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Glen Dimplex Polska Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań,
www.glendimplex.pl, www.dimplex.pl

Największy wybór

pomp ciepła

w Polsce

solanka-woda woda-woda powietrze-woda
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Farmy wiatrowe Bukowsko, Łęki Dukielskie i Rymanów zostały kupione przez Ikeę od portugalskie-
go dewelopera Martifer. Dwie z wyżej wymienionych farm o łącznej mocy 28 MW –  
Bukowsko i Łęki Dukielskie – są już w fazie operacyjnej, natomiast trzecia z farm o mocy 26 MW po-
łożona w pobliżu Rymanowa jest w trakcie budowy.
Ikea szacuje, że energia produkowana przez zakupione właśnie farmy wiatrowe pozwoli na 
50-procentowe zaspokojenie zapotrzebowania na prąd generowanego przez polskie spółki 
szwedzkiej grupy.  Zakup trzech farm wiatrowych na Podkarpaciu to pierwsza tak poważna inwe-
stycja Ikei w energetykę odnawialną w Polsce. Szwedzka firma interesuje się zieloną energią od 
dłuższego czasu, inwestując m.in. w elektrownie fotowoltaiczne montowane na dachach swoich 
sklepów, a także przejmując farmy wiatrowe w Europie Zachodniej. 
W naszym kraju kilka centrów Ikei korzysta z energii generowanej przez kolektory słoneczne i pom-
py ciepła. 
 www.gramwzielone.pl

Ikea kupuje farmy wiatrowe w Polsce

Miasta z największym poziomem zanieczyszczenia powietrza znajdują się w Iranie, In-
diach, Pakistanie i Mongolii, a najzdrowsze powietrze jest w miastach Kanady i USA - wyni-
ka z opublikowanego 26 września 2011 roku raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). 
W rankingu uwzględniono 1100 miast z 91 krajów, w tym stolice krajów i miasta powyżej 
100 tys. mieszkańców. Podstawowym kryterium była średnia roczna ilość szkodliwych czą-
steczek P10 (o wielkości 10 mikromilimetrów lub mniej) zawartych w powietrzu liczona w 
mikrogramach na metr sześcienny. Zgodnie z wytycznymi Organizacji maksymalny do-
puszczalny dla zdrowia poziom zanieczyszczenia wynosi 20 mikrogramów, a obecna świa-
towa średnia to 70. Pierwsze polskie miasto – Gdańsk – pojawia się w jednej trzeciej 
zestawienia ze średnią 18 mikrogramów, podobnie jak Belfast, Luksemburg, Mo-
nako. WHO oszacowała, że z powodu wdychania szkodliwych cząsteczek obecnych w 
zanieczyszczonym powietrzu umiera rocznie ponad 2 miliony ludzi. Cząsteczki P10 mogą 
przedostać się do płuc, a następnie do krwiobiegu, stając się przyczyną chorób serca, 
raka płuc, astmy i ostrych infekcji układu oddechowego.  www.ekonews.pl

W jakich miastach jest najbardziej 
zanieczyszczone powietrze?

Promocja „przegląd gratis” trwa od 1.09.2011 do 31.12.2011 i przeznaczona jest dla użyt-
kowników kotłów grzewczych, którzy w okresie trwania promocji dokonali wymiany do-
tychczasowego kotła grzewczego na nowy kocioł gazowy marki Ariston.
Promocją są objęte wszelkie kotły gazowe będące w ofercie Ariston Thermo Polska (za 
wyjątkiem kotła BS). Uczestnik promocji nabywa prawo do bezpłatnego przeglądu prze-
dłużającego standardową gwarancję kotła przed upływem pierwszego roku eksploata-
cji. Przegląd wykonany przed upływem pierwszego roku eksploatacji daje prawo do wy-
dłużenia gwarancji na kolejne: 2 lata dla modeli kotłów: Genus, Clas Premium, Genus 
Premium, Clas B Premium, Genus Premium HP, Genus Premium FS, Genus Premium FS Solar 
i 1 rok dla modeli kotłow: Clas, Clas B.

Od października b.r. Roth oferuje bezpośrednie fachowe doradztwo w planowaniu, przygoto-
waniu i realizacji inwestycji ogrzewania podłogowego, rozprowadzenia ciepłej i zimnej wody 
użytkowej oraz centralnego ogrzewania. Specjalny doradca projektowy służy pomocą w do-
borze kompletnych elementów systemowych instalacji wewnętrznych. Kontakt mailowy tech-
niczny2@roth-polska.com lub telefoniczny 68 325 94 35. 

Roth i koncepcje projektowe

Ariston – promocja „przegląd gratis”
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W dniach 20-22 września br. w Kielcach podczas IV Międzynarodowych 
Targów Infrastruktury Wodno-Ściekowej, Odwodnień i Melioracji TIWS na 
gości czekało wiele atrakcji. Na targach wystawiły się 82 firmy. W czasie 
trwania TIWS warto było zwrócić uwagę na mechanizmy funkcjonowa-
nia przenośnych mierników gazu, narzędzi czy latarek iskrobezpiecznych. 
Przedstawione zostały przez AK Serwis S.C. Z kolei firma Madejski zaprezen-
towała m.in. węże do czyszczenia kanalizacji M-Flex Sewage, czy maszyny 
do produkcji zakutych przewodów hydraulicznych. Zobaczyć było można 
m.in. produkty SUMERA MOTOR – agregaty prądotwórcze otwarte i wyci-
szone z silnikami wysokoprężnymi, chłodzonymi zarówno powietrzem, jak i 
cieczą, zamontowane na przyczepie homologowanej. 
Leszczyńska Fabryka Pomp zaprezentowała pompę PJM z nowym silni-
kiem w klasie energetycznej IE2.
Na stoisku wystawienniczym Grundfos można było zapoznać się z nowo-
czesnymi technologie układów sterowania z rodziny produktów E-Solution, 
przełomową technologię dozowania SMART Digital oraz pozostałe rozwią-
zania wodno-ściekowe z oferty Grundfos.
W czasie targów odbyło się również kilka konferencji pt.:
-  „Eksploatacja Infrastruktury Komunalnej w Okresach Intensywnych Opa-
dów i Sytuacji Powodziowych” 
- seminarium firmy Mirometr „Jak zafakturować 100% dostarczonej wody 
dzięki rozszerzonej dynamice wodomierza i niezawodnemu odczytowi ra-
diowemu IZAR? – na podstawie doświadczeń przedsiębiorstw wodocią-
gowych w ograniczaniu strat wody”,
- „Inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej oraz inne przedsięwzięcia”.

Podsumowanie TIWS 

Nagrody i wyróżnienia TIWS 2011

Wyróżnienia: 
• za technologię rekultywacji jezior 
metodą PROTE-fos dla firmy PROTE 
Technologie dla Środowiska 
• za system opomiarowania samo-
chodów asenizacyjnych OSA dla fir-
my ENKO 
• za urządzenie MP4 do elektronicz-
nej ochrony silników pomp dla firmy 
Grundfos Pompy 
Medale Targów Kielce: 
• za kaskady napowietrzające prze-
znaczone dla małych gminnych stacji 

uzdatniania wody dla firmy WINIDUR 
• za mieszadło HyperCLASSIC firmy 
Invent dla Tiga Pumps 
• za Hydra.NET Anywhere rozwiąza-
nie w zakresie monitorowania i ste-
rowania procesami w sieci wod-kan 
dla AquaRD 
• za modułową kształtkę o regulo-
wanym kącie dla Saint-Gobain Con-
struction Products Polska 
Medale Targów Kielce za aran-
żację stoiska: APATOR POWOGAZ, 
TIGA PUMPS 

Stoisko Grundfos Stoisko Leszczyńska Fabryka Pomp
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Nibe-Biawar wprowadził promocyj-
ne ceny wybranych modeli pomp cie-
pła. Modele z nowej linii pomp ciepła 
NIBE F1126, F1226 do ogrzewania i pro-
dukcji c.w.u. dostępne są już od 17 900 
zł. Kupując zaś pompę ciepła F1126 lub 
F1226 w zestawie z kolektorami próżnio-
wymi i zbiornikiem multiwalentnym, moż-
na zaoszczędzić nawet 4000 zł. Ofertą 
objętych jest łącznie 100 szt. grunto-
wych pomp ciepła. Promocja trwa do 
15.11.2011r. lub do wyczerpania zapasów.
Cena wybranych modeli w promocji:
- NIBE F 1126-6kW – 17 900 zł netto
- NIBE F 1126-11kW – 20 900 zł netto
- NIBE F 1226-8kW – 21 900 zł netto
- zestaw z kolektorami i zasobnikiem: 
F1126-8kW+BUZ 500/200.92+Hevelius 30BZ 
– 30 090 zł netto

Typ pompy 
ciepła 

NIBETM F1126 NIBETM F1226

COP 4,71* 4,71*
typosze-

reg mocy 
grzewczej 

[kW] 

5, 6, 8, 11 5, 6, 8, 11

wys. x szer. x 
gł. [mm]

1500x600x620 1800x600x620

poziom ha-
łasu [dB (A)] 

44* 44*

masa [kg] 160 320
pojemność 

zbiornika 
ciepłej 
wody [l] 

– 180

*F1126/1226 8kW (B0/W35) (bez uwzgl. 
pomp obiegowych)

http://www.biawar.com.pl/

Promocja cenowa pomp NIBE F1126, F1226 

23 września br. Barlinek otrzymał nagrodę gospodarczą województwa świętokrzyskiego za pelet. Władze woje-
wództwa świętokrzyskiego mają powody do radości, gdyż w regionie ma miejsce wiele przedsięwzięć, które zdo-
bywają uznanie nie tylko w kraju, ale również na międzynarodowych arenach. Jednym z takich produktów jest 
Ecopellet z Barlinka, wytwarzany od 2004 r. Początkowo firma sprzedawała ten wyrób głównie za granicą, szybko 
jednak podjęła decyzję o rozwoju dystrybucji także w kraju. O trafności tej decyzji najlepiej świadczą fakty. W Pol-

sce systematycznie rośnie liczba użytkowników zarówno indywidualnych, jak i 
instytucjonalnych. – W 2010 roku sprzedaliśmy blisko 140 tysięcy ton pele-
tu drzewnego, a plany na ten rok są jeszcze ambitniejsze – mówi Paweł Wrona, 
prezes zarządu Barlinek SA – Tajemnicą powodzenia naszego wyrobu jest jego 
najwyższa jakość. Barlinecki pelet spełnia europejskie normy oraz ma prestiżowy 
certyfikat Din Plus. 
W Polsce firma zbudowała strukturę sprzedaży, która swoim 
zasięgiem pokrywa cały kraj i dzięki niej oferuje pelet drzew-
ny oraz brykiet kominkowy w wygodnym systemie dostaw, na 
wskazany adres. Większą część produkcji eksportuje na ryn-
ki europejskie m.in.: do Danii, Niemiec, Włoch, Szwecji, Francji, 
Szwajcarii oraz Belgii.

Nagroda dla Ecopelletu firmy Barlinek
Wystartowała nowa wersja strony internetowej firmy Wolf Technika 
Grzewcza pod adresem: www.wolf-heiztechnik.pl. Zmiany w stosunku do 
obecnej strony będą dotyczyły nie tylko wyglądu, serwis będzie również 
wzbogacony o nowe funkcjonalności. Projekt nowej witryny internetowej 
firmy Wolf jest jednym z elementów prac nad spójnym wizerunkiem firmy 
i lepszym kontaktem z klientami oraz dystrybutorami firmy. Nowa wersja 
serwisu oferuje nowoczesny, przejrzysty układ graficzny i łatwą nawiga-
cję. Użytkownicy bez trudu odnajdą potrzebne informacje i zapozna-
ją się z ofertą, a także materiałami dotyczącymi urządzeń Wolf. Strona 
adresowana jest zarówno do użytkowników urządzeń Wolf, potencjal-
nych klientów chcących zaczerpnąć informacji o jakości oferowanych 
produktów oraz dystrybutorów – hurtowników, którzy w przyszłości będą 
również mogli korzystać z fachowych materiałów technicznych i projek-
towych.

Nowa wersja 
strony internetowej Wolf 

Przejęcie czeskiej spółki Novaservis pozwoliło Grupie FERRO na wzbogace-
nie swojego produktowego portfolio o kilkaset wysokiej jakości wyrobów ta-
kich, jak: baterie, akcesoria łazienkowe, natryski, akcesoria do instalacji ar-
matury łazienkowej i grzejniki. 
Warto tu zwrócić uwage na baterie z linii wzorniczej Metalia 56 zaopatrzo-
ne w dwustopniową głowicę ceramiczną, wydajny perlator i system łatwe-
go usuwania osadów kamienia wapiennego. 
Metalia 57 zaś to elegancka kolekcja jednouchwytowych baterii łazien-
kowych i kuchennych z przeznaczeniem do pomieszczeń małych i średniej 
wielkości. 
Linia Titania Iris to funkcjonalne i niedrogie baterie z 5-letnim okresem 
gwarancji. Novatorre to rozbudowany program akcesoriów łazienkowych 
obejmujący kilka zróżnicowanych linii wzorniczych przeznaczonych dla ła-
zienek domowych i hotelowych oraz serię akcesoriów dla niepełnosprawnych. 

Nowe marki w Grupie FERRO
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XIV edycja Międzynarodowej Konferencji Energetycznej EUROPOWER 
2011 była tradycyjnym już miejscem spotkań prezesów, członków za-
rządów koncernów, elektrowni, elektrociepłowni i grup energetycz-
nych z całej Polski i Europy. EUROPOWER to najbardziej prestiżowe cy-
kliczne spotkanie branży energetycznej. 
Europower to także miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń autoryte-
tów europejskiego sektora energetycznego, przedstawicieli różnych 
instytucji UE, a także polskiego Parlamentu oraz osób ze świata na-
uki i biznesu. Pierwszy dzień konferencji zwieńczyła Wielka Gala Lide-
rów Świata Energii. Podczas Gali wręczono nagrody i wyróżnienia za 
promowanie efektywnych rozwiązań oraz wdrażanie innowacyjnych 
produktów na rynku energetycznym. Kapituła Konkursu Liderów Świa-
ta Energii pod przewodnictwem profesora Krzysztofa Żmijewskiego 
przyznała statuetki oraz wyróżnienia w dziesięciu kategoriach. Na-
grody są przyznawane ludziom i firmom mającym największe osią-
gnięcia w wywieraniu wpływu na rozwój rynku energetycznego w 
Polsce. Człowiekiem Roku 2011 został prof. Jerzy Buzek, przewodni-
czący Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Społecznej Rady 
Narodowego Programu Redukcji Emisji. Natomiast w kategorii Mana-
ger Roku 2011 nagrodę otrzymał Radosław Dudziński, wiceprezes za-
rządu ds. strategii, PGNiG. W kategorii Wytwórca Roku zwyciężyła 
spółka Tauron Wytwarzenie za efektywne zarządzanie majątkiem wy-
twórczym oraz projekty w zakresie wytwarzania. Wyróżnienia otrzy-
mali: Poldanor oraz PEC Siedlce.

W kategorii Firma Przesyłowa i Dystrybucyjna Roku statuetkę otrzy-
mała Energa Operator, która jako pierwsza podjęła starania na rzecz 
wdrożenia systemu inteligentnych sieci dystrybucyjnych. Wyróżnienia 
otrzymali: Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz PKP 
Energetyka. W kategorii Firma Handlowa Roku 2011 nagrodę otrzy-
mała Enea za oferowanie klientom konkurencyjnej cenowo energii 
elektrycznej spełniającej ekologiczne standardy zarówno krajowe, 
jak również unijne. Wyróżnienia otrzymali: Energa Obrót oraz Tauron 
Sprzedaż. W kategorii Odbiorca Roku 2011 nagrodzono RE ALLOYS 
za stosowane rozwiązania ekologiczne i efektywność energetycz-
ną w procesie produkcji produktów hutniczych. Wyróżnienia otrzy-
mali: Miasto Poznań oraz Podkarpacki Klub Biznesu. W kategorii Inwe-
stor Roku 2011 nagrodę Lidera Świata Energii otrzymał duet PGNiG 
i Tauron za wspólną inwestycję w Stalowej Woli – blok gazowo-pa-
rowy. Wyróżnienia otrzymali: Gaz System oraz Dalkia Polska. W kate-
gorii Lider Ochrony Środowiska statuetkę otrzymało Miasto Stołecz-
ne Warszawa za promocję energetycznego wykorzystania biomasy 
w stołecznych elektrociepłowniach, wykorzystanie energii słonecznej 
w obiektach publicznych oraz wykorzystanie biopaliw i energii elek-
trycznej w transporcie. Wyróżnienia otrzymali: Miasto Bielsko-Biała 
oraz BASF Polska.
Liderem Informatyki dla Energetyki został Innsoft za stosowanie prak-
tycznych rozwiązań dla odbiorców energii oraz wytwórców lokal-
nych. Wyróżnienia otrzymali: TIETO Poland oraz NMG.
W kategorii Lider Produktów i Usług dla Energetyki statuetkę Lidera 
Świata Energii otrzymał: WATT za wysokiej jakości bezemisyjne kolek-
tory słoneczne i systemy słonecznego ogrzewania. Wyróżnienia otrzy-
mali: Energo-projekt S.A. Katowice oraz Eko-energetyka Zachód.
W kategorii Firma Roku 2011 statuetkę Lidera Świata Energii otrzymała 
PSE-Operator za rozpoczęcie prac inwestycyjnych związanych z bu-
dową mostu elektroenergetycznego Polska-Litwa, a także działania 
na rzecz nowego połączenia z Niemcami. Wyróżnienia otrzymali: EDF 
Polska oraz PKN Orlen.
W kategorii Promotor Wydarzenia Roku 2011 Kapituła przyznała na-
grodę Lidera Świata Energii dr. Janowi Rączka, prezesowi Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za orga-
nizację Forum Energia-Efekt–Środowisko promującego smart grid, 
budownictwo energooszczędne, mikrogenerację. Wyróżnienia otrzy-
mali: Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Pol-
skie oraz Grzegorz Onichimowski, Prezes Towarowej Giełdy Energii.

EUROPOWER i Liderzy Świata Energii 

a k t u a l n o ś c i
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W 1886 roku 25-letni wówczas Robert Bosch założył w Stuttgarcie 
„Zakład Mechaniki Precyzyjnej i Elektroniki”, dając tym samym po-
czątek historii firmy Bosch.
7 września 2011 roku w Arkadach Kubickiego w Warszawie odbyła 
się uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji 125-lecia firmy Bosch oraz 
150. rocznicy urodzin Roberta Boscha. Historię sukcesu świętowało 
wielu znamienitych gości, a wśród nich m.in. reprezentanci Senatu 
RP, protokołu dyplomatycznego, władz samorządowych, a także 
przedstawiciele świata biznesu, kultury, sztuki, partnerzy handlo-
wi oraz przyjaciele firmy Bosch. W części oficjalnej gali odbyła się 
rozmowa moderowana z udziałem Krystyny Boczkowskiej, prezesa 
Zarządu Robert Bosch sp. z. o.o., Klausa Huttelmaiera, prezesa Ro-
bert Bosch AG Austria, odpowiedzialnego za region Europy Środ-
kowo-Wschodniej oraz Joachima Rogalla, reprezentanta Fundacji 
im. R. Boscha. Rozmówcy dyskutowali na temat: czynników sukce-
su firmy, strategii wzrostu i jej efektów, historii firmy Bosch w Polsce, 
celów i priorytetów działalności Fundacji im. R. Boscha, znaczenia 
hasła „Technologia bliżej nas” oraz perspektyw dalszego rozwo-
ju. W części artystycznej wystąpił Ferenc Cakó, węgierski prekur-
sor sztuki animacji piaskiem, który zaprezentował pokaz na temat 
historii firmy Bosch ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw 
jej dalszego rozwoju. Zwieńczeniem wieczoru był recital Urszuli Du-
dziak z towarzyszeniem zespołu.  

Gala Jubileuszowa firmy Bosch

r
ek

la
m

a

W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi 
w sprawie właściwości organów nadzoru
budowlanego, które pojawiły się w wyni-
ku wejścia w życie rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie 
obiektów i robót budowlanych, w sprawach 
których organem pierwszej instancji jest woje-
woda (DzU Nr 235, poz. 1539), wydanego na 
podstawie art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane (DzU z 2010 r. Nr 243, 
poz. 1623 z późn. zm.), GUNB przypomina: Do 

właściwości wojewódzkiego inspektora nad-
zoru budowlanego, jako organu pierwszej in-
stancji, należą zadania i kompetencje nie 
tylko w sprawach obiektów i robót budowla-
nych określonych w art. 82 ust. 3 ustawy - Pra-
wo budowlane, ale również obiektów i robót 
budowlanych wskazanych w rozporządze-
niu Rady Ministrów w sprawie obiektów i robót 
budowlanych, w sprawach których organem 
pierwszej instancji jest wojewoda.
W związku z powyższym, ilekroć na podsta-

wie przepisów ustawy - Prawo budowlane 
oraz rozporządzenia Rady Ministrów w spra-
wie obiektów i robót budowlanych, w spra-
wach których organem pierwszej instancji 
jest wojewoda właściwym w sprawie orga-

nem administracji architektoniczno-budow-
lanej jest wojewoda, wówczas odpowiednio 
właściwym organem nadzoru budowlanego 
jest wojewódzki inspektor nadzoru budowla-
nego.

Interpretacja prawna – w sprawie właściwości organów nadzoru budowlanego

Od 1 sierpnia br. wystartował 
nowy punkt handlowy oddzia-
łu krakowskiego BIMs PLUS. Zloka-
lizowany jest przy ul. Wodociągo-
wej 10 w Bochni w województwie małopolskim. 
Czynny od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00. 

BIMs PLUS  
– nowa hurtownia 
instalacyjna

Firma Poldom z Radomia postanowiła otworzyć nowy salon wy-
stawienniczy, wprowadzając tym samym swoje przedsiębiorstwo 
w nowy etap rozwoju. Aby uczcić to wyjątkowe wydarzenie, Po-
ldom przygotował na tę okazję uroczysty bankiet, który odbył 
się 9 września w hotelu WASIK w Krogulczy k. Radomia. Uroczy-
stość obfitowała w wiele atrakcji. Wieczór rozpoczął się od pre-
zentacji połączonej ze zwiedzaniem nowej siedziby firmy przy ul. 
Dąbrowskiego 15. Następnie goście zostali zaproszeni na kola-
cję. Główną atrakcją wieczoru był występ Zbigniewa Wodeckie-
go. Po koncercie odbył się bal, który trwał do białego rana przy 
akompaniamencie zespołu Pół na Pół. 

Otwarcie nowej siedziby  
firmy POLDOM

http://www.instalreporter.pl
http://www.ogrzewnictwo.pl/
http://klimatyzacja.pl/
http://www.instalreporter.pl
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Statuetkę Lidera Świata Energii ode-
brał Sebastian Paszek, prezes Watt 
sp. z o.o., 20 września 2011 r. podczas 
Wielkiej Gali w hotelu Raddison Blu w 
Warszawie na zakończenie Między-
narodowej Konferencji Energetycz-
nej EUROPOWER.

Nagrody są przyznawane 
ludziom i firmom w sposób 
znaczący wpływającym na 
rozwój rynku energetyczne-
go w Polsce. Głównym ce-
lem konkursu jest promo-
wanie ochrony środowiska i 
prezentowanie najlepszych 
praktyk biznesowych.

WATT…

Jako pierwsza w Polsce firma WATT uzyskała certyfikat SRCC, który umożliwia sprzedaż kolekto-
rów słonecznych w USA. Certyfikat SRCC potwierdza jakość i wydajność kolektorów WATT 3000 SU 
VIP oraz WATT W8 2,5 S VIP. Oba typy kolektorów płaskich powstały w oparciu o unikatową tech-
nologię łączenia blachy absorbera z rurkami miedzianymi dostarczającymi czynnik grzewczy z ko-
lektora do bufora z ciepłą wodą.  Opatentowana technologia lutowania strumieniowego została 
wyróżniona w konkursie ministerstwa środowiska Akce-
lerator Zielonych Technologii w ramach programu Gre-
enEvo, a firma WATT została jego laureatem. W tej sa-
mej technologii powstają najwydajniejsze na świecie 
kolektory płaskie WATT 4000S, które w testach renomo-
wanego instytutu ISFH w Emmerthal uzyskały nienoto-
waną wcześniej sprawność optyczną ETA 0 = 0,845.
SRCC to amerykańska organizacja, która prowadzi ba-
dania i testy urządzeń solarnych. Uzyskanie certyfikatu 
SRCC umożliwia sprzedaż kolektorów słonecznych na 
rynku amerykańskim.

…nagrodzony statuetką LIDERA ŚWIATA ENERGII …z amerykańskim certyfikatem SRCC

Pod koniec września 2011 r. firma Danfoss ogłosiła utworze-
nie nowej spółki. W wyniku połączenia na rynku pozosta-
nie tylko jedna spółka pod nową nazwą - Danfoss Poland 
Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim. Działalność 
spółki prowadzona będzie w dwóch lokalizacjach: w Gro-
dzisku Mazowieckim oraz w Tuchomiu. Połączenie spółek 
jest konsekwencją nowej globalnej strategii firmy i zwień-
czeniem dwudziestu lat obecności w Polsce. Dzięki temu 
spółki będą mogły w pełni wykorzystać powstały w ten 
sposób efekt synergii i ekonomii skali.  Danfoss Sp. z o.o. 
był pierwszą spółką Danfoss w Polsce natomiast Danfoss 
LPM Sp. z o.o. zaistniał, jako jedna ze spółek grupy Dan-
foss w 2003 roku, kiedy to Grupa kupiła firmę LPM. Od tam-
tej pory oferuje swoim odbiorcom wysokiej, jakości węzły 
cieplne, wymienniki ciepła i automatykę ciepłowniczą.

Połączenie 
Danfoss Sp. z o.o. 
i Danfoss LPM Sp. z o.o. W dniu 17 września łódzka hurtownia instalacyjna Therm-Instal zoor-

ganizowała coroczny „Bal Instalatora”. Jest to spotkanie ludzi z bran-
ży instalacyjnej ziemi łódzkiej wraz z przedstawicielami najprężniej 
działających producentów techniki grzewczej i sanitarnej w Polsce . 
W tym roku bal połączony był z XX rocznicą powstania firmy. 
Organizatorzy na miejsce spotkania wybrali Hotel Andel’s mieszczący 
się w dawnej przędzalni Izraela Poznańskiego. Gości przywitali wła-
ściciele Therm-Instalu: Bogdan Michoń, Paweł Zubiel oraz założyciel 
firmy Ryszard Zubiel. Po krótkim i żartobliwym przedstawieniu histo-
rii powstania firmy i jej działalności w okresie ostatnich 20 lat, właści-
ciele firmy złożyli podziękowania przybyłym na to spotkanie klientom 
oraz przedstawicielom producentów. 
Następnie na scenie pojawił się Ryszard Rynkowski, którego występ 
był niezwykle miłym akcentem uroczystości. Występ artysty dla wy-
pełnionej przeszło 400 osobowej sali zachęcił wszystkich do zabawy, 
która trwała do białego rana. 

Bal Instalatora 2011 oraz XX-lecie firmy Therm-Instal

http://www.instalreporter.pl
http://www.instalreporter.pl


RENEXPO Poland zaprasza
Bilety od InstalReportera gratis 
RENEXPO Poland, wspierane przez silnych 
Partnerów na poziomie krajowym i europejskim 
świętuje swoją premierę w Polsce. Międzyna-
rodowe Targi RENEXPO Poland odbędą się w 
warszawskim Centrum EXPO XXI przy ulicy Prą-
dzyńskiego 12/14 w dniach 26-28 października 
2011 r. 

Główne tematy targów to biogaz, biomasa, 
technika solarna, pompy ciepła, energetyka 
wodna, energetyka wiatrowa, pojazdy elek-
tryczne, jak też budownictwo pasywne i remon-
ty z użyciem komponentów domu pasywnego.
Oferujemy Państwu: 
- wyjątkowe na rynku polskim targi;
- wysokiej jakości konferencje; 
- Forum Wystawców;
- spotkania kooperacyjne;
- Dzień Rolnictwa;
- Dzień Samorządowca;
- Forum Energetyki Odnawialnej.

Zapraszamy do udziału w naszych konferen-
cjach. Przy współpracy z uznanymi autoryte-
tami przygotowaliśmy szereg wysokiej jakości 
konferencji, oto one:
• Biogaz w Polsce – potencjał, ryzyko  

inwestycyjne i perspektywy rozwoju     
• Dzień Samorządowca          
• Fotowoltaika – Polska na tle krajów  

sąsiadujących          
• Biomasa w Polsce – rozwój i perspektywy  

dla inwestorów          
• Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i w 

Unii Europejskiej – konferencja i spotkanie 
projektu STREAMMAP    

• Rynek pojazdów elektrycznych w Polsce  
– niezależność energetyczna     

• Dzień Rolnictwa             
• Energia solarna termiczna                     
• Pompy ciepła – nowe technologie,  

oszczędność energii, analiza rynku  
i plany rządowe 

• Budownictwo pasywne i remonty z użyciem 
komponentów budynku pasywnego    

• Forum Energetyki Odnawialnej 2011

REECO Poland Sp. z o.o. i InstalReporter  
oferują Państwu udział w wyżej wymienionych 
konferencjach po atrakcyjnych cenach,  
te ceny uzyskają po wprowadzeniu  
specjalnego kodu RENWA11IR
Link do rejestracji jest tutaj

Do zobaczenia na RENEXPO Poland!

26. – 28.10.2011
EXPO XXI Center, Warsaw

Organizator, Organizer
REECO Poland Sp. z o. o.|ul. Bartycka 22B/21A | 00-716 Warszawa
Tel: +48-22-266-02-16| info@reeco-poland.pl 
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1. Międzynarodowe Targi Energetyczne 

1th international energy Trade Fair

Karta Wstępu  
Free Ticket
Po przedłożeniu tej karty uzyskają Państwo  
darmowy wstęp na targi   
By presenting this card the visitor will receive  
one free entry to the trade fair.

Firma zapraszająca inviting Company:

Poland
RENEXPO®

Instal Reporter

Branża Branch
  Architektura Architecture  
  Bank Bank
  Doradztwo energetyczne Energy Consulting
  Dostawca energii energy Provider
 Leśnictwo Forestry
 Handel Trading
 Rzemiosło handcraft

  Elektryka electrical   ogrzewnictwo i klimatyzacja hVAC  Tynkarz Plasterer
 Uniwersytet University
 Przemysł industry
 Biuro inżynierskie engineering Firm
 Izba Chamber
 Gmina Commune
 Rolnictwo Agriculture
 Ubezpieczenia insurance
 Nauka/Badania Science, research
 Branża mieszkaniowa housing industry
  Inne Other____________

Pozycja zawodowa Job position 
 Dyrektor , Członek zarzadu Managing director, member of board
  Kierownik oddziału head of department
  Pracownik employee
  Administracja publiczna Public administration
  Mistrz Foreman
  Docent Teacher
 Uczący się zawodu, Student, uczeń Student
  Inne Other____________

Jestem zainteresowany/a  RENEXPO® Poland I’m interested in RENEXPO® Poland
 jako wystawca as an exhibitor  jako sponsor as a sponsor
  jako uczestnik konferencji as a Conference Participant
  jako referent as a speaker   jako odwiedzający as a visitor

Zainteresowania Field of Interest 
 Edukacja, dokształcanie education, training
 Biogaz Biogas
 Contracting
 Doradztwo energetyczne energy consulting
 Energooszczędne budownictwo energy efficient construction
  Finanse Finance
  Fundusze Promotional programmes
 Geotermia Geothermal energy
  Energia z drewna Wood energy
  Pojazdy Elektryczne Mobility
  Kogeneracja Cogeneration
  Dom pasywny Passivehouse
 Fotowoltaika Photovoltaics 
  Planowanie, projektowanie Planning, projecting
 Energia solarna termiczna Solarthermal energy
 Izolacje insulation
 Pompy ciepła heat pumps
  Energia wodna hydro power
  Energia wiatrowa Wind power
  Inne Other____________

Ochrona danych Protection of Privacy
Dane osobowe klientów są zbierane i zapisywane na mocy przepisów ustawy o ochronie danych 
osobowych i wykorzystywane do celów reklamowach REECO Poland Sp. z o. o., na co klient wyraża 
zgode poprzez przedłożenie tej karty wstępu. Zgoda ta może byc cofnięta w każdej chwili.

Customer data is collected according to the  Law for data Security. data is stored and used for customer 
care and marketing purposes by reeCO Poland Sp. z o. o..  Customers agree with the further usage of 
their data by handing in the voucher for a free ticket until explicitly cancelled.

Patronat Honorowy Patrons

Partnerzy Partners

http://www.renexpo-warsaw.com/rejestracja.html?&L=1_blank
http://www.renexpo-warsaw.com/288.html?&L=1_blank
http://www.renexpo-warsaw.com/260.html
http://www.renexpo-warsaw.com/?id=269
http://www.renexpo-warsaw.com/222.html?&L=0
http://www.renexpo-warsaw.com/280.html
http://www.renexpo-warsaw.com/284.html
http://www.renexpo-warsaw.com/264.html
http://www.renexpo-warsaw.com/221.html
http://www.renexpo-warsaw.com/254.html
http://www.renexpo-warsaw.com/272.html
http://www.renexpo-warsaw.com/220.html
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tora, a których właściwy dobór decyduje o 
wiarygodności pomiaru i bezawaryjnej pracy 
całego urządzenia. Istotnym czynnikiem de-
cyzyjnym powinny być też koszty serwisu i ka-
libracji oraz dostępność i ceny części zamien-
nych.

Dlaczego akurat analizatory Testo ?

Zgodne z normami
Przenośne analizatory spalin testo 330-LL i te-
sto 327 spełniają normy EN50379-1/-2/-3. 
Mocna konstrukcja
Charakteryzują się wzmocnioną konstruk-
cją, z klasą zabezpieczenia IP40, dzięki cze-
mu stanowią niezawodne narzędzie pra-
cy każdego instalatora i serwisanta kotłów 
grzewczych. Wydłużona gwarancja na cele 
elektrochemiczne oraz możliwość ich samo-
dzielnej wymiany przez użytkownika stanowią 
istotny atut, decydujący o wyborze właśnie 
analizatorów Testo. 

Szerokie możliwości pomiarowe
Analizatory spalin Testo umożliwiają pomiar 
O2, CO, CO2, NOx, a także oznaczenie innych 
istotnych parametrów właściwej pracy ko-
tła, takich jak: sprawność, strata kominowa, 
współczynnik nadmiaru powietrza, ciąg itd. 
Dowodem wykonanej analizy może być wy-
druk raportu z drukarki bezprzewodowej Te-
sto, zawierający pełny wynik przeprowadzo-
nej analizy, datę i godzinę pomiaru, a także 
nazwę wykonawcy.
Wizualizacja pomiarów i raport
Analizator  spalin testo 330 LL umożliwia gra-
ficzną wizualizację pomiarów: komunikaty 
objaśniające, proste do interpretacji symbole 
i kolorowe znaczniki umożliwiają natychmia-
stową interpretację uzyskanych wyników po-
miarowych. Głównym elementem sposobu 
przetwarzania i graficznej prezentacji danych 
jest tzw. macierz spalin. Po przeprowadzonej 
analizie spalin, macierz określi, czy wartości 
CO i O2, jak również pozostałe parametry po-

Interpretacja pomiarów jeszcze  
nigdy nie była tak prosta! 

testo 330 LL  
i testo 327  
– analizatory spalin 

  Aneta Brodzik

  Niezależnie od zastosowanej technolo-
gii – każdy system grzewczy musi działać 
optymalnie. Oznacza to jego stałą kontro-
lę i regulację. 
Optymalizacja procesu spalania zapew-
nia znaczącą oszczędność energii. Rynek 
dostaw ciepła w budownictwie się roz-
wija. Wprowadzane są systemy solarne, 
pompy ciepła, kotły kondensacyjne, syste-
my na paliwa stałe (pellet) i inne techno-
logie. 
Głównymi celami nowoczesnego systemu 
grzewczego staje się  dostawa ciepła na 
żądanie, przy jednoczesnym niskim zużyciu 
energii i minimalnej emisji zanieczyszczeń.

Jakie wymagania powinien  
spełniać analizator spalin?

Praca ze sprawnym analizatorem polega 
nie tylko na oszczędności czasu, ale przede 
wszystkim ułatwia takie dobranie mieszaniny 
powietrza i paliwa, aby proces spalania był 
najbardziej wydajny i jednocześnie ekono-
miczny.
Analizator spalin to narzędzie codziennej 
pracy, ważne jest więc, aby był on dobrze 
dobrany do potrzeb każdego użytkownika. 
Powinniśmy zwrócić uwagę przede wszystkim 
na żywotność i zakres pomiarowy cel elek-
trochemicznych, które są „sercem” analiza-

Sezon grzewczy to dla instalatorów oraz 
serwisantów kotłów olejowych i gazowych czas 
wytężonej pracy, ale również okres największej 
liczby zleceń, a co za tym idzie zarobku. Podstawą wygodnej i 
skutecznej pracy instalatorów i serwisantów jest sprawny oraz 
precyzyjny analizator spalin. Umożliwi on szybkie i wiarygodne 
pomiary, niezbędne do właściwego ustawienia pracy kotła 
grzewczego. 

http://www.instalreporter.pl
http://www.testo.com.pl
http://www.instalreporter.pl
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kotłów grzewczych. Kolorowy wyświetlacz o 
wysokiej rozdzielczości pozwala na graficzną 
prezentację danych pomiarowych, a jego 
podświetlenie gwarantuje doskonałą czytel-
ność nawet w warunkach słabego podświe-
tlenia.  

miarowe znajdują się w dopuszczalnym za-
kresie (zielony), czyli czy system grzewczy jest 
optymalnie ustawiony. Jeżeli zapamiętane 
dane pomiarowe znajdują się poza zakresem 
optymalnym, macierz spalin dostarcza istot-
nych informacji dotyczących koniecznej re-
gulacji systemu grzewczego.
Dodatkowe funkcje pomiarowe 
Rozszerzone funkcje pomiarowe takie, jak: 
test szczelności instalacji gazowej i pomiary 
na paliwach stałych umożliwiają przeprowa-
dzenie przejrzystej i wiarygodnej analizy sys-
temu grzewczego. Dzięki możliwości bezpo-
średniego podłączenia do analizatora testo 
330 LL zestawu do pomiaru szczelności, moż-

na przeprowadzić właściwe testy na rurach 
gazowych, bez konieczności używania osob-
nych urządzeń pomiarowych.
Dłuższa żywotność cel
Analizatory spalin testo 330 LL zostały również 
wyposażone w cele pomiarowe o wydłużo-
nej żywotności. Żywotność cel O2 i CO wynosi 
teraz nawet 6 lat dzięki czemu koszty później-
szego serwisu i eksploatacji zostały zreduko-
wane do minimum.

Analizatory spalin testo 330 LL to niezawodne 
i wiarygodne narzędzie pracy zarówno przy 
nagłych awariach systemu grzewczego, jak 
i w codziennej pracy instalatora i serwisanta 

testo 330 LL

• Polska wersja językowa, zatypowane 
polskie paliwa
• Samodzielna wymiana cel elektroche-
micznych przez użytkownika
• Wysoka rozdzielczość kolorowego wy-
świetlacza graficznego 240x320 pikseli
• Rozbudowana funkcja autodiagnostyki 
przyrządu – komunikaty błędów, określe-
nie kondycji cel elektrochemicznych i po-
ziomu napełnienia wykraplacza konden-
satu itd.
• Funkcja rejestracji – pomiar ciągły do 
120 minut
• Rozbudowane menu pomiarowe: m.in. 
test szczelności, pomiar na paliwach sta-
łych dla CO/O2

• Pomiar ciśnienia do 300 mbar
• 4 lata gwarancji

Sprawdź, co potrafią analizatory spalin 

testo 327

testo 327 to nowoczesny, funkcjonalny i ekono-
miczny analizator spalin, do ustawiania kot- 
łów olejowych i gazowych. Umożliwia pomiar 
wszystkich podstawowych parametrów, po-
trzebnych do właściwego ustawienia pracy 
kotła grzewczego, tj. sprawność spalania, stra-
tę kominową, ciąg, O2, CO, CO2. Analizator zo-
stał wyposażony we wzmocnione cele elek-
trochemiczne, dzięki czemu firma Testo oferuje 
wydłużoną gwarancję do 2 lat!

• Wzmocniona konstrukcja – klasa zabezpie-
czenia IP40 • Intuicyjne menu w języku polskim, 
zatypowane polskie paliwa • Archiwizacja po-
miarów za pomocą bezprzewodowej drukarki 
Testo • Wbudowany wykraplacz kondensatu • 
Wygodny w transporcie i użytkowaniu – waga 
ok. 0,5 kg 

Testo Sp. z o.o.
ul. Czereśniowa 130
02-456 Warszawa
tel. 22 863 74 01, faks: 22 863 74 15
e-mail: testo@testo.com.pl
www.testo.com.pl
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Prezes UOKiK od początku roku wydała 41 
decyzji dotyczących niedozwolonych dzia-
łań gmin i ich spółek zależnych. Do niepra-
widłowości najczęściej dochodzi na ryn-
ku usług wodociągowo-kanalizacyjnych. 27 
z 41 wydanych decyzji dotyczyło naduży-
wania pozycji dominującej, a 14 naruszenia 
zbiorowych interesów konsumentów. W 26 
przypadkach nałożone zostały kary finanso-
we o łącznej kwocie ponad 1,2 mln zł. W po-
zostałych przypadkach prezes Urzędu odstą-
piła od sankcji pieniężnej, przede wszystkim 
ze względu na zobowiązanie przedsiębiorcy 
do zmiany niedozwolonych praktyk. Do nie-
prawidłowości najczęściej – 30 razy – docho-
dziło na rynku usług wodociągowo-kanali-
zacyjnych. 
Z doświadczenia UOKiK wynika, że stosowa-
nie niedozwolonych praktyk przez gminy i 
ich podmioty zależne wynika przede wszyst-
kim z nieznajomości obowiązującego pra-
wa. Świadczą o tym m.in. podobne nie-
prawidłowości w różnych regionach kraju. 
Dlatego Urząd rozpoczął akcję edukacyjną 
skierowaną do jednostek samorządu teryto-
rialnego. Gminy otrzymają materiały infor-
macyjne, które wyjaśniają przepisy prawa 
ochrony konkurencji na przykładach spo-
tykanych głównie na rynkach lokalnych — 
nadużywanie pozycji dominującej oraz zmo-
wy przetargowe.

http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.
php?news_id=2898

UOKiK –
nieprawidłowości 
na rynku
usług wodociągowo-
kanalizacyjnych

http://www.instalreporter.pl
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Wykonanie instalacji c.o. i ogrzewania podłogowego w domu 
jednorodzinnym

- kopolimer statyczny polipropylenu (random) 
(PP-R), który obejmuje termoplastyczne ko-
polimery statystyczne propylenu mające nie 
więcej niż 50% innego monomeru lub mono-
merów olefinowych, niemające innych niż 
olefinowe grup frakcyjnych, kopolimeryzowa-
nych z polipropylenem, znany również jako 
typ 3,
- polietylen wysokiej gęstości sieciowany (PE-X),
oraz
- polibutylen (PB).
Wyżej wymienione symbole tworzyw są 
oznaczeniami podstawowymi. W praktyce 
używane jest więcej symboli, co spowodo-
wane jest wprowadzaniem przez producen-
tów symboli firmowych (nie należy tego mylić 
z nazwami firmowymi poszczególnych two-
rzyw). 
W gotowych produktach rurowych bar-
dzo często występują w jednym wyrobie 
połączenia rożnych rodzajów tworzywa i 
innych materiałów, np. metalowe gwinto-
wane wkładki, taśmy aluminiowe zmniejsza-
jące wydłużalność liniową tworzyw sztucz-
nych. Takim doskonałym przykładem mogą 
być rury wielowarstwowe składające się naj-

częściej z wewnętrznej warstwy polietyle-
nu sieciowanego, środkowej warstwy z ta-
śmy aluminiowej zgrzewanej doczołowo lub 
na zakładkę ultradźwiękami lub laserem i ze-
wnętrznej warstwy również z polietylenu sie-
ciowanego lub wysokiej gęstości (np. PE-X/
AL/PE-X lub PE-X/AL/PE-HD). 
Innym przykładem są łączniki z polipropylenu 
(PP) lub polietylenu wysokiej gęstości z zato-
pionymi wkładkami mosiężnymi, najczęściej 
powleczonymi powłoką chromoniklową i od-
dzielonymi od wewnątrz rury cienką warstwą 
tworzywa, które zapewnia brak kontaktu me-
talowej wtopki z przepływającym medium. 
Wymienić też trzeba rury tworzywowe wyko-
nywane z dodatkowymi warstwami zewnętrz-
nymi lub wewnętrznymi (we wnętrzu ścianki 
przewodu) dla uzyskania pewnych określo-
nych cech. 
Najczęściej są to naniesione warstwy anty-
dyfuzyjne ze specjalnego rodzaju żywic lub 
zewnętrzne warstwy z taśmy aluminiowej 
ciągłej lub perforowanej, zabezpieczonej 
dodatkową zewnętrzną 
cienką warstwą tworzy-
wa (rury stabilizowane). 

Kompendium wiedzy o materiałach rur  
do c.o. i instalacji sanitarnych 

W królestwie 
polietylenu,  
czyli najpopularniejsze  
małe rury tworzywowe 

  Andrzej Świerszcz

Obecnie materiałem, z którego najczęściej wykonuje się ogrzewanie 
podłogowe, są rury wielowarstwowe z polietylenu sieciowanego oraz rury 
wielowarstwowe z PE-RT. Do budowy instalacji ogrzewczej grzejnikowej 
również wykorzystuje się przewody wielowarstwowe z PP-R lub miedziane.
Polietylen usieciowany produkowany jest od 1972 roku. To właśnie 30 lat temu 
firma Wirsbo opracowała metodę produkcyjną procesu Engla do wytwarzania 
sieciowanych rur polietylenowych za pomocą nadtlenku. Proces ten został 
nazwany imieniem wynalazcy Tomasza Engela.
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  O rodzajach tworzyw  
i ich symbolach

W instalacjach sanitarnych i ogrzewczych 
podstawowymi rodzajami tworzyw są two-
rzywa termoplastyczne. Z tworzyw termopla-
stycznych na instalacje rurowe stosowane są 
tworzywa należące do dwóch grup:
- poliwinylowe,
- poliolefiny.
W grupie tworzyw poliwinylowych stosowa-
ne są 2 rodzaje tworzyw sztucznych: polichlo-
rek winylu nieplastyfikowany (twardy) (PVC-U) 
i chlorowany polichlorek winylu (PVC-C).

W grupie poliolefin z kolei wyróżnić można:
- polietylen niskiej gęstości (PE-LD),
- polietylen wysokiej gęstości (PE-HD),
- polietylen średniej gęstości (PE-MD),
- homopolimer polipropylenu (PP-H), który 
obejmuje wszystkie homopolimery polipropy-
lenowe, znany również jako typ 1,
- kopolimer blokowy polipropylenu (PP-B), któ-
ry obejmuje kopolimery z termoplastycznym 
,,blokiem” propylenowym, mające nie więcej 
niż 50% innego monomeru lub monomerów 
olefinowych, niemające innych niż olefinowe 
grup frakcyjnych, koplimeryzowanych z poli-
propylenem, znany również jako typ 2,

http://www.instalreporter.pl
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Zalety tego materiału mimo upływu wielu lat 
nie są tak powszechnie znane wśród instala-
torów.

Bardzo wysoka wytrzymałość zmęcze-
niowa
Zjawisko zmęczenia materiałowego powsta-
je wówczas, gdy rura poddawana jest cy-
klicznemu działaniu (naprzemiennie wysokie-
go i niskiego) ciśnienia. 
Powoduje to trwałe zmiany w strukturze ma-
teriału, co w konsekwencji doprowadza do 
utraty jego pierwotnych właściwości mecha-
nicznych.

Odporność na zarastanie kamieniem (in-
krustację)
Gładkość powierzchni wewnętrznej rur oraz 
złączek powoduje, iż niemożliwe staje się 
osadzanie kamienia (osadów wapienno-ma-
gnezowych). Nie odkładają się osady lub zło-
gi, co sprawia, że przewody zachowują stałą 
średnicę wewnętrzną przez cały kilkudziesię-
cioletni okres użytkowania. Większa prędkość 
wody w złączce, która najczęściej ma śred-
nicę wewnętrzną mniejszą od samego prze-
wodu, powoduje samooczyszczanie się me-
talowej powierzchni kształtki.

Znacznie ograniczona w stosunku do 
rur stalowych przenikalność cieplna, co 
istotnie ogranicza schłodzenie wody w 
instalacji
Mała przenikalność termiczna gwarantu-
je niski poziom strat energii cieplnej. Materiał 
ten jest dobrym izolatorem termicznym, gdyż 
straty ciepła transportowanej cieczy są mi-
nimalne. Przewodnictwo rury PE-X/Al/PE-X (z 
wkładką aluminiową o grubości 0,2 mm) wy-

nosi 0,43 W/mxK. Strata ciepła dla tej rury jest 
około 900 razy mniejsza niż dla miedzi. Prze-
wodność cieplna dla rury PE-X standardowej 
oraz z barierą antydyfuzyjną EVOH wynosi w 
granicach od 0,35 W/mxK do 0,41 W/mxK (w 
zależności od producenta rur). Na zewnętrz-
nej powierzchni przewodu nie zachodzi zja-
wisko kondensacji pary wodnej zawartej 
w powietrzu, tak jak to ma miejsce na po-
wierzchni rur stalowych lub miedzianych wy-
pełnionych zimną wodą. Zjawisko to jest czę-
stym powodem powstawania grzyba i pleśni 
na powierzchni ściany na skutek braku izola-
cji termicznej metalowych przewodów z zim-
ną wodą.

Bardzo wysoka odporność na udary i siły 
rozciągające
Według procedur standardowych określa się 
zachowanie tworzywa pod wpływem ude-
rzeń, tzw. ciągliwość udarową, inaczej wiąz-
kość, w próbach na złamanie uderzeniowe 
lub przebicie. 
Wyznacza się przy tym możliwość przejęcia 
pracy uderzenia przez próbki – w postaci rur, 
prętów lub płytek, czasami zaopatrzone w 
nacięte karby – za pomocą młotów waha-
dłowych lub urządzeń ze swobodnie spada-
jącymi ciężarkami niszczącymi, w większości 
do całkowitego zniszczenia. Normą dotyczą-
cą badań udarności jest ISO 3127/DIN 8061: 
Udarność rur. 
W próbach długotrwałych próbki tworzywa 
obciąża się jednoosiowo w ustalonych wa-
runkach klimatycznych siłami (najczęściej 
ciężarkami), które podczas trwania całej 
próby pozostają takie same. Mierzy się wy-
dłużenie odcinka pomiarowego i czas ewen-
tualnego rozerwania próbki.

Wysoka elastyczność rur
Pozwala ona na wykonanie instalacji w zu-
pełnie inny niż tradycyjny sposób, eliminu-
jąc nawet 50% i więcej połączeń. Przewód 
z wkładką aluminiową jest rurą „trwale ela-
styczną”. Raz nadany jej kształt przy uży-
ciu specjalnej sprężyny zewnętrznej lub we-
wnętrznej pozostaje na trwałe. W przypadku 
rur standardowych do zmiany kierunku moż-
na stosować dmuchawę powietrza gorące-
go lub łuki naprowadzające o kącie 90o. Po-
zwala to na wykorzystanie zmian kierunku 
prowadzenia przewodów (narożniki ścian, 
obejścia filarów) bez konieczności stosowa-
nia złączek, jak to ma miejsce w przypadku 
rur stalowych lub miedzianych (twardych).

Zdolność samokompensacji wydłużeń 
cieplnych
W przypadku natynkowego montażu insta-
lacji przewody powinny być prowadzone w 
sposób umożliwiający przejęcie wydłużeń 
cieplnych z wykorzystaniem zjawiska samo-
kompensacji. Przewodom należy zapewnić 
prawidłowe punkty podparcia, umożliwia-
jące przejęcie wydłużeń w określonych kie-
runkach. Kompensacja naturalna (samokom-
pensacja) polega na układaniu przewodów 
w linii łamanej z odpowiednim rozmieszcze-
niem podpór stałych i przesuwnych. Umożli-
wia to swobodne wydłużanie się odcinków 
prostych na skutek uginania się kolan lub łu-
ków.

Najwyższa spośród wszystkich tworzyw 
sztucznych żywotność instalacji
Ze względu na temperaturę i ciśnienie, jakie-
mu poddawane są instalacje wodno-sani-
tarne oraz ze względu na charakterystyczne 

właściwości polietylenu sieciowanego, insta-
lacje wykonane z tego materiału cechuje 
trwałość porównywalna z trwałością budyn-
ku, tj. minimum 50 lat. Amerykańscy produ-
cenci rur z PE-X określają jego żywotność w 
normalnych warunkach eksploatacyjnych 
na 100 lat.

Brak jonów metali ciężkich
W przewodach wykonanych z PE-X nie wy-
stępuje ołów i kadm.

Brak pękania przewodów z PE-X (bez 
wkładki aluminiowej) wywołanego za-
marzaniem wody
Należy pamiętać, iż nie dotyczy to elemen-
tów instalacji wykonanych z metalu (zawo-
ry, złączki itp.), gdzie należy liczyć się z ich 
uszkodzeniem. Przewód z polietylenu siecio-
wanego (standardowy) z korkiem lodowym 
wewnątrz poddany próbie uderzeniowej nie 
ulega zniszczeniu.

Niskie koszty
Koszt instalacji z PE-X jest z reguły niższy od 
ceny rury o podobnej średnicy wykonanej ze 
stali lub miedzi. 
Mówiąc o kosztach, należy brać pod uwagę 
również narzędzia do wykonania instalacji 
z tworzywa sztucznego. Systemy zaciskowe 
skręcane z pierścieniem przeciętym wyma-
gają minimum oprzyrządowania, którego 
koszt jest niewielki. Bardziej zaawansowa-
ne technologicznie systemy (zaprasowywa-
ne zaciskarką elektryczną lub hydrauliczną) 
wymagają dużo większych nakładów inwe-
stycyjnych, co jest zrekompensowane szyb-
szym i bardziej precyzyjnym wykonaniem po-
łączeń.

Dlaczego PE-X stał się tak popularny?

http://www.instalreporter.pl
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Odporność na korozję
Wszystkie tworzywa sztuczne stosowane w 
instalacjach są odporne na korozję.

Przy załamaniu rury brak ujemnego 
wpływu na jakość materiału
Nie dotyczy to rur z powłoką EVOH lub 
wkładką aluminiową.

Polietylen sieciowany jest obojętny fi-
zjologicznie oraz odporny mikrobiolo-
gicznie
Oznacza to, że materiał ten nie ma więk-
szego wpływu na smak, zapach i kolor 
wody.Polietylen może powodować prze-
chodzenie do wody lekko słodkiego sma-
ku. Najwyższe stężenia substancji wymywa-
nych ze ścianek występuje w rurociągach o 
małej średnicy. Dotyczy to szczególnie od-
cinków przewodów o bardzo małym zuży-
ciu wody, czyli takich, w których woda znaj-
duje się w spoczynku przez dłuższy czas.

Kompatybilność instalacji wykonanych 
z PE-X z rurami stalowymi i miedzianymi
Przewody oraz złączki nie wchodzą w reak-
cję z ww. materiałami, z których wykonana 
jest pozostała część instalacji. Nie występu-
je tu zjawisko korozji elektrochemicznej.

Bardzo wysoka wytrzymałość na  
ciśnienie
Rura PE-Xc/Al/PE-Xb o wymiarach 16x2,0 
mm wytrzymuje podczas próby ciśnienie 
100,2 bara przy temperaturze wody 23˚C. 
Przewód PE-X (standardowy) ulega ro-
zerwaniu przy ciśnieniu 76 barów (temp. 
wody 23˚C). Połączenia nie wykazują śla-
dów przecieków.

Dlaczego PE-X stał się 
tak popularny?

Rury wielowarstwowe

Tego typu rury stosowane są głównie w insta-
lacjach zimnej i ciepłej wody, centralnego 
ogrzewania, cyrkulacji, sprężonego powie-
trza, instalacjach chłodzących. Budowa rury 
powinna spełniać wysokie wymagania tech-
niczne i użytkowe. 
Rury muszą być odporne na korozję, wyso-
ką temperaturę, działanie kwasów i zasad. 
W przypadku zastosowania rur wielowar-
stwowych w instalacjach ciepłej wody użyt-
kowej i instalacjach ogrzewczych niebaga-
telną rolę odgrywa również wydłużalność 
termiczna rury. Rury powinny charakteryzo-
wać się niskim współczynnikiem chropowa-
tości oraz być odporne na procesy starze-
nia się materiału. Niski ciężar oraz przystępna 
cena przewodów rurowych wraz ze złączka-
mi to dodatkowe zalety dobrego systemu in-
stalacyjnego.

Budowa rur wielowarstwowych
Wszechstronny montaż rur wielowarstwo-
wych w wielu systemach instalacyjnych jest 
wynikiem zastosowania do ich budowy róż-
nych rodzajów tworzyw sztucznych i materia-
łów w poszczególnych warstwach przekroju 
poprzecznego rury. 
Wewnętrzna powłoka rury najczęściej wy-
konana jest z tworzywa sztucznego. Wyjąt-
kiem są tu przewody, których wewnętrzną 
powłoką jest cienkościenna rura mie-
dziana powleczona polietylenem usie-
ciowanym lub cienkościenna rura ze stali 
szlachetnej powleczona warstwą polipro-
pylenu. 
Zastosowanie metalu do budowy jednej z 
warstw przewodu rurowego pozwala na wy-
eliminowanie dyfuzji tlenu przez ścianki prze-
wodu do wnętrza instalacji oraz ograniczenie 
do minimum wydłużalności termicznej prze-
wodów.

Konfiguracje poszczególnych warstw rur 
wielowarstwowych:
- warstwy: kopolimer statystyczny polipropy-
lenu PP-R + włókno szklane, kopolimer sta-
tystyczny polipropylenu PP-R (parametry 
techniczne i użytkowe identyczne jak dla 
materiału wielowarstwowego nierozdzielnego);
- warstwy: kopolimer statyczny polipropylenu 
(PP-R), aluminium (AL), kopolimer statystyczny 
polipropylenu (PP-R);
- warstwy: stal szlachetna, kopolimer staty-
styczny polipropylenu (PP-R);
- warstwy: polietylen liniowy o niskiej gęstości 
(o podwyższonej odporności na temperatu-
rę PE-RT), warstwa aluminium, polietylen linio-
wy o niskiej gęstości (o podwyższonej odpor-
ności na temperaturę PE-RT);
- warstwy: polietylen liniowy o niskiej gęstości 
(o podwyższonej odporności na temperaturę 
PE-RT), warstwa aluminium, polietylen wyso-
kiej gęstości PE-HD;

Instalacja wykonana w systemie climathermBudowa rury PURMO HKS-Sitec PE-X/Al/PE-X 
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Łączniki metalowe do rur  
wielowarstwowych:
- złączki mosiężne niklowane
- złączki mosiężne pokryte warstwą cyny
- złączki z brązu
- złączki z mosiądzu odpornego na odcynko-
wanie
- złączki mosiężne

Różnice w przewodach z PE-X
Przewody z PE-X różnią się między sobą nastę-
pującymi cechami:
- typem polietylenu w poszczególnych war-
stwach przekroju (np. PE-Xc/Al/PE-PE-HD),
- stopniem usieciowania rury z materiału jed-
norodnego (np.PE-Xa; PE-Xb; PE-Xc),
- stopniem usieciowania poszczególnych 
warstw (np. PE-Xc/Al/PE-Xb; PE-Xb/EVOH/PE-
-Xb; PE-Xa/EVAL/; PE-Xc/Al/PE-Xc),
- grubością wkładki aluminiowej Al (np. 0,2 mm);
- połączeniem wkładki metalowej (na zakład-
kę lub doczołowo) i miejscem jej nałożenia 
wewnątrz lub na zewnątrz rury;
- miejscem naniesienia powłoki antydyfuzyj-
nej (EVOH; EVAL; O2 STOP);
- zabezpieczeniem przed promieniowaniem 
UV (np. napyleniem powłoki aluminiowej lub 
naniesieniem jej w postaci taśmy);
- stabilizacją smakową, woda przepływają-
ca przez te rury nie ma posmaku tworzywa 
sztucznego;
- odpuszczeniem termicznym – odprężeniem, 
bez dokonania odprężenia przewód zmie-
nia swą długość w trakcie eksploatacji wraz z 
upływem czasu.

W fabryce firmy Uponor w Szwecji proces produkcji rur z polietylenu sieciowanego PE-Xa 

- warstwy: polietylen liniowy o niskiej gęstości 
PEOC, warstwa antydyfuzyjna EVOH;
- polietylen liniowy o niskiej gęstości (o pod-
wyższonej odporności na temperaturę) PEOC 
(PE-RT 80, PE-RT 90, PE-RT 63);
- polietylen wysokiej gęstości usieciowany 
(PE-Xa, PE-Xb, Pe-Xc), VPE – oznaczenie poli-
etylenu usieciowanego w Niemczech,
PE-Xa – sieciowanie rury metoda tlenową,
PE-Xb – sieciowanie rury związkiem chemicz-
nym o nazwie ,,silan”,
PE-Xc – sieciowanie rury wiązką strumienia 
elektronów w akceleratorach atomowych;
- warstwy: polietylen usieciowany, aluminium, 
polietylen usieciowany (np. PE-Xc/AL/PE-Xb) 
(parametry techniczne i użytkowe identyczne 
jak dla materiału wielowarstwowego nieroz-
dzielnego);
- warstwy: polietylen usieciowany, aluminium, 
polietylen wysokiej gęstości (np. PE-Xc/AL/PE-
-HD) (parametry techniczne i użytkowe iden-
tyczne jak dla materiału wielowarstwowego 
– nierozdzielnego);

- warstwy: polietylen usieciowany, warstwa 
antydyfuzyjna EVOH lub EVAL (żywica z al-
koholu winylowego), polietylen usieciowa-
ny (PE-X/EVOH/PE-X) (parametry techniczne i 
użytkowe identyczne jak dla materiału wielo-
warstwowego nierozdzielnego);
- warstwy: wkładka wewnętrzna z rury mie-
dzianej, polietylen usieciowany PE-X;
- warstwy: polibutylen, warstwa antydyfuzyj-
na, polibutylen.

Przedstawiony przegląd konfiguracji po-
szczególnych warstw rur wielowarstwowych 
na dzień dzisiejszy może być niekompletny. 
Ciągły postęp w tej dziedzinie stwarza wie-
le możliwości rozwoju poszczególnych czę-
ści składowych, z których zbudowane są rury 
wielowarstwowe.

Łączniki z tworzyw sztucznych do rur  
wielowarstwowych:
- PP-SU – polisulfony fenylu
- PVDF – polifluorek winidylenu

Odbiór instalacji wodociągowych wymaga 
przeprowadzenia próby szczelności zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w projekcie tech-
nicznym, a w przypadku braku wytycznych 
– przepisami wykonania i odbioru robót bu-
dowlano-montażowych. Kontrolę wykona-
nia instalacji wodociągowej lub ogrzewczej 
należy przeprowadzić zgodnie z zalecenia-
mi przedstawionymi w ,,Warunkach tech-
nicznych wykonania i odbioru instalacji wo-
dociągowych” (lub ogrzewczych), których 
autorem jest Marek Płuciennik (wydaw-
ca: COBRTI INSTAL oraz Ośrodek Informa-

cji ,,Technika instalacyjna w budownictwie”, 
Warszawa, 2003 r.; zalecane do stosowa-
nia przez Ministerstwo Infrastruktury; Zeszyt 
nr 7). Dość często zdarzało się, że po wy-
konaniu instalacji i przeprowadzeniu pró-
by szczelności przy ciśnieniu 15 barów (a na-
wet większym) niezaprasowana złączka nie 
wykazywała przecieku. Nowa norma stwier-
dza, że „(...) Przeciek na złączce niezapraso-
wanej w miejscu połączenia z rurą powinien 
się ujawnić już przy ciśnieniu próbnym mak-
symalnie 6,5 bara, zarówno przy próbie wod-
nej, jak i powietrznej”. 

Badanie szczelności wodą zimną wewnętrznej instalacji 
wodociągowej wykonanej z rur z tworzyw sztucznych
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Kolory rur z PE-X
Rury do instalacji sanitarnych najczęściej są 
w kolorze mleczno-białym lub niebieskim;  
do instalacji centralnego ogrzewania w ko-
lorze białym, czerwonym, lub srebrnym: w 
ogrzewaniu podłogowym rury mogą być 
żółte, białe i czerwone. Instalacje w kolorze 

mleczno-białym mogą mieć również nanie-
sione kolorowe nitki (zielone, niebieskie, czer-
wone) wzdłuż całej długości. 
Barwa poszczególnej nitki wskazuje na zasto-
sowanie danego materiału w konkretnej in-
stalacji. Producenci nanoszą swe oznacze-
nia literowe i cyfrowe na powierzchnie rur w 

Budowa rury VA® STAB  

Rura 
wielowar-
stwowa 
Geberit Mepla 
PE-Xb/Al/ 
PE-HD Konstrukcja rury zespolonej KAN-therm PP Glass
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określonym kolorze, który jest również wskazów-
ką, gdzie dana rura ma być zainstalowana.

Rury PE-RT

Oznaczenie rur PE-RT oznacza materiał z po-
lietylenu o podwyższonej odporności na wy-
soką temperaturę. Rury z polietylenu PE-RT 
(materiał bazowy POEC – Dowlex 2344E) ce-
chuje bardzo dobra stabilność cieplna i ci-
śnieniowa. Struktura przestrzenna niesiecio-
wanego polietylenu jest podobna do wełny, 
w której poszczególne elementy (nici, mole-
kuły) są wzajemnie splątane. Każdy z równej 
długości łańcuchów głównych ma swoje ga-
łęzie boczne, a te im dłuższe, tym tworzą bar-
dziej splątaną materię. Tym samym wzrasta 
odporność tego materiału na procesy sta-
rzenia się. Standardowy polietylen ma krótkie 
łańcuchy boczne (butenconomery), a PE-RT 
składa się z gałęzi trzy razy dłuższych (octen-
comonomery). Tak złożona struktura bardzo 
wyraźnie poprawia wytrzymałość termicz-
ną i mechaniczną całego materiału. Mate-
riał ten cechuje się wysoką elastycznością, 
która pozwala na łatwiejsze układanie rur w 
ogrzewaniu podłogowym. Dzięki podstawo-

wym właściwościom tego materiału nie ma 
konieczności wykonywania procesu siecio-
wania, co wyraźnie wpływa na zmniejszenie 
kosztów produkcji rury. 
Przewody z PE-RT są znacznie tańsze od 
rur z PE-X. Rury z tego materiału mają za-
stosowanie przede wszystkim w przyłą-
czach grzejnikowych oraz w wodnym 
ogrzewaniu podłogowym i ściennym.

Przed zakupem rur…  
– kilka praktycznych uwag

1. Zawsze należy sprawdzić oznakowanie 
wyrobu. Należy bezwzględnie unikać prze-

wodów i złączek niemarkowych nieznanych 
producentów. 
2. Wszystkie rury przeznaczone do stosowa-
nia w instalacjach ogrzewczych muszą mieć 
barierę antydyfuzyjną. Brak takiej bariery jest 
równoznaczny z cotygodniową wymianą ca-
łej wody w instalacji. Taką barierą dla tlenu, 
który przenika przez ścianki rur do jej wnętrza, 
jest wkładka aluminiowa lub specjalny rodzaj 
żywicy wprowadzony w strukturę rury. Nieste-
ty żywica ta traci swoje właściwości antydy-
fuzyjne powyżej temp. 70°C. Naniesienie war-
stwy antydyfuzyjnej na zewnętrzną powłokę 
rury powoduje, że rura jest tańsza w produk-
cji, ale zwiększa się ryzyko jej uszkodzenia na 
placu budowy. 
3. Markowi producenci systemów instalacyjnych 
dają wieloletnią gwarancję na swoje wyroby. 
Jednak aby uzyskać taką gwarancję, wszystkie 
poszczególne części użyte do budowy instalacji 
muszą być tego samego producenta!  
4. W przypadku systemów zaprasowywanych 
bezwzględnie należy używać do wykonywa-
nia połączeń określonego typu szczęk oraz 
narzędzi zalecanych przez producenta syste-
mu.  

Prasa zaciskająca
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fusiotherm® Stabi Glass 
Asortyment produktów obejmuje rury homo-
geniczne oraz rury zespolone. Wśród rur ze-
spolonych oprócz rur stabilizowanych perfo-
rowaną wkładką aluminiową, firma oferuje 
rury fusiotherm® Stabi Glass – stabilizowane 
włóknem szklanym. Warstwa konglomera-
tu włókna szklanego i polipropylenu stano-
wi 40% grubości ścianki, a wysoka zawartość 
uporządkowanych włókien szklanych spra-
wia, że rury tego typu charakteryzują się ma-
łym współczynnikiem wydłużalności linio-
wej α = 0,035 mm/mK. To predysponuje je do 
zastosowania w instalacjach ciepłej wody i 

centralnego ogrzewania. Rury te umożliwia-
ją, bowiem wykonanie instalacji w sposób 
ograniczający w dużej mierze zastosowanie 
kompensacji, jak również redukują liczbę ko-
niecznych podpór przesuwnych. Przekłada 
się to bezpośrednio na koszt instalacji i skró-
cony czas jej wykonania.
Połączenia rur z kształtkami dokonuje się, wy-
korzystując technikę zgrzewania. W przypad-
ku rur o średnicach do 125 mm konieczne jest 
użycie zgrzewarek z wymiennymi nakładka-
mi grzewczymi przystosowanymi do połącze-
nia odpowiednich średnic. Do łączenia rur o 
średnicy 160-630 mm należy używać zgrze-
warek doczołowych. 

climatherm Stabi Glass OT
Nowością na rynku instalacyjnym są rury cli-
matherm Stabi Glass OT przeznaczone do 
budowy instalacji centralnego ogrzewania. 
Rury te łączą w sobie wszystkie sprawdzone 
zalety rur polipropylenowych ze szczelnością 

  Podstawowym surowcem do produkcji rur 
i kształtek systemu fusiotherm® jest polipropy-
len random kopolimer. Wieloletnia praktyka 
firmy aquatherm GmbH w dziedzinie produk-
cji systemów instalacyjnych z tworzyw sztucz-
nych przeznaczonych do budowy instalacji 
wodociągowych i grzewczych określiła cel 
firmy, który doprowadził do najwyższej nieza-
leżności dotyczącej wyboru dostawcy pod-
stawowego surowca. W firmie stworzono 
zespół specjalistów z dziedziny inżynierii ma-
teriałowej mających opracować własny in-
nowacyjny surowiec na bazie polipropylenu. 
Założeniem było, by stworzony surowiec był 
zgodny z międzynarodowymi standardami, a 
dodatkowo podnosił właściwości podstawo-
wego surowca. W wyniku podjętych prac fir-
ma opracowała surowiec o nazwie fusiolen®,

który jest podstawą produkcji elementów sys-
temu.
Doskonałe właściwości materiału sprawiły, iż 
zyskał on uznanie wśród odbiorców. Oprócz 
sprawdzonych właściwości polipropylenu-
-random-kopolimer do produkcji rur ciśnie-
niowych zgodnie z normą DIN 8077/8078, 
fusiolen® oferuje dodatkowe korzyści, pod-
kreślając innowacyjny i przyszłościowy cha-
rakter materiału. Ze względu na poprawę 
stabilizacji przez fusiolen®, PP-R (80) osiąga 
punkt termicznej degradacji znacznie póź-
niej (po 42 minutach) niż przewidziany w nor-
mach Standard PP-R (80) (21,88 min.) (rys.). 

AqUATHERM-POLSKA
Nowości w systemach aquatherm–Polska do 
c.o.: grzejnikowego i podłogowego

  Tomasz Palimąka

Oferta firmy aquatherm–Polska 
zawiera rury polipropylenowe w 
zakresie średnic od 16 do 630 mm. 
Tak szeroki zakres średnic umożliwia 
realizację instalacji w każdym 
obszarze infrastruktury technicznej 
budynków zarówno mieszkalnych, 
jak i przemysłowych.

Rury climatherm w instalacji przemysłowej
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na przenikanie tlenu. Jest to pierwsza tego 
typu rura obecna na rynku polskim. Asorty-
ment obejmuje średnice w zakresie od 20 do 
355 mm. Łączenie rur w zakresie średnic do 
125 mm wymaga usunięcia wierzchniej war-
stwy zawierającej barierę antydyfuzyjną.

aquatherm ISO
Firma aquatherm–Polska wprowadziła do 
oferty również rury preizolowane przeznaczo-
ne do przesyłu na znaczne odległości wody 
ciepłej użytkowej oraz niskoparametrowego 
centralnego ogrzewania. Wraz z odpowied-
nimi preizolowanymi kształtkami tworzą one 
system aquatherm ISO. Wśród kształtek znaj-
dują się preizolowane kolana 45°, kolana 90° 
(wersja krótka i długa), odgałęzienia, reduk-
cje, mijanki. Nie zabrakło również zestawów 
do wykonania preizolatu w postaci ISO mufy, 
ISO redukcji. Rura bazowa wykonana jest z 
rur polipropylenowych systemu fusiotherm® 
lub climatherm. Pełna odporność rur na ko-
rozję zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną 
pozwala na niestosowanie tzw. przewodów i 
instalacji kontrolnych. Dla wody pitnej oferu-
jemy wielowarstwową rurę fusiotherm® Stabi 

Glass ISO (SDR 7,4). Dla instalacji grzewczych 
proponujemy rurę climatherm Stabi Glass 
(SDR11) zpewniającą większe przepływy. Rury 
są dostępne w średnicach 32-315 mm i dłu-
gościach 6 i 12 m. Średnice zewnętrzne  rur 
PE-HD wynoszą odpowiednio od 90 do 450 
mm. Rury aquatherm ISO mają izolację z wy-
sokiej gęstości pianki poliuretanowej z ze-
wnętrzną osłoną w kolorze czarnym wyko-
nanym z PE-HD. W tym wykonaniu rury są 
odporne na promieniowanie UV, zmienne 
warunki pogodowe, wodę opadową i tę za-
wartą w glebie, są idealnym rozwiązaniem 
do zastosowań w instalacjach zewnętrznych, 
czego przykładem jest 60 km instalacji geo-
termalnej wykonanej w Afyon (Turcja).

aquatherm ® – ogrzewanie podłogowe
Najistotniejszym elementem instalacji ogrze-
wania podłogowego, jako elementu niewy-
miennego są z pewnością rury. W tym zakre-
sie firma aquatherm oferuje dwa rodzaje rur 
szczelnych dyfuzyjnie, rury PE-RT i rury z po-
libutylenu charakteryzujące się małym pro-
mieniem gięcia i znakomitymi właściwościa-
mi wytrzymałościowymi w przewidzianym 
zakresie zastosowania. 

Wszystkie oferowane przez nas produkty nie-
mieckiej firmy aquatherm GmbH objęte są 
10-letnią gwarancją z ubezpieczeniem do 
kwoty 15 mln euro.   

aquatherm-Polska
ul. Puławska 538, 02-884 Warszawa
tel. 22 321 00 00, faks 22 321 00 20
biuro@aquatherm.com.pl, 
www.aquatherm.com.pl
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Rury PE-RT w ogrzewaniu podłogowym

  Geberit Mepla

Geberit Mepla składa się z rur PE-Xb/Al/PE-
-HD oraz złączek metalowych lub z tworzy-
wa sztucznego. W rurach wielowarstwowych 
typu Mepla zasadniczą warstwą jest rura alu-
miniowa, która od wewnątrz jest osłonięta 
warstwą polietylenu sieciowanego, a od ze-
wnątrz warstwą polietylenu wysokiej gęsto-
ści. Wielowarstwowość rur powoduje połą-
czenie zalet, które są charakterystyczne tylko 
dla rur metalowych, bądź tylko dla rur two-

rzywowych. Tak na przykład rury te są do-
syć elastyczne, ale można je równocześnie 
kształtować poprzez gięcie. Dzięki wewnętrz-
nej i zewnętrznej warstwie tworzywowej są 
odporne na korozję oraz wykazują się niskim 
przewodnictwem cieplnym. Warstwa alumi-
nium ogranicza w znacznym stopniu rozsze-
rzalność cieplną rurociągów oraz zapewnia 
całkowitą odporność na dyfuzję gazów. Wy-
mienione cechy rur Geberit Mepla wskazują, 
że jest to optymalny materiał do stosowania 
w instalacjach grzewczych. 

GEBERIT 
System Geberit Mepla 
w instalacjach c.o.

  Michał Pachecka

Kompleksowo 
opracowany system, 
pozwalający na 
montaż praktycznie 
każdego układu 
instalacji grzewczej  
i możliwość łączenia 
z innego rodzaju 
technologiami wraz 
ze szwajcarską 
jakością to system 
Geberit Mepla. 
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Dzięki systemowej metodzie połączenia, któ-
ra polega po prostu na zaprasowaniu rury na 
kształtce, możliwe jest skrócenie czasu mon-
tażu instalacji do minimum.

Do instalacji grzewczych:  
MeplaTherm

Do montażu w instalacjach grzewczych moż-

na stosować standardowe rury Mepla w ko-
lorze czarnym (średnice od 16 do 75 mm) lub 
rury Mepla w kolorze białym (średnice od 16 
do 26 mm). Standardowy zestaw złączek z 
tworzywa sztucznego przy połączeniach sys-
temowych oraz złączek metalowych przy 
przejściach na połączenia gwintowane zo-
stał rozszerzony o specjalne złączki do insta-
lacji grzewczych.
Tak kompleksowo opracowany system umoż-
liwi wykonanie instalacji centralnego ogrze-
wania w dowolnym układzie. 
System Geberit MeplaTherm można stoso-
wać w instalacjach prowadzonych wzdłuż 
przegród, w bruzdach, w szybach instalacyj-
nych. Przy prowadzeniu rur w podłodze moż-
na uniknąć dodatkowego izolowania ruro-
ciągów, stosując rury Geberit MeplaTherm w 
rurze osłonowej.

Specjalne kształtki:  
konkretne zastosowania

Jeśli wybierzemy tradycyjny układ instalacji z 
prowadzeniem pionów, montaż zaworów ter-
mostatycznych przy grzejnikach ułatwią spe-
cjalne złączki opracowane dla różnego ro-
dzaju grzejnikowych zaworów.
Jeśli przewody instalacji centralnego ogrze-
wania będą prowadzone w posadzce moż-
na w prosty sposób podłączyć grzejniki ze 
ściany lub od dołu. W pierwszym przypadku 
przydatne będą bloki montażowe.
Dzięki nim można precyzyjnie przygotować 
podejścia do podłączenia grzejników. Insta-
lację centralnego ogrzewania z zamontowa-
nymi blokami montażowymi można poddać 
próbie ciśnieniowej, a w końcowym etapie 
budowy po zakończeniu prac budowlanych 
podłączyć grzejniki. Uchronimy je w ten spo-

ogniem, jak np.: podczas spawania czy lu-
towania. Ponadto skróci się czas montażu i 
zmniejszy zakres poinstalacyjnych, napraw-
czych prac budowlanych. Wszystko to wpły-
nie w istotny sposób na obniżenie kosztów.  

sób przed ewentualnym uszkodzeniem bądź 
kradzieżą.
Prowadzenie przewodów instalacji central-
nego ogrzewania w podłodze znacznie uła-
twi i przyspieszy zastosowanie odpowied-
nich elementów podłączeniowych: trójnika 
krzyżakowego (rys. 1 ), przyłączy kątowych 
(rys. 2 ) lub przyłączy trójnikowych (rys. 3 ). 
Wszystkie te elementy mają dodatkowo od-
powiednio wyprofilowane osłony izolacyjne 
pełniące również funkcję ochronną dla ele-
mentów instalacji znajdujących się w szlich-
cie.
Jeśli wybrany zostanie układ instalacji cen-
tralnego ogrzewania z przewodami prowa-
dzonymi przy ścianach i osłanianymi listwa-
mi (rys. 4 ), dzięki systemowym rozwiązaniom 
Geberit Mepla wykonanie takiej instalacji 
przebiegać będzie bezproblemowo. Umoż-
liwią to takie elementy, jak: przyłącza podli-
stwowe z łukami montażowymi w wersji z od-
sadzką bądź zaworem odcinającym
Taki układ instalacji może się znakomicie 
sprawdzić w przypadku montażu lub wy-
miany instalacji centralnego ogrzewania w 
budynkach wymagających zachowania 
szczególnych zasad bezpieczeństwa. Dzię-
ki technologii Geberit Mepla nie wystąpi za-
grożenie wynikające z pracy z otwartym 

1 2

4

Geberit Sp. z o.o.  
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa  
tel. 22 376 01 02, faks 22 843 47 65 
geberit.pl@geberit.com   
www.geberit.pl
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  W systemie PURMO HKS do łączenia rur 
można stosować zarówno złączki skręcane 
mosiężne (średnice 16 i 20), zaprasowywa-
ne mosiężne (pełen zakres średnic od 16 do 
63 mm), jak i zaprasowywane PPSU (średni-
ce od 16 do 32 mm). Złączki PPSU są tańsze 
od złączek mosiężnych, dzięki wykorzystaniu 
do ich produkcji wysokiej jakości tworzywa 
PPSU – polifenylosulfonu. 

Złączki PPSU
Zastosowanie tego materiału powoduje, że 
złączki:
- charakteryzują się wysoką odpornością na 
temperaturę i dużą wytrzymałością na roz-
ciąganie oraz zgniatanie (uderzenie), 
- cechują się wysoką trwałością,
- nie ulegają korozji chemicznej ani inkru-
stacji (odkładaniu się osadu), dzięki czemu 
idealnie nadają się do wód o gorszych para-
metrach fizykochemicznych (np. podwyższo-
nej twardości),
- są higienicznie bezpieczne, dzięki czemu 
nadają się do zastosowania w instalacjach 
wody użytkowej.
W związku z powyższym złączki mają wyso-
ki stosunek jakości do ceny i z powodzeniem 
mogą zastępować złączki mosiężne. Złącz-
ki zaprasowywane PPSU wyposażone w za-
ciskowe tuleje ze stali szlachetnej, mogą być 
używane zamiennie z mosiężnymi, mogą wy-
stępować razem z nimi w jednej instalacji. Są 
one zaprasowywane za pomocą tego same-
go profilu szczęk TH. 

Złączki mosiężne
Spośród wielu propozycji złączek mosięż-
nych dostępnych na polskim rynku ofer-
tę Purmo wyróżnia specjalna konstrukcja 
złączki uniemożliwiająca bezpośredni styk 
wkładki aluminiowej rury z mosiężnym korpu-

sem złączki. Nie występuje niebezpieczeń-
stwo korozji elektrochemicznej na styku  
rura/złączka. 
Przeprojektowany został również mosiężny 
korpus złączki. Podwójny o-ring został osa-
dzony głębiej. Dzięki temu zabiegowi ryzyko 
ścięcia lub przesunięcia jednego z dwóch  
o-ringów podczas nasuwania  rury na złącz-
kę zostało zminimalizowane. Rurę łatwiej jest 
dopasować do złączki bez przykładania 
zbędnej siły. W efekcie nie ma również zja-
wiska pozornej szczelności (np. na przesunię-
tym o-ringu). Ponadto obie uszczelki o-ring 
umieszczone są dokładnie w miejscach do-
cisku szczęki o profilu TH, dzięki czemu po-
łączenie uzyskuje najwyższą szczelność.

Niezaprasowane połączenie ujawnia się 
podczas próby już przy ciśnieniu 1 bar. Nie 
ma ryzyka przeoczenia niezaprasowanego 
połączenia. Szczelność uzyskuje się dopie-
ro po mechanicznym zagnieceniu stalowej 
tulei na rurze i korpusie za pomocą szczęk o 
profilu TH. W praktyce zdarzały się przypadki 
przeoczenia, które dawały o sobie znać na-
wet wiele miesięcy po oddaniu instalacji do 
użytkowania. Niestety naprawa takiego błę-
du była związana z pokryciem przez wyko-
nawcę wszystkich kosztów remontu. 
Zarówno złączki mosiężne zaprasowywane, 

PURMO
Uniwersalny system 
rurowy Purmo HKS

  Marcin Kotas

Uniwersalny system rurowy Purmo HKS firmy Rettig Heating Sp. z o.o. 
przeznaczony jest do wykonywania wewnętrznych instalacji centralnego 
ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody. Bazuje on na rurach wielowarstwo-
wych typu PE-X/AL/PE lub PE-RT/AL/PE-RT z wkładką aluminiową łączoną 
doczołowo. 

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.pl
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jak i złączki PPSU można obracać na zapra-
sowanym połączeniu, dzięki czemu uzy-
skuje się możliwość zmiany położenia złączki 
(np. trójnika), w celu łatwiejszego dopasowa-
nia do pozostałych odcinków instalacji. Do-
datkową zaletą złączek oferowanych przez 
Purmo są również wizjery, dzięki którym moż-
na skontrolować właściwe wykonanie połą-
czenia poprzez sprawdzenie, czy rura nie wy-
sunęła się ze złączki lub nie została do końca 
wsunięta.  

lowinylowy), która spełnia wymagania DIN 
4726, (przenikalność < 0,10 g O2/m3 × d).
Połączenia KAN-therm Push uzyskuje się po-
przez wciśnięcie rozszerzonej końcówki rury 
na złączkę, a następnie nasunięcie na połą-
czenie mosiężnego pierścienia. Technika ta 
nie wymaga żadnych dodatkowych uszczel-
nień, gwarantuje idealną hermetyczność 
i trwałość instalacji, umożliwia prowadze-
nie instalacji w przegrodach budowlanych 
(w szlichcie podłogowej i pod tynkiem). Do 
przyłączania rur do urządzeń i armatury moż-
na też stosować połączenia zaciskowe  
skręcane.
System przeznaczony jest dla wewnętrznych 
instalacji wodociągowych (ciepła i zimna 
woda użytkowa) oraz instalacji grzewczych.

Rury w systemie KAN-therm Press

Rury wielowarstwowe w systemie KAN-therm 
Press występują w dwóch, identycznej kon-
strukcji odmianach, różniących się rodzajem 
zastosowanych materiałów, w tym bazowej 
rury wewnętrznej – rury PE-RT/Al/PE-HD (PE-
-RT) (zakres średnic 14-40 mm) oraz PE-X/Al/
PE-X (50-63 mm).
Składają się z następujących warstw: war-

KAN 
Rury tworzywowe 
w instalacjach 
KAN-therm 

  Piotr Bertram

Na multisystem KAN-therm składa się 6 kompletnych 
systemów instalacyjnych opartych na przewodach 
polietylenowych i polipropylenowych oraz cienkościennych 
rurach stalowych. Systemy, w których wykorzystuje się rury 
tworzywowe to KAN-therm Push, KAN-therm Press,  
KAN-therm PP oraz system ogrzewania  
płaszczyznowego KAN-therm.

  Rury w systemie KAN-therm Push

System oferuje dwa rodzaje rur polietyleno-
wych o zbliżonych parametrach pracy –  
PE-RT i PE-Xc.
Rury PE-RT produkowane są z kopolimeru 
octanowego polietylenu (Dowlex 2388), od-
pornego na wysoką temperaturę i o dosko-
nałych właściwościach mechanicznych.
Rury PE-Xc wytwarzane są z polietylenu wy-
sokiej gęstości poddanego molekularnemu 
sieciowaniu strumieniem elektronów (me-
toda „c” , bez udziału chemikaliów). Takie 
sieciowanie struktury polietylenu powodu-
je uzyskanie najbardziej optymalnej, wyso-
kiej odporności na obciążenia termiczne i 
mechaniczne. Stopień usieciowienia > 60%. 

Obydwa rodzaje rur mają barierę zapobie-
gającą przedostawaniu się (dyfuzji) tlenu 
przez ścianki rur z otoczenia do wody grzew-
czej w postaci powłoki EVOH (alkohol ety-

Konstrukcja rury PE-Xc (PE-RT) z powłoką 
antydyfuzyjną Konstrukcja rury wielowarstwowej KAN-therm

Rury grzewcze PE-RT  
KAN-therm Blue
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stwy wewnętrznej (rura bazowa) z polietyle-
nu o zwiększonej odporności termicznej PE-RT 
(lub PE-X), warstwy środkowej w postaci taś- 
my aluminiowej ultradźwiękowo zgrzewanej 
doczołowo oraz warstwy (powłoki) zewnętrz-
nej z polietylenu o wysokiej gęstości (PE-HD, 
PE-RT lub PE-X). Między aluminium a war-
stwami tworzywowymi występuje adhezyjna 
warstwa wiążąca, która trwale łączy metal 
z tworzywem. Warstwa aluminium zapewnia 

szczelność dyfuzyjną i sprawia, że tak skon-
struowane rury mają 8-krotnie mniejszą wy-
dłużalność cieplną od rur polietylenowych 
jednorodnych. Dzięki zgrzewaniu doczołowe-
mu taśmy Al, rury mają idealnie kołowy  
przekrój.
W zależności od średnicy rury wielowarstwo-
we dostarczane są w zwojach 200, 100, 50, 
25 m (14x2; 16x2; 20x2; 25x2,5; 32x3; 40x3,5 
mm), a rury o średnicach 32x3; 40x3,5; 50x4; 
63x4,5 mm występują w sztangach 5 m.
Technika łączenia Press polega na zapraso-
waniu stalowego pierścienia na rurze osa-
dzonej na króćcu złączki, który jest wyposa-
żony w uszczelnienia o-ringowe.
System przeznaczony jest dla wewnętrznych 
instalacji wodociągowych (ciepłej i zim-
nej wody użytkowej), instalacji centralnego 
ogrzewania (chłodzenia), ciepła technolo-
gicznego i instalacji przemysłowych.
Po wprowadzeniu nowej generacji złączek 
KAN-therm Press LBP oferta systemu została 
wzbogacona o rury PE-Xc o wymiarach 16x2, 
20x2 i 25x2,3 mm oraz o rury PE-RT 16x2 i 20x2 
mm, wyposażone w skuteczną powłokę an-
tydyfuzyjną EVOH. Nowe przewody mogą 
być stosowane we wszystkich instalacjach 
grzewczych (w 4 i 5 klasie zastosowań wg ISO 
10508).

Rury w systemie KAN-therm PP

Rury (a także złączki) systemu KAN-therm PP 
produkowane są z wysokiej jakości polipro-
pylenu PP-R (Random copolimer – kopoli-
mer statystyczny polipropylenu), dawniej 
oznaczany jako polipropylen typ 3. Łącze-
nie rur i złączek systemu KAN-therm PP odby-
wa się poprzez zgrzewanie mufowe (polifuzję 
termiczną) za pomocą zgrzewarek elek-
trycznych. System przeznaczony jest dla we-

wnętrznych instalacji wodociągowych (cie-
płej i zimnej wody użytkowej) oraz instalacji 
grzewczych, a także instalacji technologicz-
nych. 
System KAN-therm PP daje do wyboru sześć 
rodzajów rur, które różnią się grubością ścia-
nek, a także konstrukcją:
- rury jednorodne (SDR 11) PN 10 (20-110 mm),
- rury jednorodne (SDR 7,4) PN 16 (20-110 mm),
- rury jednorodne (SDR 6) PN 20 (16-110 mm),
- rury zespolone PN 16 Stabi Al (20-75 mm),
- rury zespolone PN 20 Stabi Al (16-110 mm),
- rury zespolone PN16 Glass (20-110 mm).
Rury dostarczane są w sztangach o długości 
4 m.
Rura zespolona KAN-therm Stabi Al składa 
się z jednorodnej rury „bazowej” z polipro-
pylenu PP-R otoczonej płaszczem z perforo-
wanej taśmy aluminiowej łączonej na styk 
(przekrój rury jest idealnie kołowy) i pokrytej 
dodatkowo ochronną warstwą polipropyle-
nu. Dla większego zespolenia warstwy alumi-
nium z polipropylenem zastosowano specjal-
ne, wiążące warstwy klejowe. Podstawową 
rolą wkładki aluminiowej w tych rurach jest 
znaczne, pięciokrotne ograniczenie linio-
wej wydłużalności cieplnej (α = 0,03 mm/m x 
K). Warstwa aluminium stanowi też częścio-
we zabezpieczenie przed dyfuzją tlenu z oto-
czenia. Najnowszej generacji rury zespolo-
ne KAN-therm PP Glass mają konstrukcję 
wielowarstwową. Zbrojona włóknem szkla-
nym warstwa środkowa (40% grubości ścianki 
rury) decyduje o wysokiej wytrzymałości rury 
i jej małej liniowej rozszerzalności cieplnej. 
Technika łączenia tych rur nie wymaga do-
datkowej obróbki mechanicznej przed zgrze-
waniem (nie używa się zdzieraków). Oznacza 
to minimalizację możliwości popełnienia błę-
du, a samo połączenie wykonuje się znacz-
nie szybciej. 

Nowe rury, wytwarzane w kolorze szarym, 
charakteryzują się ciągłym, ciemnoniebie-
skim paskiem na gładkiej powierzchni ze-
wnętrznej.

Rury w ogrzewaniu płaszczyznowym 
KAN-therm

Oferta rur grzewczych KAN-therm dla ogrze-
wań płaszczyznowych daje instalatorom sze-
roki wybór, zarówno pod względem materia-
łu, jak i zakresu średnic:
• rury PE-RT z barierą antydyfuzyjną EVOH – 
12x2; 14x2; 16x2; 18x2; 20x2; 25x3,5 mm,
• rury PE-Xc z barierą antydyfuzyjną EVOH – 
12x2; 14x2; 16x2; 18x2; 20x2; 25x3,5 mm
• rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT (PE-
-HD) – 14x2; 16x2; 20x2; 25x2,5; 26x3,0 mm.   
Rury grzejne KAN-therm dostępne są w krąż-
kach 50-200 metrowych oraz na bębnach 
600-1100 m (w zależności od średnicy). Mają 
zastosowanie we wszystkich rodzajach ogrze-
wań płaszczyznowych – podłogowych, 
ściennych oraz powierzchni zewnętrznych, w 
tym ogrzewań murawy boisk piłkarskich.  
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Produkcja rur polietylenowych w zakładach KAN

KAN Sp. z o.o.  
ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin
tel. 85 74 99 200, faks 85 74 99 201
kan@kan.com.pl www.kan.com.pl 

Budowa rury zespolonej KAN-therm PP Stabi Al
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  Rury w systemie ROTEX VA®

ROTEX VA®-STAB składa się z podstawowej 
rury PE-Xc, otoczonej laserowo spawanym 
płaszczem aluminiowym i polerowaną war-
stwą ochronną w kolorze srebrno-szarym. 
Poszczególne warstwy łączy klej o dużej sile 
wiązania. 
Rura podstawowa PE-Xc przeszła badania 
i uzyskała dopuszczenie do stosowania od 
DVGW (DIN 1988 T2, DVGW W 544, nr rej. DW-
-8501BL0524). Gwarantuje ona wymaganą 
wytrzymałość i odporność, a zastosowanie 

aluminiowej powłoki dodatkowo wzmacnia 
te parametry, zapewniając 100% szczelność 
na przenikanie tlenu oraz niską rozszerzalność 
cieplną. Z kolei rozszerzenie cieplne rur RO-
TEX VA®-STAB jest podobne do wydłużenia 
obserwowanego w przypadku rur metalo-
wych (miedzianych lub stalowych). Rura we-
wnętrzna, w której płynie woda, jest wykona-
na z podstawowej rury PE-X. Zapewnia ona 
dużą wytrzymałość ciśnieniową, odporność 
na temperaturę i korozję oraz trwałość zgod-
nie z normą DIN 16892.  

ROTEX 
System 
ROTEX VA® 
wykorzystujący  
tuleje zaciskowe

  Jerzy Grabek

ROTEX VA® to przeznaczony do instalacji 
sanitarnych i grzewczych system 
montażowy wykorzystujący tuleje zaciskowe. W systemie zastosowano 
odporną na zginanie rurę o nazwie handlowej VA®-STAB z rurą bazową 
PE-X i wkładką aluminiową. Tuleje zaciskowe systemu ROTEX VA®, 
podobnie jak złączki oraz rozdzielacze, wykonano z wytrzymałego 
tworzywa sztucznego. Dzięki takiemu rozwiązaniu rozszerzenie cieplne 
rury, złączki, czy tulei zaciskowej jest prawie identyczne. Dodatkowo, samo 
połączenie jest poddane naprężeniu elastycznemu, co gwarantuje jego 
szczelność nawet w przypadku ekstremalnych wahań temperatury. 

Wymiary rur [mm]

  VA®-STAB 16 16x2,2
  VA®-STAB 20     

        20x2,8

  VA®-STAB 25            25x3,5

  VA®-STAB 32             32x4,4

Dane techniczne: 
- współczynnik wydłużenia 0,03 mm/mK
- średnia przewodność cieplna 0,38 W/mK
- maksymalna stała temperatura robocza 
95°C
- krótkotrwała temperatura maksymalna 
110°C
- maksymalne stałe ciśnienie robocze 10 bar

Zespawany spoiną czołową płaszcz alumi-
niowy służy, jako warstwa dyfuzyjna chro-
niąca przed wnikaniem tlenu, ogranicza wy-
dłużenie cieplne i zapewnia rurze stabilność 
kształtu. Pomimo to rura jest podatna na zgi-
nanie. Rurze ROTEX VA® można nadawać 
docelową formę ręcznie bez konieczności 
użycia narzędzi lub z użyciem zginarki do rur. 
Wymagana wytrzymałość i odporność, ni-
ska rozszerzalność cieplna i zastosowanie do-
datkowej aluminiowej powłoki wytycza nowe 
standardy w tej dziedzinie. Skrajna wytrzyma-
łość na uderzenia, nadzwyczajna odporność 
na odkształcenia cieplne oraz dobry poziom 
ochrony przeciwpożarowej sprawiły, że two-
rzywo to sprawdziło się już w branży lotniczej  
i w przemyśle kosmicznym. 
Estetyczny wygląd rur ROTEX VA® umożliwia 
ich montaż w widocznych miejscach.

Złączki ROTEX VA®

W przypadku stosowania wykonanych z two-
rzywa sztucznego PPSU złączek ROTEX VA® 

ryzyko takich procesów, jak korozja, korozja 
naprężeniowa, odcynkowanie i wypłukanie 
jonów metalu jest w zupełności wykluczone. 
Do minimum ograniczone zostaje także ry-
zyko zanieczyszczenia wody pitnej osadami 
metalicznymi. Ponadto, w przypadku monta-
żu podtynkowego wykluczyć można powsta-
nie korozji zewnętrznej. Złączki są dopuszczo-
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ne do stosowania zgodnie z normą DVGW 
W-534 oraz badane przy zastosowaniu ciśnie-
nia wewnętrznego sięgającego 36 bar i tem-
peratury do 120°C. 
Uszczelnienie rur ROTEX VA® na złączkach od-
bywa się bez zastosowania pierścieni  
o-ring oraz innych dodatkowych elementów 
uszczelniających. Wysoka elastyczność połą-
czonych rur PE-X zapewnia bezpieczne i wy-
trzymałe połączenie. 

Rozdzielacz z tworzywa sztucznego
W ramach systemu montażowego ROTEX VA® 
kluczową rolę odgrywa moduł rozdzielacza z 
możliwością podłączenia tulei zaciskowych. 
Wykonany, podobnie jak złączki, z wytrzyma-
łego tworzywa sztucznego oferuje on moż-
liwość łączenia przyłączy od średnicy 16-20 
mm. Przyłącze zasilania również można wyko-
nać w postaci przyłącza z tuleją zaciskową. 
Dzięki temu, w całej instalacji rozprowadzają-

cej wodę nie ma już konieczności stosowania 
połączeń skręcanych.  
Wykonany z tworzywa sztucznego rozdzielacz 
zapewni znacznie lepsze parametry izolacji 
akustycznej i cieplnej niż te oferowane przez 
metalowe rozdzielacze. Zalety, które przeko-
nują to przede wszystkim bezpieczne  
i trwałe połączenia bez konieczności stoso-
wania dodatkowych elementów uszczelnia-
jących a szczelność połączenia jest nieza-
leżna od profilu i stopnia zużycia narzędzia 
montażowego.  

Daikin Airconditioning Poland sp. z o.o. 
ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
tel. 22 319 90 00, faks 22 433 51 98
office@daikin.pl, www.daikin.pl
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OVENTROP 
Combi-System  
– kompletna  
oferta rur i złączek

  Joanna Pieńkowska

  Wiodący producenci oferują systemy 
składające się z elementów produkcji wła-
snej (z reguły podstawowych w danym sys-
temie) uzupełnianych o komponenty ku-
powane u innych, wyspecjalizowanych 
producentów. Gwarancją producenta ob-
jęty jest zarówno system, jak i wszystkie jego 
sygnowane marką producenta elementy. 
Instalatorom i ich klientom oferuje się „gwa-
rancję z jednej ręki”. Wyraźnie uproszczona 
procedura reklamacyjna znalazła uznanie 
branży i tendencja do „zamykania” ofert w 
systemy nasila się. Firma Oventrop była jed-
nym z prekursorów procesu i nadal intensyw-
nie przebudowuje swoją ofertę, wzbogaca-
jąc ją zgodnie z opisanymi trendami. 

Zastosowanie Combi-System 
Do łączenia grzejników z kotłem w typowej 
instalacji c.o. (1- i 2-rurowej) można wyko-

rzystać armaturę, rury i złączki Oventrop. In-
stalacja grzejnikowa bądź ogrzewanie (lub 
chłodzenie) płaszczyznowe wykonane z ele-
mentów Combi-System jest bezpieczna w 
eksploatacji i stosunkowo łatwa w wykonaniu 
dzięki dobrym własnościom montażowym.

Combi-System umożliwia rozkładanie rur na 
dwa podstawowe sposoby:
- poprzez bezpośrednie połączenie central-
nego rozdzielacza z grzejnikami,
- poprzez rozłożenie pętli instalacyjnej z zasto-
sowaniem trójników.

Firma Oventrop oferuje odpowiednią arma-
turę przyłączeniową do instalacji c.o. z grzej-
nikami zaworowymi (dolnozasilanymi) lub
konwencjonalnymi (bocznozasilanymi) oraz 
kompletny system „Cofloor” do wykonywa-
nia instalacji ogrzewania i chłodzenia płasz-

Przed ponad dziesięciu laty do naszych podstawowych produktów 
(armatury i regulatorów do instalacji c.o., wodociągowych, gazowych  
i olejowych) dodaliśmy system rurowy pod nową marką własną Combi-
System. System stanowi kompletną ofertę rur i złączek do wyposażania 
wszystkich instalacji hydraulicznych stosowanych w technice domowej. 

http://www.instalreporter.pl
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czyznowego.
Combi-System umożliwia wykonanie również 
kompletnej instalacji wodnej w układach:
- z użyciem wylotów ściennych przelotowych, 
wszystkie punkty połączeń znajdują się w 
bezpośredniej bliskości punktów czerpalnych,
- instalacji pierścieniowej, ostatni punkt czer-
palny połączony jest ponownie z pionem za-
silającym,
- z zastosowaniem pionów cyrkulacyjnych  
w instalacjach ciepłej wody użytkowej,
- z podposadzkowymi trójnikami prasowany-
mi, z wylotami ściennymi podłączanymi od-
podłogowo,
- z rozdzielaczami sanitarnymi, każda armatu-
ra czerpalna z własnym przewodem zasilają-
cym.
Aktualny program dostaw Combi-System 
obejmuje dwa typy rur wielowarstwowych 
ze spawaną doczołowo warstwą aluminium: 
Copipe HSC (PE-RT/Al/PE-RT) i Copipe HS (PE-
-Xc/Al/PE-Xb) oraz tańszą od nich rurę Copex 
(PE-Xc).

System z rurą Copipe HS
Rury wielowarstwowe Copipe HS o struktu-
rze poprzecznej łączącej zalety rur stalowych 
i tworzywowych i eliminująca w dużym stop-
niu wady każdej z nich, zbudowane są z: 

- warstwa wewnętrzna (kontakt z medium)  
z polietylenu sieciowanego elektronowo (PE-Xc),
- płaszcz z aluminium spawany doczołowo,
- warstwa zewnętrzna (ochronna) z polietyle-
nu sieciowanego chemicznie (PE-Xb),
- dwie pośrednie warstwy klejące.

Zalety pięciowarstwowej rury Copipe HS: 
- giętkość umożliwiająca ręczne nadawanie 
kształtu, małe promienie gięcia – od 5D bez 
narzędzi (D-średnica zewnętrzna), mniej niż 
5D za pomocą sprężyny zginającej, 3D  
za pomocą narzędzia zginającego,
- trwałość (pamięć) zagięcia,
- szczelność dyfuzyjna,
- odporność na inkrustację, odporność ze-
wnętrznej powłoki rury na ścieranie,
- niskie straty ciśnienia,
- niewielka rozszerzalność temperaturowa 
(porównywalna z rurą metalową),
- mały ciężar,
- 95°C – maksymalna temperatura czynnika 
dla ciśnienia nominalnego PN10,
- ciśnienie 16 bar w instalacjach z.w.

Króćce rurowe złączek prasowanych wy-
konane są z brązu, od średnicy 40x3,5 – z mo-
siądzu odpornego na odcynkowanie. Mają 
kształt umożliwiający potrójne, obwodowe 

zaprasowanie rury (do przejęcia naprężeń 
rozciągających), są karbowane na obwo-
dzie w celu przejęcia naprężeń obracają-
cych (toroidalnych). 
Mają podwójną uszczelkę typu o-ring i 
wkładkę zapobiegającą powstaniu ogniwa 
galwanicznego pomiędzy aluminium i brą-
zem. 
Tulejki prasowane montowane fabrycznie 
na króćcach rurowych wykonane są ze stali 
szlachetnej (nierdzewnej) i mają otwory kon-
trolne do oceny prawidłowości zagłębie-
nia rury w tulejce (przed zaprasowaniem). 
Nierozdzielne połączenie tulejki z korpu-
sem złączki służy ochronie króćca rurowego 
przed uszkodzeniem i ułatwia prace monta-
żowe.

Złączki skręcane wykonane z brązu wyróż-
niają następujące cechy konstrukcyjne:
- króciec rurowy ma o-ring uszczelniający i 
przekładkę izolacyjną zapobiegającą two-
rzeniu się ogniwa galwanicznego między 
aluminium i mosiądzem, 
- metaliczne uszczelnienie konusa złączki z 
korpusem armatury uzupełnione o dodatko-
wy ring, 
- pierścień zaciskowy i nakrętka złączna wy-
konane z mosiądzu,
- do średnic 14, 16, 18 i 20 mm dostępne rów-
nież nakrętki niklowane.
W celu wykonywania złączy, odgałęzień, re-
dukcji, ciasnych zmian kierunku układania, 
czy przejść na rury z innego materiału, pro-
gram dostaw zawiera oczywiście różnego ro-
dzaju kształtki z brązu.
Fizykalne i chemiczne parametry systemu 
spełniają wymagania Unii Europejskiej oraz 
Państwowego Zakładu Higieny dotyczące 
zastosowań w instalacjach grzewczych i sani-
tarnych. 

- jednolita (z jednej ręki) gwarancja producen-
ta na kompletny system,
- długotrwała szczelność umożliwiająca zasto-
sowanie pod tynkiem i w jastrychu,
- uniwersalność – te same rury i złączki mogą 
być stosowane w instalacjach c.o., ogrzewa-
nia i chłodzenia płaszczyznowego, sanitarnych 
i uzdatniania wody deszczowej,
- wysoka odporność na starzenie się i ścieranie,
- wszystkie elementy systemu mające kontakt z 
wodą pitną wykonane z odpornych na korozję 
materiałów wysokiej jakości,
- szybkość i łatwość montażu, 
- czystość techniki połączeniowej,
- możliwość pełnego recyklingu systemu.

Zalety Combi-System:

Oventrop Sp. z o.o.
Bronisze, ul. Świerkowa 1B
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 722 96 42
faks +48 22 722 96 41
info@oventrop.pl, www.oventrop.pl
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Firma Oventrop w sprzedaży ma również 
kompletny zestaw urządzeń służących do rur 
należących do programu Combi-System, ko-
niecznych do obróbki (gradowania, fazowa-
nia końcówek i gięcia rur) i zaprasowywania 
złączy. 
Oventrop oferuje również pełne wsparcie 
przy projektowaniu instalacji. Oprócz tabel 
do doboru urządzeń dostępne są wytyczne 
do projektowania, programy obliczeniowe 
oraz specjalne suwaki logarytmiczne.  

http://www.instalreporter.pl
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  Firma Viessmann jako urządzenia do ogrze-
wania domów od kilku lat lansuje rozwiązania 
kondensacyjne. Sprawności tego typu urzą-
dzeń, wg normy sięgają 109%. W kotle trady-
cyjnym zawarte w spalinach ciepło jest bez-
powrotnie tracone, stąd też jego sprawności 
wynoszą do 98%. Dodatkowe 11% ciepła po-
chodzącego ze spalin odzyskuje kocioł kon-
densacyjny, stąd też jego sprawność to 109%. 
W ofercie dedykowanej dla gospodarstw do-
mowych proponowane jest kilkanaście mo-
deli kondensacyjnych kotłów gazowych. Sta-
nowią one rodzinę kotłów o nazwie Vitodens. 
Począwszy od budżetowej wersji Vitodens 100-
W (moc grzewcza 26 lub 35 kW) poprzez naj-
częściej wybierane kotły Vitodens 200-W (moc 
od 19 do 105 kW), a skończywszy na najbar-
dziej zaawansowanych kotłach z serii Vitodens 
300-W. 

Sprawdź promocje na kotły

Vitodens 200-W w zestawie  
z podgrzewaczem 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom na-
szych klientów, od września firma Viessmann 
promocyjnie obniża ceny wybranych zesta-
wów kotła kondensacyjnego z zasobnikiem 
ciepłej wody użytkowej. Proponujemy w atrak-
cyjnej cenie zakup pakietu kotła Vitodens 200-
W wraz z podgrzewaczem ciepłej wody użyt-
kowej Vitocell 100-W o pojemności 150 litrów. 
Nowe ceny promocyjne są obniżone o ok. 
17,5% w stosunku do cen katalogowych. Przy-
kładowo zestaw podgrzewacz i Vitodens 
200-W o mocy grzewczej 19 kW możemy 
kupić za 9600 zł netto. 

Vitodens 222-W ze zintegrowanym zasob-
nikiem 
Wszędzie tam, gdzie mamy zbyt mało miejsca 

na postawienie osobnego podgrzewacza, 
możemy wybrać kocioł Vitodens 222-W, który 
integruje w jednej obudowie kocioł Vitodens 
200-W i ładowany warstwowo zbiornik cie-
płej wody użytkowej ze stali nierdzewnej o po-
jemności 46 litrów. Vitodens 222-W o mocy 
grzewczej 19 kW kosztuje obecnie 9330 zł 
netto. 

Dlaczego Vitodesy serii 200?
Kotły z serii Vitodens 200-W są urządzeniami 
o kompaktowej, wiszącej budowie i w propo-
nowanych zestawach wyposażane są w re-
gulatory sterowane pogodowo Vitotronic 200 
HO1B wraz z niezbędnym czujnikiem tempe-
ratury zewnętrznej. Automatyka pogodowa 
ustala temperaturę wody w kotle zależnie od 
temperatury zewnętrznej (czujnik temperatu-
ry zewnętrznej), czyli im chłodniej, tym wyższa 
temperatura na zasileniu instalacji – zgodnie 
z nastawioną krzywą grzewczą. Dzięki temu 
kocioł bez naszego udziału grzeje słabiej lub 
mocniej, tak aby niezależnie od temperatu-
ry zewnętrznej w pomieszczeniach zapewnić 
komfort cieplny. Natomiast automatyka stało-
temperaturowa utrzymuje stałą temperaturę 
w kotle niezależnie od temperatury zewnętrz-
nej, co oznacza, że jeśli np. ustawimy w kotle 
temperaturę 70oC to cały czas kocioł będzie 
nagrzewał wodę grzewczą do tej tempera-
tury. Aby uzyskiwać w pomieszczeniach sta-
łą temperaturę, musimy sterować zaworami 
na grzejnikach lub dokupić termostat pokojo-
wy, który wyłączy kocioł jak ten nagrzeje po-
mieszczenia. W pakiecie z regulatorem po-
godowym termostat jest niepotrzebny. Kotły 
z serii Vitodens 200-W mają komorę spalania 
z wymiennikiem spaliny-woda opatentowa-
nym przez firmę Viessmann, odpornym na nie-
korzystne działanie kondensatu Innox-Radial. 
Wymienniki Innox-Radial wykonane są z wyso-

Postaw na kondensację i przekonaj klienta 

Jeśli modernizacja 
kotłowni,  
to z promocjami Viessmann  

  Paweł Kowalski*

Zbliżający się sezon 
grzewczy dla wielu 
z nas i dla naszych 
klientów jest najlepszą 
okazją, aby przyjrzeć 
się systemowi 
grzewczemu i rozważyć 
jego modernizację. 
W wielu wypadkach 
domy ogrzewane 
są starszym kotłem 
niskotemperaturowym 
lub kotłem węglowym. 
Oczywiście solidne 
ocieplenie budynku 
jest podstawowym 
warunkiem 
zmniejszenia wydatków 
na ogrzewanie i warto 
w pierwszej kolejności 
właśnie o nim 

pomyśleć. Kolejnym krokiem z pewnością będzie modernizacja systemu 
grzewczego na bardziej energooszczędny i zasadnie ekonomicznie  
skorzystać wtedy z promocji urządzeń grzewczych... 

*dr inż. Paweł Kowalski, wykładowca Akademii Viessmann
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kogatunkowej stali kwasoodpornej o symbolu 
DIN1.4571. Jest to stal z dodatkami chromu, ni-
klu (dobra spawalność oraz możliwość obróbki 
plastycznej, zwiększona odporność na korozje), 
molibdenu (odporność na korozje, poprawa 
plastyczności stali) i tytanu (typowy stabilizator 
stali kwasoodpornych). Stal DIN1.4571 jest sto-
sowana w wielu dziedzinach przemysłu, prze-
myśle chemicznym i spożywczym, ponadto 
jest odporna na agresywne działanie wody 
morskiej. Stosowany od prawie dwudziestu lat 
palnik z serii MatriX gwarantuje duży zakres 
modulacji (1:4 w kotłach serii Vitodens 200-W), 
a w połączeniu z systemem Lambda Pro Con-
trol bezproblemową eksploatację z praktycz-
nie każdym rodzajem gazu ziemnego i płynne-
go (kocioł automatycznie dostosowuje się do 
jakości zasilającego go gazu). 

Vitodens 100-W z podgrzewaczem Ekocell 
100-W – układ prostszy, ale tańszy
Inwestorom z mniejszymi funduszami na mo-
dernizację systemu grzewczego możemy za-
proponować pakiety z kotłem kondensacyj-
nym Vitodens 100-W i podgrzewaczem Ekocell 
100-W o pojemności 100 litów. Kocioł Vitodens 
100-W również ma komorę spalania z wymien-
nikiem Innox-Radial i planik MatriX, ale zasto-
sowano w nim prostszy regulator stałotem-
peraturowy, który po uzupełnieniu o czujnik 
temperatury zewnętrznej również pozwala na 
mniej rozbudowaną niż regulatory Vitotronic 
200 pracę ze sterowaniem pogodowym.  

Zestaw taki o mocy znamionowej kotła w 
zakresie 9-26 kW można zakupić za 5980 zł 
netto.

W promocji nie tylko kondensaty, ale 
też pompy ciepła na c.w.u.

Ciekawym rozwiązaniem do podgrzewu cie-
płej wody użytkowej jest powietrzna pom-
pa ciepła Vitocal 160-A. Urządzenie jako źró-
dło ciepła wykorzystuje powietrze wewnętrzne 
lub zużyte powietrze wentylacyjne i ogrzewa 
wodę użytkową gromadzoną we wbudowa-
nym 285-litrowym podgrzewaczu. Pompa cie-
pła Vitocal 160-A oferowana jest także w wersji 
z dodatkową wężownicą solarną do podłą-
czenia kolektorów słonecznych lub wykorzy-
stania jako wężownica zewnętrznego źródła 
ciepła (np. kotła gazowego). Uniwersalność 
zastosowania Vitocal 160-A sprawia, że pom-
pa ta jest dobrą alternatywą do ogrzewania 
wody użytkowej latem, kiedy możemy całko-
wicie wyłączyć kocioł. Jest to szczególnie po-
lecane wszędzie tam, gdzie zamontowano ko-
cioł na paliwo stałe. Vitocal 160-A czerpiąc 
energię cieplną z otaczającego nas powie-
trza, jest w stanie przygotować do około 1000 
litrów ciepłej wody na dobę (o temp ok. 45oC), 
pobierając przy tym tylko do 430 W ener-
gii elektrycznej (do ogrzania 1 m3 wody pom-
pa zużyje ok. 12,5 kWh energii elektrycznej). 
Obecnie Vitocal 160-A możemy kupić już 
za 7700 zł netto.  

Przedstawione urządzenia to tylko niewielki frag-
ment oferty urządzeń grzewczych firmy Vies-
smann. Szczegółowe opisy, dane techniczne i 
wskazówki doborowe dotyczące całej gamy ofer-
ty można znaleźć na stronie www.viessmann.pl lub 
pod linkiem. Promocyjne ceny aktualne są do 
końca 2011 roku.

Pobierz cennik promocji

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław
tel. 71 36 07 100, faks 71 36 07 101
www.viessmann.pl
infolinia serwisowa: 801 080 124,  
32 222 03 70
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Poland
RENEXPO®

1. International Energy Trade Fair
1. Międzynarodowe Targi Energetyczne

26 – 28/10/2011 EXPO XXI Center Warsaw, Poland
www.renexpo-warsaw.com

...for a powerful future

»» targi»z»branży»energii»odnawialnej
»» wysokiej»jakości»konferencje
»» spotkania»ekspertów
»» spotkania»brokerskie

»» forum»wystawców
»» „Dzień»Samorządowca“»
»» „Dzień»Rolnictwa”

Kontakt
Małgorzata»Bartkowski»|»Tel:»022-266-02-16»|»Email:»bartkowski@reeco.eu»|»www.renexpo-warsaw.com

a r t y k u ł  t e c h n i c z n y
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malny zakres rozmiarów umożliwia dobór od-
powiedniego zaworu zależnie od potrzeb 
klienta. Zawory ARV współpracują z siłow-
nikami ARM, co umożliwia automatyzację 
ich pracy. Produkowane są wg najwyższych 
standardów jakościowych AFRISO. 
Zawory ARV charakteryzuje kilka cech istot-
nych dla klienta:
- czytelna skala – znajdująca się na po-
krywce pokrętła zaworu ARV umożliwia pre-
cyzyjne określenie stopnia otwarcia zaworu. 
Do każdego zaworu dostarczane są dwie po-
krywki ze skalą: jedna z podziałką „od 0 do 
10”, druga z podziałką „od 10 do 0”. Umoż-
liwia to pracę zaworu w różnych pozycjach 
montażowych;
- wskaźnik położenia zwieradła zawo-
ru – pogrubiona część pokrętła zaworu ARV 
określa położenie zwieradła wewnątrz zawo-
ru. Ułatwia to nastawę i kontrolę poprawno-
ści pracy zaworu.
- wymagany niski moment obrotowy. 
Dzięki temu współpracujące z nimi siłowniki 
są minimalnie obciążane, zwiększając ich ży-
wotność.
- antypoślizgowy materiał pokrętła – po-
krętło ze specjalnego tworzywa umożliwia 
łatwą i precyzyjną nastawę zaworu ARV w 
trybie pracy ręcznej.

Siłowniki elektryczne ARM
Przeznaczone są do stero-
wania obrotowymi zawo-
rami mieszającymi. Mo-
ment obrotowy od 6 do 15 
Nm. Zakres obrotu 90°. Moż-
liwa praca w trybie ręcz-
nym. Standardowo siłowniki 
ARM dostarczane są z zesta-
wem montażowym dla za-
worów mieszających ARV 
AFRISO, ESBE, Seltron, Soma-

therm, Hora, WIP, PAW, LK, BRV, IMIT, IVAR, HO-
VAL, OLYMP. Dostępne są także inne zestawy 
montażowe. Siłowniki ARM wyróżnia  nie tylko 
nowoczesna konstrukcja i atrakcyjny wygląd, 
ale także:  
- cicha praca – dzięki zastosowaniu specjal-
nego smaru zębatek, praca siłownika ARM jest 
niemal bezszelestna. Wyklucza to konieczność 
jego montażu w wyciszonych pomieszcze-
niach oraz wydłuża żywotność;
- kolorowe diody LED sygnalizujące pracę 
siłownika – wskazują kierunek obrotu siłowni-
ka ARM, a także sygnalizują przełączenie wy-
łącznika pomocniczego w wybranych mode-
lach;
- przewody elektryczne siłownika oznaczo-
no kolorami, co ułatwia podłączenie i zapo-
biega pomyłkom;
- wbudowany specjalny system chroni 
przed uszkodzeniem siłownika w przypad-
ku zakleszczenia zaworu – dzięki temu ży-
wotność siłownika znacznie się wydłuża;
- czytelna skala – znajdująca się na pokryw-
ce pokrętła siłownika ARM umożliwia precyzyj-
ne określenie stopnia otwarcia zaworu. Do każ-
dego siłownika dostarczane są dwie pokrywki 
ze skalą: jedna z podziałką „od 0 do 10”, druga 
z podziałką „od 10 do 0”. Umożliwia to pracę 
siłownika w różnych pozycjach montażowych.

Wszystkie produkty z 3-letnią gwarancją 

Zawory i siłowniki 
ProControl  
produkcji AFRISO

  Karol Gralewski

  Obrotowe zawory mieszające ARV
3- i 4-drogowe obrotowe zawory mieszają-
ce ARV przeznaczone są do wodnych sys-
temów grzewczych i chłodniczych. Zawory 
3-drogowe stosowane są zwykle jako zawory 
mieszające, gdzie wymaganą temperaturę 
uzyskuje się poprzez zmieszanie w odpowied-
niej proporcji gorącej wody z kotła z chłodną 
wodą z powrotu. Zawory 3-drogowe można 

też stosować jako zawory rozdzielające lub 
przełączające, gdy wymagany jest rozdział 
strumienia wody z kotła na dwa obwody, np. 
do instalacji grzewczej oraz do powrotu ko-
tła. Zawory 4-drogowe stosowane są najczę-
ściej w kotłach na paliwo stałe, jako zawory 
mieszające z jednoczesnym podniesieniem 
temperatury powrotu do kotła. Zawory mie-
szające ARV wykonano z mosiądzu. Opty-

W maju br. AFRISO wprowadziło do 
sprzedaży nową rodzinę produktów 
ProControl przeznaczonych do regulowa-
nia instalacji grzewczych, chłodzących i 
ciepłej wody użytkowej: obrotowe zawory 
mieszające ARV, siłowniki elektryczne ARM.  
W sierpniu ofertę wzbogacił termostatyczny 
zawór mieszający ATM.
Rodzinę produktów ProControl 
zaprojektowano w oparciu o doświad-czenia 
we współpracy z instalatorami. Szczególnie zadbano o łatwy  
i intuicyjny dobór, montaż i nastawę zaworów i siłowników. Produkty są 
przyjemne dla oka i przyczyniają się do nowoczesnego i profesjonalnego 
wyglądu instalacji. 
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Termostatyczne zawory mieszające ATM
Przeznaczone są do regulacji temperatury 
ciepłej wody użytkowej dostarczanej do ba-
terii umywalkowych lub prysznicowych. Po-
winny być stosowane wszędzie tam, gdzie 
niezbędna jest ochrona przed poparzeniem, 
szybka reakcja na zmiany temperatury oraz 
ciśnienia wody. Zawory ATM umożliwiają bez-
pieczne przegrzewanie wody w zasobnikach 
c.w.u. w celu ochrony przed bakteriami Le-
gionelli, bez narażania użytkowników na po-
parzenie. 
Zawory ATM mogą być także stosowane w in-
stalacjach ogrzewania podłogowego, gdzie 
zastępują rozbudowane i kosztowne układy 
regulacji. Termostatyczne zawory mieszają-
ce ATM mają korpusy z mosiądzu DZR. Wypo-
sażone są w pokrętło umożliwiające nastawę 
temperatury wody w zakresie 35-60°C lub w 
zakresie 20-43°C. 
Co wyróżnia zawory ATM spośród innych do-
stępnych na rynku:
- pokrywka zabezpieczająca – każdy za-
wór ATM dostarczany jest z pokrywką pokrę-
tła regulacji temperatury. Dzięki temu ogra-
niczamy możliwość przypadkowej zmiany 
nastawy przez osoby postronne;
- funkcja „bez oparzeń” – w przypadku 
braku dopływu zimnej wody, zawór ATM au-
tomatycznie odcina dopływ wody gorącej;
- pokrętło ze skalą – czytelna skala ułatwia 
nastawę temperatury i gwarantuje popraw-
ność pracy zaworu ATM;
- zmieszany „z boku” – zmieszany strumień 
wody wypływa bocznym przyłączem zawo-
ru ATM. Umożliwia to łatwiejszą oraz bardziej 
kompaktową zabudowę zaworu w instalacji.  

Przy zakupie 4 dowolnych urządzeń Pro-
Control  w okresie od 8.08.2011 do 15.11.2011 
otrzymasz gratis torbę sportową.  

umieszczono na dachu budynku.
Była to kolejna realizacja instalacji wentylacji 
mechanicznej i klimatyzacji wykonana przez 
firmę Etis. Czas wykonywania prac wynosił 5 
miesięcy i był dostosowany do harmonogra-
mu prac budowlanych i wykończeniowych. 
Następnie, przez okres 3 tygodni regulowano 
zainstalowane systemy, dokonywano stosow-
nych pomiarów, po czym nastąpiło urucho-
mienie. Zostały przeprowadzone pełne testy 
przeciwpożarowe oraz sprawdzono współ-
działanie systemu z automatyką całego bu-
dynku.  

ETIS wykonawcą  
w Swissmed Centrum  
Zdrowia Warszawa

  Anna Kaczorowska

  Szpital Swissmed to budynek 3-piętrowy z 
garażem podziemnym.
Instalacja wentylacji mechanicznej obej-
muje następujące grupy pomieszczeń: blok 
operacyjny, sala wybudzeń, oddział inten-
sywnej terapii, centralna sterylizatornia, sale 
chorych, gabinety zabiegowe, gabinety dia-
gnostyczne, laboratorium analityczne, ga-
binety lekarskie, pokoje socjalne, węzły 
sanitarne, pomieszczenia techniczne, jedno-
kondygnacyjny garaż podziemny. Dla każ-
dej grupy pomieszczeń poza węzłami sani-
tarnymi, pomieszczeniami technicznymi oraz 
garażem podziemnym zamontowano od-
dzielne niezależne systemy wentylacyjno-kli-
matyzacyjne oparte na centralach klimaty-
zacyjnych nawiewno-wywiewnych z pełną 
obróbką powietrza: filtrowanie, grzanie/chło-
dzenie, osuszanie/nawilżanie. Zamontowa-
no centrale firmy Lennox.  Węzły sanitarne i 

pom. techniczne są wentylowane niezależ-
nymi zespołami wentylacyjnymi z wymaga-
nymi normami ilości powietrza sanitarnego 
oraz krotnością wymiany powietrza zgodną 
z przepisami. Dla garażu zamontowano in-
stalację wentylacyjną wyciągową sanitar-
ną zapewniającą nieprzekraczanie dopusz-
czalnych stężeń szkodliwych zanieczyszczeń 
wydzielających się podczas pracy silników 
samochodowych. Zamontowano wentylato-
ry firmy Rosenberg. Wszystkie agregaty skra-
plające zlokalizowano na dachu budynku.
Instalacja klimatyzacji obejmuje następują-
ce pomieszczenia: sale chorych, persone-
lu, gabinety lekarskie, gabinety diagnosty-
ki, pro morte, biurowe, hole, pomieszczenia 
techniczne zlokalizowane na kondygnacjach 
-1, 0, +1, +2. Zamontowano sześć centralnych 
układów VRF Multi III i dziewięć niezależnych 
układów Split. Wszystkie jednostki zewnętrzne 

Firma Etis wykonała kompleksowo montaż 
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w 
Swissmed Centrum Zdrowia Warszawa na osiedlu 
Tivoli przy ul. Św. Wincentego 103. Instalacja 
obejmowała dobór odpowiednich urządzeń, 
montaż, przeprowadzenie stosownych pomiarów 
i uruchomienie systemów.
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duktowej, 
koncentru-
jąc się na biz-

nesie pierwotnym. Ogranicza się do produkcji 
podzespołów dla innych marek.

Już w latach 70. Stiebel Eltron jako jeden 
z pierwszych postawił na technologię od-
nawialnych źródeł energii. Co było pierw-
sze: pompy ciepła czy kolektory?
W 1974 r. Stiebel Eltron jako jeden z pierw-
szych producentów, zaczyna rozwój i produk-
cję pomp ciepła. Rok 1970 był w Europie Za-
chodniej charakterystyczny z powodu kryzysu 
rynku paliw oraz niedziel wolnych od samo-
chodów.  Zwiększają się ceny oleju opałowe-
go i napędowego. Zaczęto zastanawiać się 
nad potrzebami ludzi i systemami działający-
mi w oparciu o energię odnawialną. Po raz 
pierwszy te urządzenia zostają docenione. W 
latach późniejszych firma kontynuuje bada-

nia nad technologią pomp ciepła i pracu-
je nad pozycją lidera na rynku niemieckim. 
Idea wykorzystywania energii słonecznej pro-
wadzi do rozwoju kolektorów słonecznych. 
W kolejnych latach Stiebel Eltron wprowadza 
do oferty kompletny program płaskich ko-
lektorów o dużej wydajności wraz z bojlerami 
c.w.u. i z kompletną instalacją. 

W historii Stiebel Eltron niebagatelną rolę 
odegrały akwizycje. Proszę wymienić te 
najważniejsze na rynku europejskim i ich 
znaczenie dla rozwoju koncernu. 
AEG – w 2002 roku Stiebel Eltron kupuje od 
niemieckiego Elektroluxa dział Techniki Do-
mowej. Tym samym Stiebel Eltron przejmu-
je pełną odpowiedzialność oraz loga marek 
AEG i Zanker wraz z całym ich asortymentem 
i systemami: do ciepłej wody, ogrzewacza-
mi pomieszczeń, matami oraz kablami grzew-
czymi, klimatyzacją i wentylacją. W wyniku 

20 lat w Polsce skłania do refleksji

Stiebel Eltron  
– od podgrzewaczy  
do pomp ciepła 

  z Andrzejem Maciejewskim rozmawiała Małgorzata Tomasik

  Historia koncernu Stiebel Eltron niero-
zerwalnie związana jest z przygotowa-
niem ciepłej wody... 
W 1924 r. dr Theodor Stiebel konstruuje pierw-
szą elektryczną grzałkę zanurzeniową.  
5 maja zakłada przedsiębiorstwo Dr. Theodor 
Stiebel ELTRON w Berlinie. Produkcja rozpoczy-
na się w małej pracowni na tyłach podwórza 
na ulicy Reichenberger. Pierwszy mały ogrze-
wacz przepływowy ma moc 1000 watów i jak 
na ówczesne czasy rewolucyjną 2-stopnio-
wą technikę regulacji. W 1927 r. urządzenie – 

jako pierwsze 
w Niemczech – 
otrzymuje cer-
tyfikat VDE. 
Asortyment 
urządzeń zo-
staje znaczą-
co rozszerzony 
o przepływowe, 
wysokociśnieniowe i pojemnościowe ogrze-
wacze wody. Te ostatnie osiągają pojemność 
aż do 600 litrów w zależności od modelu. 

Urządzenia elektryczne: ogrzewacze kon-
wekcyjne, piece akumulacyjne to także 
pewien etap historii firmy. Kolejne etapy 
to klimatyzatory i rekuperatory… Zawsze 
jednak zasilanie energią elektryczną? 
Tak. W latach 1946-1968 Stiebel Eltron produ-
kuje piece konwekcyjne, płyty grzejne, stoją-
ce kuchenki, ekspresy do kawy dla linii lotni-
czych. Firma rozszerza program produkcyjny 
o maszyny do prasowania dla gospodarstw 
domowych i użyteczności publicznej. Później 
dochodzą inne sprzęty i urządzenia dla go-
spodarstw domowych.
W latach 80. firma rezygnuje z tej strefy pro-

Firma ma zasięg globalny. Koncern jest obec-
ny w tak odległych zakątkach, jak: Australia 
czy Japonia, gdzie dużym zainteresowaniem 
cieszą się pompy ciepła na c.w.u. W Stanach 
Zjednoczonych z kolei Stiebel Eltron sprzedaje 
sporo urządzeń z techniki solarnej.
Ma 5 krajowych i międzynarodowych zakła-
dów produkcyjnych, 15 filii i agencji sprzedaży 
w ponad 120 krajach.
Liczba pracowników zatrudnionych w koncer-
nie sięga 3000 osób.
Obroty w 2010 r. wyniosły około 450 mln euro.

Koncern Stiebel Eltron  
w Europie i na świecie
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nawialnych źródeł energii czy konwen-
cjonalne techniki grzewcze? 
Zdecydowanie urządzenia korzystające z OŹE 
to nasz dominujący sektor produktów. W tym 
zaledwie niewielki procent to kolektory sło-
neczne, gros zaś stanowią pompy ciepła. 
Pierwsze pompy ciepła marki Stiebel Eltron 
na rynek polski zostały wprowadzone w 2000 
roku. W pierwszym roku sprzedaliśmy może 
2-3 sztuki. Największy wzrost sprzedaży odno-
towaliśmy w 2008 roku, było to ponad 100%. 
Obecnie ponad 50% obrotów generujemy 
na pompach ciepła. Dominują (90% sprzeda-
ży) oczywiście ciągle pompy solankowe, ale z 
roku na rok udział pomp powietrze-woda sta-
le wzrasta i przyszłość należy właśnie do nich. 
W zeszłym roku sprzedaliśmy około 700 sztuk 
pomp ciepła, co klasyfikuje nas wysoko, w 
trójce producentów najwięcej sprzedających 
w sektorze pomp solankowych.

Pompy ciepła to szczególne produkty. 
Jak odbywa się ich dystrybucja i serwis?
Tu chyba Panię lekko zaskoczę. Wielu inwesto-
rów – szczególnie indywidualnych –  zgłasza 
się do nas przez Internet. Ich zapytania kiero-
wane są do sieci sprzedaży. Z kolei za poten-
cjalne duże inwestycje odpowiadają kierow-
nicy regionów. Duże inwestycje wymagają 
niekiedy kilkuletniej pracy w fazie projekto-
wej. Oczywiście niezależnie od tego czy in-
westor planuje duży, czy mały obiekt jest 
przez nas otoczony opieką i wspierany infor-
macją i doradztwem.
Jako Stiebel Eltron-Polska chcemy być po-
strzegani jako producent, nie firma projekto-
wa, wykonawcza czy serwisowa. Trzymamy 
się swojego miejsca na rynku. 
Oczywiście na określone pola wykonawstwa 
udzielamy firmom z nami współpracującym 
autoryzacji i w konsekwencji niekiedy pono-

tego największego w historii firmy zakupu 
przedsiębiorstwo rozrasta się trzykrotnie.
Tatramat – w 2004 roku Stiebel Eltron kupuje 
słowacką spółkę Tatramat GmbH, która jest li-
derem rynku na Słowacji i w Republice Cze-
skiej. W słowackim Popradzie produkowane 
są zasobniki o pojemnościach od 10 do 600 li-
trów z emaliowanej stali, które są przeznaczo-
ne na rynek środkowej Europy.

Chciałabym zapytać o obecność fir-
my Stiebel Eltron na rynkach azjatyckich. 
Niedaleko Bangkoku pracuje Wasza duża 
fabryka podgrzewaczy…
Rzeczywiście marka Stiebel Eltron jest tak-
że obecna w Azji. Tam jednak produkowa-
ne przez nas urządzenia to ogrzewacze wody 
dedykowane tylko na lokalne rynki. Podykto-
wane jest to głównie specyfiką parametrów 
instalacji np. wody na wejściu 20oC i innych 
parametrów wynikających z klimatu i przy-

zwyczajeń mieszkańców, głównie w zakresie 
korzystania z c.w.u. 

20 lat temu, czyli pierwsze kroki w Pol-
sce…
Początki firmy związane są z marką Hydro-
therm. Do lat 90. przedstawicielstwo pod tą 
nazwą zajmowało się sprzedażą i serwisem 
urządzeń grzewczych – głównie kotłów i pod-
grzewaczy gazowych. W roku 1991 utworzo-
no spółkę Stiebel Eltron i od tego momentu 
zaczyna się nowa era w historii firmy: wyco-
fywanie urządzeń gazowych na rzecz urzą-
dzeń elektrycznych (ogrzewaczy akumula-
cyjnych i podgrzewaczy). Kolejne lata to już 
pełna integracja z ofertą koncernu, zmiany 
produktów i wprowadzanie nowości w Polsce 
konsekwentnie nadążają za propozycją pro-
duktową na rynku niemieckim.

Praktycznie od zawsze centrala firmy była 
na Instalatorów 9 w Warszawie. Teraz mo-
żecie się Państwo pochwalić nową siedzi-
bą... 
Nasz rozdział historii na Instalatorów 9 jest de-
finitywnie zamknięty. 2 lata temu zaczęliśmy 
poważnie myśleć o nowej siedzibie. 
Rozważając ewentualne wyprowadzenie się 
do własnego lokalu poza miastem, a wyna-
jem w granicach miasta Warszawa, zdecydo-
waliśmy, że drugi wariant będzie optymalny. 
Od 1 czerwca br. pracujemy na ul. Działko-
wej 2 zlokalizowanej w bok od al. Krakowskiej. 
W jednym obiekcie dysponujemy zarówno 
biurem, sporą salą dostosowywaną obecnie 
do celów szkoleniowych, jak i magazynem 
wysokiego składowania o powierzchni  
2200 m2. 

Jak dziś określiłby Pan profil firmy Stiebel 
Eltron-Polska: dominacja technologii od-

Prezes zarządu
Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o.

Z wykształcenia inżynier mechanik, absol-
went Politechniki Warszawskiej. 
Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie 
Caparol – wprowadzał i rozwijał tę markę na 
polskim rynku przez 4 lata.
W Stiebel Eltron od 15 lat (od 1996 r.). Od po-
czątku jako prezes zarządu. 
Do koncernu trafił niejako przypadkiem, w 
dodatku… gdy szedł na rozmowę wstępną 
okazało się, że siedziba firmy jest 500 m od 
jego domu. Nie było odwrotu… Nie żałuje.

Uprawia praktycznie wszystkie sporty wraz z 
dziećmi… zgodnie z ich zainteresowaniami i 
danym przedziałem wiekowym: rolki, rower, 
łyżwy, narty…

Andrzej Antoni Maciejewski

- obrót: 22 mln złotych
- liczba regionów: 5
- liczba pracowników: 21
- pozycja w koncernie: polski rynek jest ce-
niony w koncernie za dynamiczny rozwój, ze 
względu jednak na drogi produkt i zasobność 
polskiego klienta, nie można więc sprzedaży 
w Polsce porównywać do wyników na boga-
tych rynkach Niemiec czy Szwajcarii, ale i pol-
ski klient za zaczyna już cenić jakość i dobrą 
markę
- 80 punktów serwisowych
- 10 tys. aktywnych numerów katalogo-
wych 

Stiebel Eltron-Polska…  
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simy współodpowiedzialność za błędy przez 
nie popełnione. Osobnych autoryzacji udzie-
lamy: projektantom, wykonawcom, serwisan-
tom i dostawcom. Przedłużenie autoryzacji 
następuje na podstawie udziału w szkole-
niach, odwoływane jest natomiast na skutek 
popełnienia poważnych błędów w sztuce. 
Autoryzacja zawsze jest związana ze źródłem 
ciepła, czyli samą pompą ciepła. Tak więc 
odwierty nie są objęte przez nas autoryzacją.

Wspomniał Pan o Internecie, porozma-
wiajmy przez chwilę o jego roli w działal-
ności firmy… 
Internet stał się dla nas – już od paru lat zresz-
tą – podstawowym środkiem komunikacji z 
naszymi partnerami, w tym firmami wyko-
nawczymi i handlowymi. 
Cały system ofertowania oparty jest na sys-
temie informacji elektronicznej. Oferty przy-
gotowywane na zapytanie klienta obejmują 
zarówno projekt doboru urządzeń, schema-

ty techniczne, jak i załączone od razu karty 
katalogowe itp.  W naszym systemie oferto-
wania przygotowaliśmy pewne rozwiązania 
standardowe (wzorce układów sprawdzo-
ne w praktyce, zatwierdzone przez nasze biu-
ro techniczne, z gwarancją, że ta opcja jest 

Najtrudniejszy moment w historii:  rok 2008 
– rok rozstania z kotłami gazowymi, przeję-
cie firmy AEG, „czasy Elektroluxa” będącego 
wtedy także w ofercie Stiebel Eltron
Najlepszy rok w historii obrotów: mam 
wielką nadzieję, że 2011
Największe zagrożenie rynkowe: populizm 
jakościowy w branży techniki grzewczej
Rok o największej liczbie nowości: prak-
tycznie każdy rok, w którym odbywają się  
targi  ISH. Oczywiście nowości wprowadzane 
są na bieżąco do oferty firmy, ale szczególnie 
podczas ISH jest prezentowanych więcej tych 

nowości, z większym splendorem i czasami są 
wśród nich prawdziwe „rodzynki” techniczne
Najlepszy pomysł lub produkt zrealizowa-
ny w koncernie: trafne pomysły zdarzają się 
co kilka lat, przełomem ostatnich jest pom-
pa ciepła średnich mocy WPF 60 kW – patent 
koncernowy, super produkt produkowany 
seryjnie, ale tak opracowany i przemyśla-
ny, że doskonale sprawdza się w wielu obiek-
tach, umożliwia tworzenie układów kaskado-
wych… 
Najciekawszy zrealizowany obiekt: Podo-
lany (szerzej w IR 5/2011)

…z perspektywy 20 lat 

właściwie skon-
figurowana). 
Przygotowywa-
nie informacji i 
oferty w posta-
ci elektronicz-
nej pozwala na 
muliplikowanie 
propozycji dla 
klienta, szcze-

gólnie pod duże inwestycje. Od jakiegoś cza-
su zaprzestaliśmy też drukowania sporej czę-
ści materiałów informacyjnych – katalogów, 
informatorów, cenników. Wszystkie one są za-
mieszczone w postaci elektronicznej na naszej 
stronie internetowej, skąd można je oczywi-
ście pobrać. Drukujemy jedynie niektóre pro-
spekty i ulotki.  
W ramach działu techniki systemowej system 
rozliczeń i serwisu jest też w pełni interneto-
wy. Każdy serwisant w dowolnej chwili może 
podejrzeć historię danego urządzenia i spo-
sób jego użytkowania. 
Wszystkie płatności za usługi realizowane są 
też elektronicznie. Praktycznie, jeśli wykonaw-

ca/serwisant nie ma e-maila i dostępu do In-
ternetu, nie ma... jak się z nami komunikować.
Kolejne pole „internetowe” to CRM – system 
nadzoru realizacji inwestycji.

Na jakie produkty stawiacie Państwo jako 
przyszłość firmy?
Zdecydowanie na pompy ciepła. Tu czeka 
nas ciągły dynamiczny rozwój i technologicz-
ny (poprawa parametrów pracy), i handlo-
wy (stale zwiększające się zainteresowanie in-
westorów i optymalizowanie cen). Stawiamy 
– jak wspomniałem wcześniej – na pompy po-
wietrze-woda i już niedługo zaoferujemy pol-
skiemu klientowi świetną pompę do domów 
jednorodzinnych, o bardzo przyzwoitych pa-
rametrach pracy, za rozsądną cenę. 
Już dziś mogę jednak zapowiedzieć, że znów 
„czas na nowe”, czyli… w ofercie Stiebel Eltron 
pojawi się nowa marka Heltron. Marka ta to 
ogniwa fotowoltaiczne dostępne już w Niem-
czech, w ofercie polskiej planowane do wpro-
wadzenia w najbliższych miesiącach.

Dziękuję za rozmowę.  

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2011/03/IR_2011_05_Pompy-ciep%C5%82a-Stiebel-Eltron.pdf
http://www.instalreporter.pl
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 42 utworzą rozwiązanie.

2 x
bluza

polarowa 
 

Rozwiązanie hasła wraz z imieniem i nazwi-
skiem prosimy przesyłać e-mailem na adres: 
instalreporter@instalreporter.pl
Wśród prenumeratorów, którzy nadeślą pra-
widłowe rozwiązanie krzyżówki, rozlosujemy 
T-shirt, zegarek, wizytownik skórzany oraz  
2 bluzy polarowe.
Warunkiem uczestnictwa w losowaniu jest 
prenumerowanie bezpłatnego  
e-czasopisma InstalReporter (lub zaprenume-
rowanie od bieżącego wydania).

Pobierz: szczegółowy regulamin krzyżówek w 
InstalReporterze
Informujemy, że termin nadsyłania rozwiązań 
upływa dnia 18 października 2011 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 17/2011 
opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy  
firmie Junkers za ufundowa-
nie nagród.

Krzyżówka z Junkersem

1 x
zegarek  
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POZIOMO:
1) "siła" w kominie. 6) część buta pod piętą. 9) ... wtórny w kotłach kondensacyjnych. 10) członek komisji sędziowskiej.
11) stalówka z obsadką. 12) przed sprężarką w pompie ciepła. 14) mieszkanka Pekinu. 15) szkolenie. 17) np. płynny lub
ziemny. 20) nawet do 109 % w trybie kondensacji. 23) mierzona w watach. 24) gobelin z Wawelu. 26) rodzaj kotła
pracującego na potrzeby tylko c.o. 29) komplet nakryć stołowych. 30) kolektory płaskie i ...
PIONOWO:
1) przewód łączący wylot spalin kotła z kominem. 2) udzielana przez producenta np. na 1 rok. 3) kraj z Wilnem. 4) zbiór z
pól. 5) amerykański kuzyn żubra. 7) nazwa kotłów kondensacyjnych marki Junkers (Acu, Smart, Comfort ...)
8) gwarancyjny lub pogwarancyjny. 10) żałosny dźwięk. 12) naramiennik. 13) dorosła postać owada. 16) dbanie o kogoś.
18) pan z czasów Zagłoby. 19) podstawa aparatu fotograficznego. 21) kuzynka kruka 22) na nodze żołnierza. 23) Karol,
autor "Winnetou." 25) miasto w pobliżu Dęblina. 27) waluta Laosu. 28) ssak z kolcami.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 42 utworzą rozwiązanie.

ROZWIąZANIE POPRZEDNIEJ KRZyżóWKI
z numeru 15/2011 InstalReportera,  
KRZyżóWKA Z FERRO,  
hasło: Ferro rozwiązania dla instalatorów

Nagrody otrzymują:
• sportowe torby na ramię: Mirosław Priebe, 
Paweł Cieślik • portfele skórzane damskie: 
Michał Jarząbek, Mariusz Kiedos

POZIOMO:
1)  „siła” w kominie.  6)  część buta pod piętą.  9)  ... wtórny w kotłach kondensacyjnych.  10)  członek komisji 
sędziowskiej.  11)  stalówka z obsadką.  12)  przed sprężarką w pompie ciepła.  14)  mieszkanka Pekinu.  15)  
szkolenie.  17)  np. płynny lub ziemny.  20)  nawet do 109 % w trybie kondensacji.  23)  mierzona w watach.  
24)  gobelin z Wawelu.  26)  rodzaj kotła pracującego na potrzeby tylko c.o.  29)  komplet nakryć stołowych.  
30)  kolektory płaskie i ...
PIONOWO:
1)  przewód łączący wylot spalin kotła z kominem.  2)  udzielana przez producenta np. na 1 rok.  3)  kraj z 
Wilnem.  4)  zbiór z pól.  5)  amerykański kuzyn żubra.  7)  nazwa kotłów kondensacyjnych marki Junkers (Acu, 
Smart, Comfort ...)  8)  gwarancyjny lub pogwarancyjny.  10)  żałosny dźwięk.  12)  naramiennik.  13)  dorosła 
postać owada.  16)  dbanie o kogoś.  18)  pan z czasów Zagłoby.  19)  podstawa aparatu fotograficznego.  21)  
kuzynka kruka  22)  na nodze żołnierza.  23)  Karol, autor „Winnetou.”  25)  miasto w pobliżu Dęblina.  27)  wa-
luta Laosu.  28)  ssak z kolcami.

1 x
wizytownik
skórzany
+ T-shirt

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/regulaminy/#nasza_tresc
http://instalreporter.pl/regulaminy/#nasza_tresc
http://www.junkers.com/pl/pl/start/
http://www.instalreporter.pl
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NAWIEWNIK WIROWy AIRNAMIC 
Nawiewniki wirowe TROX AIRNAMIC są wynikiem prac badawczych nad wykorzystaniem innowacyjnych materiałów w techni-
ce wentylacyjnej. Wykonane z tworzywa ABS płyty czołowe nawiewników z unikatowymi kierownicami powietrza łączą dosko-
nałe własności akustyczne z optymalnym stopniem zawirowania strumienia powietrza. Nawet przy dużych objętościowych stru-
mieniach powietrza zapewniony jest doskonały poziom komfortu w pomieszczeniu.
Zastosowanie nowoczesnych technologii materiałów polimerowych pozwoliło na opracowanie i produkcję trójwymiarowo pro-
filowanych kierownic umożliwiających uzyskanie wysokich wydajności przy niskim poziomie mocy akustycznej. Małe prędkości 

powietrza i różnice temperatury w strefie przebywania ludzi zapewniają 
doskonały poziom komfortu.
Zoptymalizowana skrzynka rozprężna umożliwia montaż nawiewników we 
wszystkich typach systemów sufitowych. Nowo zaprojektowany element 
wyrównujący strumień powietrza zapewnia jego równomierny rozdział. 
Nawiewnik został wyposażony w przepustnicę regulacyjną o zoptyma-
lizowanych parametrach akustycznych i podwójną uszczelkę na króćcu 
przyłącznym.
Dane techniczne:
- objętościowe strumienie powietrza: • płyta czołowa okrągła: 40-345 l/s, 
• kwadratowa: 30-385 l/s;
- wielkości: okrągła: 400 i 600 mm, kwadratowa: 300, 600 i 625 mm.
 

 TROX

POKRęTŁO SZyBRA LIGHT
Pokrętło szybra Light służy do regulacji położenia przepust-
nicy szybra kominowego w instalacjach kominkowych. 
Montuje się go w obudowie kominkowej i łączy z prętem 
szybra kominka za pomocą  giętkiego wałka. Pokrętło szy-
bra umożliwia ustawienie przepustnicy szybra w dowolnej 
pozycji i nie pozwala na wychylenie go powyżej wartości 
skrajnych (pozycje otwarta i zamknięta). Jego specjalna 
konstrukcja powoduje, iż nie nagrzewa się on znacząco 
podczas pracy. Zdejmowane czoło pozwala na łatwy de-
montaż np. podczas wykańczania okapu kominka.
Materiał:  blacha czarna gat. DC01
Malowanie proszkowe
Wersje kolorystyczne: biel/czerń
Pakowanie: kartonowe 
pudełko z naklejką, in-
strukcją obsługi i kartą 
gwarancyjną
Gwarancja: 2 lata
 

 DARCO

ZAWóR SCHŁADZAJąCy TyPU BVTS W KOTŁACH SAS
Kotły typu SAS o mocy do 48 kW standardowo zostały wyposażone w króciec G½” do montażu czujnika temperatury z 
kapilarą L=150 mm. W kotłach tych zawór termostatyczny (w opcji) Danfoss typu BVTS stanowi zabezpieczenie termicz-
ne kotła instalowanego za pośrednictwem wymiennika ciepła. Wówczas kocioł pracuje w układzie otwartym, a za wy-
miennikiem płytowym znajduje się zamknięta instalacja grzewcza. W przypadku braku dostaw energii elektrycznej, awa-
rii pomp obiegowych, czy braku odbioru ciepła w instalacji, zawór zabezpieczający przed przegrzaniem jest w stanie w 
kilka minut skutecznie schłodzić kocioł do bezpiecznej temperatury, zabezpieczając urządzenie i instalację przed uszko-
dzeniem. Przegrzanie kotła (powyżej temp. 95°C w płaszczu) powoduje otwarcie zaworu termostatycznego zamontowanego na kotle, napływająca woda sieciowa 
chłodzi kocioł, wypływa z instalacji poprzez rurę przelewową naczynia wzbiorczego otwartego do studzienki schładzającej, a następnie do kanalizacji. 
 

 SAS

http://www.instalreporter.pl
http://www.instalreporter.pl


ZAWóR GRZEJNIKOWy SERII PHA  
Z SAMOUSZCZELNIENIEM
Zawory PHA nie wymagają dodatkowego uszczelnienia. Zastosowana uszczelka kształto-
wa pozwala uszczelnić połączenie bez używania dodatkowego szczeliwa, co daje insta-
latorowi oszczędność czasu. Połączenie powstaje bezpośrednio poprzez wkręcenie gwin-
tu zewnętrznego w wewnętrzny. Dodatkowy plus takiego połączenia to estetyczny wygląd 
– żadne szczeliwo nie wystaje na zewnątrz, nie ma również konieczności używania past 
uszczelniających, dzięki temu takie połączenie jest solidne i czyste.
Zawory grzejnikowe tego typu można przezbroić z zaworu regulacyjnego na odcinający. 
Jego budowa zapewnia kilkustopniowe zabezpieczenie przed przeciekami  
na grzybku i trzpieniu. Zawór ma blokadę grzybka przed nieumyślnym  
wykręceniem. 
Łatwość rozkręcenia zaworu daje możliwość szybkiej wy- 
miany pierścieni uszczelniających po ich wyeksplo- 
atowaniu.
Parametry techniczne:
- maks. ciśnienie robocze: PN10;
- maks. temperatura robocza 100°C.
Zawór grzejnikowy PHA dostępny jest  
jako:
- prosty lub kątowy z gwintem  
samouszczelniającym – 15,3 zł,
- odcinający prosty z gwintem  
samouszczelniającym – 13,93 zł,  
kątowy – 13,47 zł.
 

 PERFEXIM

Spis reklamodawców
Afriso str. 16,  Glen Dimplex str. 2, Grundfos i Leszczyńska Fabryka Pomp str. 15, portale 
Chlodnictwo.biz, Klimatyzacja.biz, Wentylacja.biz str. 35, portale Klimatyzacja.pl, 
Ogrzewnictwo.pl str. 6, portal Wentylacja.com.pl str. 4, Renexpo str. 27, Rettig Heating str. 1, 
Thermaflex str. 3, Unical str. 5.

Kontakt do redakcji
Małgorzata Tomasik
Wioleta Chrostowska
Sylwia Śmiecińska

redakcja@instalreporter.pl
tel. 22 40 399 04, tel. kom. 600 055 160

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji materiałów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

p r o d u k t y

r
ek

la
m

a

http://www.instalreporter.pl
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