzedaży, 
dzięki wzrostowi przychodów 
byliśmy w stanie utrzymać 
zysk EBITDA na poziomie bli-
skim zeszłorocznemu. Bio-
rąc pod uwagę wciąż nienaj-
lepszą sytuację rynkową, 
uważamy osiągnięte wyniki 
za dobre. Wzrost zysku netto 
o blisko 10% w stosunku do 
I kwartału 2010 roku wynika 
przede wszystkim z poprawy 
sytuacji na rynku walutowym” 
– powiedziała Aneta Raczek, 
prezes zarządu FERRO SA.
„Jesteśmy również zado-
woleni z wyników wypraco-
wanych w I kwartale tego 
roku przez NOVASERVIS. 
Wyniki pro forma za I kwar-
tał 2011 roku wykazują 13-pro-
centowy wzrost zysku na ak-
cję FERRO, uwzględniając 
w pełni rozwodnienie wyni-
kające z niedawnego znacz-
nego podniesienia kapitału” 
– dodała Aneta Raczek.

dane w tys. zł I kw. 2011 I kw. 2010 zmiana I kw. 2011 pro forma zmiana

Przychody ze sprzedaży 38 154 33 674 +13% 66 585 +98%
EBITDA 5044 5108 –1% 12 111 +137%
EBIT 4784 4870 –2% 11 604 +138%
Zysk netto 2764 2519 +10% 6343 +152%
Zysk na akcję (EPS) 0,26 0,27 –1% 0,30 13%

Grupa FERRO, jeden z największych w regionie 
Europy Środkowo-Wschodniej producentów 
armatury sanitarnej i instalacyjnej, opublikowała 
wyniki finansowe za I kwartał 2011 roku.
Przychody ze sprzedaży wyniosły 38,2 mln zł 
i były o 13% wyższe niż w I kwartale 2010 roku. 
Zysk netto wyniósł 2,8 mln zł, co oznacza wzrost 
o 10% w porównaniu z analogicznym okresem 
ubiegłego roku. W ujęciu pro forma, zysk na 
akcję Grupy FERRO po uwzględnieniu wyników 
NOVASERVIS wyniósł w I kwartale 2011 roku 
0,30 zł, co oznacza wzrost o 13% względem 
wyniku osiągniętego przez FERRO rok wcześniej.
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tj. o 140 osób więcej niż 
w roku poprzednim. Więk-
szość stanowisk pracy po-
wstała w Fabryce Układów 
Hamulcowych we Wro-
cławiu. Liczba pracowni-
ków fabryki wzrosła do 821 
osób, a do końca 2011 pla-
nowane jest zatrudnienie 
kolejnych 50 osób. 
Motorem wzrostu są dla 
Boscha innowacyjne roz-
wiązania i nowe technolo-
gie. Dział Elektronarzędzi, 
który wprowadza na rynek 
rocznie ponad 100 nowości, 
wzmocnił swoją pozycję 
w branży. Podobne efek-
ty wzrostu udziałów rynko-
wych osiągnął również dział 
Security Systems, który 
wprowadził do swojej ofer-
ty koncepcję produktów 
Easy Line. Dział Techniki 

Grzewczej poszerza paletę 
urządzeń ekologicznych  
wykorzystujących energię 
słoneczną i geotermię.
Grupa Bosch w Polsce 
z optymizmem weszła 
w rok 2011 i już w pierw-
szym kwartale osiągnę-
ła dwucyfrowy wzrost ob-
rotów. Wysoka dynamika 
sprzedaży powinna utrzy-
mać się do końca roku. 

Podczas konferencji zosta-
ły wygłoszone referaty:
–  Pozytywny rozwój Grupy 

Bosch na świecie i w Pol-
sce w 2010/11, Przezwy-
ciężenie kryzysu i wzrost 
obrotów, referat Krysty-
ny Boczkowskiej, preze-
sa zarządu firmy Robert
Bosch w Polsce,

–  Rozwój Fabryki Układów 

Hamulcowych, referat 
Volkera Schieka, dyrekto-
ra ds. ekonomicznych 
Fabryki Układów Hamul-
cowych Robert Bosch 
we Wrocławiu, 

–  Bosch Rexroth przygo-
towany do nowych wy-
zwań rynku, referat dr. 
Włodzimierza Bramo-

wicza, prezesa zarządu 
Bosch Rexroth w Polsce, 

–  Dział branżowy Bosch 
Termotechnika, referat 
Mariusza Wolniaka,  
dyrektora generalnego 
działu Bosch Termotech-
nika w Polsce i preze-
sa zarządu firmy Buderus
w Polsce.

12 maja w Warszawie od-
była się konferencja pra-
sowa Grupy Bosch. Tema-
tem konferencji były wyniki 
finansowe Grupy za rok
2010, a także plany dalsze-
go rozwoju spółek w Polsce.
Grupa Bosch w Polsce od-
notowała w 2010 roku obrót 
na poziomie 717 milionów 
euro, co oznacza wzrost  
o 12% w porównaniu do 
roku poprzedniego. Naj-
większym beneficjentem
poprawy koniunktury 
w przemyśle był dział Tech-
niki Przemysłowej, który za-
notował w roku ubiegłym 
27-procentowy wzrost ob-
rotów. Mimo trudnej sy-
tuacji w budownictwie 
mieszkaniowym, dział Dóbr 
Użytkowych i Technicznego 
Wyposażenia Budynków, 
ściśle związany z branżą bu-
dowlaną, odnotował w 2010 
roku wzrost obrotów o 8% 
w stosunku do roku po-
przedniego. Osiągnięty 

w 2010 roku wynik opera-
cyjny był pozytywny. Jest 
to efekt wzrostu obrotów 
oraz optymalizacji kosztów 
operacyjnych.
W 2010 firma Robert Bosch
sp. z o.o. w dalszym cią-
gu rozbudowywała w War-
szawie Centrum Kompeten-
cyjne IT. Centrum powstało 
w roku 2008 i oferuje Gru-
pie kompleksowe usługi in-
formatyczne. Jest to jedno 
z trzech Centrów Kompe-
tencyjnych IT Boscha na 
świecie, obok Indii i Brazylii.
W ubiegłym roku przedsię-
biorstwo zainicjowało pro-
jekt „Bosch dla budownic-
twa”. Projekt adresowany 
jest do firm budowlanych,
deweloperów oraz projek-
tantów i ma na celu prezen- 
tację coraz wyższych kom-
petencji koncernu w obsza-
rze techniki budowlanej. 
Na dzień 01.01.2011 Grupa 
Bosch w Polsce zatrudniała 
łącznie 2200 pracowników, 

Rozwój Grupy Bosch w Polsce 
w 2010/11

•  wzrost obrotów Grupy Bosch w Polsce 
o 12% do 717 mln euro

•  wzrost zatrudnienia do 2200 osób

Forum prasowe Grupy Bosch

 

Kolektory słoneczne marki Junkers – Dział Techniki 
Grzewczej poszerza paletę urządzeń ekologicznych 
wykorzystujących energię słoneczną i geotermię

 

Krystyna Boczkowska

 

Prelegenci konferencji od lewej: Volker Schiek, Krystyna 
Boczkowska, Włodzimierz Bramowicz, Mariusz Wolniak
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W dniach 12 i 13 odbyła się 
w Dębem k. Warszawy IV Kon-
ferencja Naukowo-Technicz-
na pod tytułem: „Instalacje 
wodociągowe i kanalizacyjne 
– projektowanie, wykonaw-
stwo, eksploatacja”. Organi-
zatorem konferencji był Za-
kład Zaopatrzenia w Wodę 
i Odprowadzania Ścieków Po-
litechniki Warszawskiej oraz 
wydawnictwo Seidel-Przy-
wecki sp. z o.o. W konferencji 
wzięło udział 75 uczestników. 
W trakcie dwudniowych ob-
rad wygłoszono ogółem 29 re-
feratów. Obrady Konferencji 
otworzył przewodniczący Ko-
mitetu Naukowego prof. dr 
hab. inż. Zbigniew Heidrich. 
Podziękował za współpracę 
i pomoc przy organizacji kon-

ferencji głównym sponsorom 
konferencji, którymi w tym 
roku były firmy: Apator Powo-
gaz, Danfoss, Geberit, Grohe, 
Hydro-Vacuum i Wavin.
W trakcie obrad konferencji 
ożywioną dyskusję wywoła-
ła problematyka oddziaływa-
nia materiałów stosowanych 
w instalacjach wodociągo-
wych na jakość transportowa-
nej wody. W tej sesji refera-
ty przedstawili między innymi 
dr inż. Andrzej Górecki oraz 
dr Bożena Krogulska. 
Interesujące referaty zosta-
ły przedstawione w sesji po-
święconej aspektom hydrau-
licznym i konstrukcyjnym 
w instalacjach wodociągo-
wych i kanalizacyjnych. Po-
ruszono tutaj m.in. tematy-

kę strat ciśnienia w obrębie 
zaworów antyskażeniowych 
(dr inż. Julian Skiba z Poli-
techniki Poznańskiej i dr inż. 
Anna Musz z Politechniki Lu-
belskiej), a także możliwo-
ści zastosowania odczytu ra-
diowego wodomierzy (dr 
inż. Wojciech Koral). Cieka-
we podejście do projektowa-
nia komputerowego instalacji 
wodociągowych i kanaliza-
cyjnych w technice 3D z za-
stosowaniem graficznych baz
danych przedstawił Piotr We-
reszczyński z firmy Sankom.
W sesji poświęconej aspek-
tom energetycznym interesu-
jący referat przedstawiła dr 
inż. Anna Girol z Uniwersy-
tetu w Rivnem z Ukrainy, za-
wierający charakterystykę 
energochłonności instalacji 
wewnętrznych na Ukrainie. 
Dr Piotr Grabowiecki repre-
zentujący Uniwersytet  
w Salford z Wielkiej Bryta-
nii przedstawił referat doty-
czący badań laboratoryjnych 
wpływu infiltracji wód opa-
dowych w obrębie grunto-
wych wymienników dolnych 
źródeł pomp ciepła, wykorzy-
stywanych do przygotowania 
ciepłej wody. 
Problematykę odzysku wody 
oraz ciepła omówił dr inż. 
Jarosław Chudzicki (Poli-

technika Warszawska). Prof. 
Jan Bagieński oraz mgr inż. 
Tomasz Kaźmierski z Poli-
techniki Poznańskiej przedsta-
wili referaty poświęcone 
energochłonności pompow-
ni odpowiednio: wodociągo-
wych i kanalizacyjnych. 
Referat dotyczący kanalizacji 
na terenach wiejskich przed-
stawił prof. Andrzej Eymontt 
z Instytutu Technologiczno-
-Przyrodniczego.
Istotnym poszerzeniem treści 
prezentowanych w ramach 
konferencji były prezentacje 
firm z branży instalacji sani-
tarnych obecnych w czasie 
obrad: Apator-Powogaz, Agru 
Frank, Danfoss, Geberit, 
Grohe, Hydro-Vacuum, San-
kom i Wavin.
Należy zauważyć, że zorgani-
zowana kolejna, czwarta już 
konferencja jest praktycznie 
jedyną konferencją w kraju 
poświęconą w całości proble-
matyce wewnętrznych insta-
lacji wodociągowych i kana-
lizacyjnych. Na podkreślenie 
zasługuje także fakt zwięk-
szenia zainteresowania pro-
blematyką instalacyjną w sto-
sunku do poprzednich edycji 
tej konferencji, co widać było 
po liczbie uczestników, a tak-
że pojawieniu się referatów 
z zagranicy.

Po konferencji nt. instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w Dębem
  Jarosław Chudzicki

 

Prof. Zbigniew Heidrich
 

Jarosław Chudzicki

 

Wojciech Koral
 

Andrzej Świerszcz
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NAWIEWNIK OKIENNY PO 400

Nawiewnik okienny jest urządzeniem, które zapewnia stały i kon-
trolowany nawiew świeżego powietrza do różnego typu 
pomieszczeń. Zapobiega on powstawaniu prze-
ciągów, tłumi hałas dobiegający z ulicy 
oraz ogranicza nadmierne 
przechładzanie po-
mieszczeń w okre-
sie zimowym. Spe-
cjalnie opracowana 
konstrukcja nawiew-
nika zapewnia łatwość obsługi, a wbudowany filtr przeciw- 
pyłowy gwarantuje dostarczanie do pomieszczenia czystego 
powietrza.
Budowa PO 400: 
–  daszek zewnętrzny – chroni przed przeniknięciem wody  

z zewnątrz, dodatkową zaletą jest wbudowana ochrona przed 
owadami,

–  filtr – chroni przed kurzem i brudem, dodatkowo zatrzymuje 
nadmierną wilgoć i zmniejsza hałas napływający z ulicy,

–  wewnętrzna kratka z regulacją – pozwala regulować prze-
pływ i kierunek powietrza nawiewanego,

–  PO 400 montowane jest do górnej części okna,
–  regulacja – nawiewnik PO 400 wyróżnia regulacja strumienia 

powietrza, która pozwala kierować strumień świeżego powie-
trza w zależności od istniejących potrzeb.

 DOMUS�VENTS

NOWE PŁYTKI URUCHAMIAJĄCE VIEGA

Płytki uruchamiające Visign for Public nawiązują do wielokrotnie nagradzanej serii Visign nie tylko nazwą, ale tak-
że wzornictwem. Utrzymane w minimalistycznym stylu i wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, doskona-
le pasują do wnętrz publicznych toalet. Dodatkowym atutem jest płaska instalacja – zaledwie 10 mm. Powierzch-
nia ze stali nierdzewnej zapewnia dobre zabezpieczenie przed aktami wandalizmu. 
Matowa lub lakierowana na biało, gładka powierzchnia każdego z sześciu modeli płytek uruchamiających jest wy-
jątkowo łatwa do utrzymania w czystości.
Modele Visign for Public są dostępne dla wszystkich spłuczek podtyn-
kowych Visign. W płytkach do spłuczek z jednoobiętościowym układem 
spłukującym zastosowano mechanizm z popychaczami. Modele do spłu-
czek z układem dwuobjętościowym standardowo dostarczane są z cię-
gnami Bowdena.
Serię uzupełnia bezdotykowa płytka uruchamiająca do pisuaru, działająca 
na podczerwień (zasilana prądem z sieci lub z baterii) oraz panel do zabu-
dowy systemów podtynkowych.

 VIEGA

WENTYLATORY DACHOWE UVO 

Od połowy kwietnia br. firma FLOWAIR rozszerzyła ofertę handlową o nową grupę urządzeń. Obok nagrzewnic
wodnych LEO, nagrzewnic gazowych ROBUR oraz kurtyn i kurtyno-nagrzewnic ELiS pojawiły się wentylatory 
dachowe UVO. 
UVO H to grupa wentylatorów dachowych z po-
ziomym wyrzutem powietrza o maksymalnej 
wydajności od 1400 do 3000 m3/h. Wentylatory 
UVO mają zastosowanie w wentylacji pomiesz-
czeń budownictwa ogólnego i przemysłowego. 
Montowane na dachu budynku mają za zadanie 
usuwanie zużytego powietrza z pomieszczenia.
Wykonane są z tworzywa sztucznego ABS w ko-
lorze szarym.
W połączeniu z aparatem grzewczo-wentylacyj-
nym LEO KMFB lub LEO KMFS tworzą komplet-
ny system mechanicznej wentylacji nawiewno-
-wywiewnej.

 FLOWAIR

 

UVO H3.0, wydajność 
3000 m3/h, masa 20 kg

 

UVO H1.4, wydajność 
1400 m3/h, masa 8 kg
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OPRAWA ZAWOROWA TESTO 570 

Nowa elektroniczna oprawa zaworowa testo 
570 to profesjonalne rozwiązanie pomiaro-
we do codziennej pracy podczas diagnosty-
ki i konserwacji instalacji klimatyzacyjnych, 
chłodniczych, a także pomp ciepła. 
Oprawa testo 570 to solidne narzędzie do 
wszystkich pomiarów – 4-drożna bateria za-
worów daje możliwość podłączenia np. pom-
py próżniowej lub butli z czynnikiem chłodni-
czym. Testo 570 to znacznie więcej niż sam 
pomiar – ciśnienie, temperatura, pomiar próż-
ni czy natężenia prądu – urządzenie umoż-
liwia przeprowadzenie analizy wszystkich 
parametrów, przechowując dane pomiaro-
we od momentu uruchomienia, przez użyt-
kowanie, aż po analizę błędów.
Z testo 570 można prowadzić długotrwałe 
pomiary (do 72 h), a także zapisywać dane 
w czasie rzeczywistym i ich graficzną pre-
zentację. 
Miernik szybko i precyzyjnie dokonuje po-
miaru wysokiego i niskiego ciśnienia, a tak-
że kalkuluje temperaturę. 
Dzięki możliwości podłączenia dwóch ze-
wnętrznych sond temperatury, testo 570 jed-
nocześnie kalkuluje temperaturę przegrzania 

i dochłodzenia w czasie rzeczywistym. Do tego celu można zastosować np. dostarczane 
w zestawie z testo 570 sondy zaciskowe do pomiarów na rurach. 
Podczas opróżniania instalacji, testo 570 umożliwia użytkownikowi pomiar próżni. Dodatko-
wo, za pomocą pomiaru ciśnienia w instalacji oraz temperatury otoczenia, umożliwia prze-
prowadzenie testów szczelności instalacji.
Z nowym oprogramowaniem PC „EasyKool” można zarówno pobierać krzywe charaktery-
styk czynników chłodniczych z Internetu (40 czynników zapisanych w pamięci urządzenia), 
jak również precyzyjnie zarządzać poziomem napełniania nim instalacji.
Przepływ czynnika może być monitorowany poprzez wbudowany wziernik. Dodatkowo, 
specjalnie zamontowane uchwyty służą do wygodnego podłączania węży chłodniczych 
do baterii zaworów.

 TESTO
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