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Powietrze pierwotne
i wtórne
• Sprawność spalania

Spaliny

Nagromadzenie 
popiołu i odpadów

ZABEZPIECZENIE 
TEMPERATURY
POWROTU

Strefy skraplania
•Osad i smoła
•Korozja
•Zmniejszenie efektywności
  cieplnej wymiennika wody
•Łatwopalność

symbol DN Kv (m3/h) przyłącze nastawa

28005• 20 3,2 3/4”

45°C, 55°C, 60°C, 70°C28026• 20 3,2 1”
28006• 25 9 1”
28007• 32 12 1 1/4”
zakończenie symbolu
nastawa 45°C 55°C 60°C 70°C
• 4 5 6 7
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SBS z Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej
SBS Sp. z o.o. otrzymała Certyfikat nadawany za najwyższą ocenę stabilności firmy przez 
D&B Poland za 2010 rok. Międzynarodowa wywiadownia gospodarcza Dun&Bradstreet 
wyróżniła SBS Sp. z o.o., przyznając jej CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ. 
Po dogłębnej analizie danych finansowych spółki przez D&B Poland wystawiono SBS 
najwyższą ocenę stabilności finansowej w 2010 roku. Przyznany Certyfikat jest dowodem 
bardzo dobrej kondycji finansowej spółki, a także zaświadcza, iż ryzyko transakcji z nią jest 
minimalne. Ponadto, SBS Sp. z o.o. nie wykazuje żadnego zadłużenia oraz zarejestrowanych 
przeterminowanych płatności lub ich poziom jest znikomy. 

SBS w gronie 2000 najlepszych firm
Rzeczpospolita po raz kolejny wyróżniła 2000 najlepszych przedsiębiorstw w Polsce w 
2010 roku. SBS Sp. z o.o. kolejny raz znalazła się w gronie najlepszych i awansowała na 661 
miejsce z 737 w 2009 roku. 
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Firma Ventia Sp. z o.o. – przedstawiciel na Polskę central wntylacyjnych KOMFOVENT oraz 
produktów firmy STAVOKLIMA – zaprasza projektantów, firmy instalacyjne, firmy handlo-
we oraz wszystkich profesjonalistów branży HVAC na bezpłatne seminarium szkoleniowe.
Miejsce i termin: 22.11.2011 (wtorek) – Gdańsk, Hotel Scandic, ul. Podwale Grodzkie 9; 
23.11.2011 (środa) – Bydgoszcz, Hotel City, ul. 3 Maja 6, 24.11.2011 (czwartek) – Poznań, Ho-
tel Poznański, ul. Krańcowa 4, Luboń.Bezpłatny parking dla uczestników seminarium na te-
renie ww. hoteli. 
Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność 
zgłoszeń. Uczestnicy seminarium otrzymują komplet materiałów technicznych oraz pro-
gramy doboru na temat prezentowanych produktów. Osoba kontaktowa: Piotr Wiśniew-
ski, tel. +48 508 255 002, piotr.wisniewski@ventia.pl

Ventia zaprasza 
na seminaria szkoleniowe  
– centrale wentylacyjne Komfovent 
oraz produkty Stavoklima

SBS docenione...

26 października 2011 odbyło się uroczyste otwarcie nowej hali produkcyjnej firmy Plum Sp. z o.o. 
W związku z tym wydarzeniem zarząd firmy Plum miał przyjemność gościć szefa wydziału ds. Pol-
ski w dyrekcji generalnej ds. polityki regionalnej Komisji Europejskiej – Patrica Amblarda – w siedzi-
bie przedsiębiorstwa w Ignatkach. Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego wytypował fir-
mę Plum jako wzorcowe przedsiębiorstwo, w którym z sukcesem wykorzystuje się dotacje unijne na 
rozwój innowacyjnych projektów. Po otwarciu hali przez Patrica Amblarda szef firmy Plum – Maciej 
Szumski przedstawił najnowsze dokonania przedsiębiorstwa w zakresie zaawansowanych algoryt-
mów do regulatorów do kominków, kotłów na paliwa stałe, układów solarnych. Nowa hala zosta-
ła wybudowana i wyposażona ze środków unijnych w najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowa-
nie. Realizacja inwestycji ma zwiększyć możliwości produkcyjne regulatorów branży grzewczej, ale 
również ułatwić konstruowanie najnowszych innowacyjnych projektów, które są odpowiedzią firmy 
Plum na zapytania klientów na tego typu rozwiązania (wykorzystujące najnowsze technologie).

ZOBAcZ   
Obsługa regulatura ecoKOM firmy pLUM  
do sterowania pracą kominków

NOwy fiLM iNStrUKtAżOwy 
na Wideoreporter

Miliony na nową halę PLUM

http://www.instalreporter.pl
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3 listopada 2011 r. weszła w życie ustawa  
z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - 
Prawo ochrony środowiska (DzU Nr 224, poz. 
1341). Celem zmiany jest wdrożenie przez Pol-
skę zaleceń Porozumienia Kopenhaskiego w 
sprawie zmian klimatu, zawartego w dniu 18 
grudnia 2009 r. Rozwiązania wprowadzone 
przez ustawę pozwolą na udzielanie pomocy 
w ramach Fast start financing z rezerwy celo-
wej budżetu państwa i z wykorzystaniem roz-
wiązań stosowanych przez ministra spraw za-
granicznych do realizacji pomocy rozwojowej.

30 października 2011 r. weszła w życie usta-
wa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy 
- Prawo energetyczne oraz niektórych in-
nych ustaw (DzU Nr 205, poz. 12).
Ustawa dostosowuje przepisy:
- ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokom-
ponentach i biopaliwach ciekłych (DzU Nr 
169, poz. 1199);
- ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach 
ropy naftowej, produktów naftowych i gazu 
ziemnego oraz zasadach postępowania w 
sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa pali-
wowego państwa i zakłóceń na rynku nafto-
wym (DzU Nr 52, poz. 343) 
- do przepisów rozporządzenia Rady (UE, EU-
RATOM) nr 617/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. 
(Dz. Urz. UE L 180 z 15.07.2010, str. 7) obligują-
cego przedsiębiorstwa do zgłaszania Komisji 
danych oraz informacji na temat projektów 
inwestycyjnych dotyczących infrastruktury 

energetycznej. Ustawa nowelizująca określa 
tryb przekazywania tego rodzaju informacji 
oraz organy, którym są one przekazywane.

W Dzienniku Ustaw Nr 232 z 28 października 
2011 r. opublikowano ustawę z dnia 16 wrze-
śnia 2011 r. o ochronie praw nabywcy lo-
kalu mieszkalnego lub domu jednoro-
dzinnego. Ustawa szczegółowo regulująca 
zasady zawierania umów pomiędzy dewe-
loperami a nabywcami lokali. Po jej wejściu 
w życie, ryzyko inwestycji deweloperskiej le-
żeć będzie po stronie przedsiębiorcy. Obec-
nie obowiązujące przepisy w niewystarcza-
jącym stopniu chronią interesy klientów firm 
deweloperskich. Brak szczegółowych regu-
lacji stosunkowo często prowadzi do sytu-
acji, w której nabywca lokalu traci zainwe-
stowane pieniądze, nie mogąc zrealizować 
roszczenia o oddanie lokalu. Nowa ustawa 
definiuje umowę deweloperską oraz obligu-
je przedsiębiorcę do zapewnienia nabywcy 
odpowiednich środków ochrony. Służyć ma 
temu przede wszystkim utworzenie otwartych 
i zamkniętych mieszkaniowych rachunków po-
wierniczych, na których gromadzone będą 
środki na budowę lokalu. W przypadku ogło-
szenia upadłości dewelopera, środki te stano-
wić będą odrębną masę majątkową, z której 
w pierwszej kolejności zaspokajane będą rosz-
czenia nabywców przyszłych nieruchomości. 
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2011/ 
1377.htm

Zmiany w ustawach
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Onninen jest organizatorem loterii promocyjnej, 
organizowanej pod nazwą „Złota Loteria 
Onninen”. 
Aby wziąć udział w Loterii uczestnik powinien 
w okresie od dnia 1 listopada 2011 r. do dnia 30 
listopada 2011 r.: dokonać zakupu w sieci hur-
towni Onninen na kwotę równą bądź więk-
szą niż 5000 zł brutto. Za każde wydane 5000 zł 
uczestnik otrzyma 1 wirtualny los. 

Następnie musi zarejestrować swój udział po-
przez formularz rejestracyjny znajdującego się 
na stronie www.onninen.pl. Losowania odbędą 
się 12 grudnia 2011 r. w siedzibie Onninen.
Nagrodami w Loterii są:
-  2 sztabki złota o wadze 200 g;
-  4 iPad Apple wi-fi 32 GB;
-  6 voucherów uprawniających do weekendo-
wego pobytu dla 2 osób w hotelu SPA. 

Wygraj złote sztabki  
w Loterii Onninen 

W tegorocznej, siódmej już edycji Ogólnopolskiego Plebiscytu Popular-
ności Produktów i Usług, firma Viessmann okazała się bezkonkurencyj-
na w kategorii: Kolektory słoneczne - zagraniczni producenci. Konkurs 
„Laur Konsumenta” jest największym programem konsumenckim w Pol-
sce. Wyróżnienia przyznawane są na podstawie sondażu popularności 

produktów, usług oraz marek. Opinie i głosy konsumentów co roku zbierane są przez ankieterów 
zarówno drogą telefoniczną, jak i bezpośrednio w centrach handlowych i na głównych ulicach 
największych miast. W tegorocznej edycji głosy można było oddawać także poprzez stronę inter-
netową. Kolektory słoneczne Vitosol, które w tym roku zostały nagrodzone, są urządzeniami speł-
niającymi najwyższe standardy i rygorystyczne wymagania jakościowe. Dzięki zastosowaniu wyso-
kiej klasy materiałów i specjalnie opracowanej konstrukcji, zapewniają wysoką moc cieplną 
i efektywność. Pierwsze miejsce w konkursie jest potwierdzeniem dobrej opinii Polaków o produk-
tach marki Viessmann.

Laur Konsumenta
dla firmy Viessmann

Zdaniem urzędników resortu finansów, którzy odpowiedzieli na interpelację poselską dotyczącą 
budowy farm solarnych, teren, który jest wykorzystywany jako farma słoneczna, powinien być 
w przeważającej części opodatkowany podatkiem rolnym. Podatkiem od nieruchomości wg 
stawki dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej powinna być objęta 
tylko część ziemi zajmowana przez farmę solarną, która jest faktycznie użytkowana na cele dzia-
łalności gospodarczej. Przepis, na który powołało się w tym wypadku Ministerstwo, to art. 5, 
ust. 1 pkt 1a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Źródło: www.ekonews.pl

Podatek od farm fotowoltaicznych
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Publikacja 
o zamówieniach publicznych

Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (PTF) 
zaprezentowało kluczowe przeszkody unie-
możliwiające rozwój PV w naszym kraju  
w dokumencie pt.: „Bariery prawno-admi-
nistracyjne w procesie inwestycyjnym syste-
mów fotowoltaicznych w Polsce”.
Do największych barier należą:
- brak odpowiedniego wsparcia. Polska jest 
jednym z niewielu państw w Europie,  
w którym rynek energii słonecznej nie może 
korzystać z systemu taryf gwarantowanych 
(feed-in tariffs),
- procedury prawno-administracyjne 
wymagają prowadzenia działalności gospo-
darczej,
- uzyskanie warunków przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej, przyłączenie systemu 
PV do sieci, odbiór techniczny oraz dopusz-

czenie do eksploatacji,
- Miejscowe Plany Zagospodarowania Prze-
strzennego. 
W miejscach, w których MPZP wyklucza pro-
wadzenie produkcji, operator instalacji foto-
woltaicznej może zostać uznany za produ-
centa. 
- Uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii 
elektrycznej z OZE. 
W miejsce czasochłonnej procedury uzy-
skania koncesji, która jest warunkiem otrzy-
mywania zielonych certyfikatów i wymaga 
założenia działalności gospodarczej, PTF pro-
ponuje zwolnienie z obowiązku uzyskania 
koncesji małe instalacje PV o mocy do 30 kW 
i wprowadzenie w jej miejsce jedynie obo-
wiązku rejestracji.
www.gramwzielone.pl

Bariery w rozwoju fotowoltaiki  
w Polsce?

„Tryby udzielania zamówień publicznych” to książka 
zawierająca komplet informacji o trybach udzielania 
zamówień publicznych. W jej skład wchodzą autorskie 
omówienia, opisujące krok po kroku, każdy z trybów 
udzielania zamówień publicznych. Zadaniem publikacji 
jest maksymalne ułatwienie prawidłowego przeprowa-
dzenia wszystkich koniecznych czynności, tak aby udzie-
lenie zamówienia publicznego było przeprowadzone we właściwym trybie, prawidłowo i bez 
wad. Autorem opracowania jest Kinga Załęcka, posiadająca wieloletnie doświadczenie 
w zakresie zamówień publicznych, skupiająca się na praktycznych aspektach poszczegól-
nych postępowań. Publikacja zawiera ponadto: wybór orzecznictwa istotnego dla wykładni 
przepisów regulujących tryby udzielania zamówień publicznych; pytania i odpowiedzi na re-
alne problemy z jakimi spotkali się w swojej pracy specjaliści działów zamówień publicznych 
administracji samorządowej i rządowej oraz ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień pu-
blicznych. Cena: 119,00 zł Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - LEX 
http://www.trybyzamowienpublicznych.lex.pl/ r

ek
la

m
a

       Dlaczego Vaillant?
Bo niemiecka technologia to nie tylko samochody. 

Niemiecka technologia oznacza, że nasze urządzenia są niezawodne i gotowe 
na pracę przez długie lata. Pompy ciepła, kolektory słoneczne i kotły grzewcze 
firmy Vaillant łączą w sobie estetyczny design, wysoką jakość i oszczędność 
energii. Jesteśmy liderem w zakresie kompletnych rozwiązań z dziedziny  
ogrzewania i przygotowania ciepłej wody z jednoczesną dbałością o środowisko. 
Rozwijamy techniki grzewcze w oparciu o wykorzystanie „zielonej energii”. 
Zawsze o krok wyprzedzając typowe rozwiązania -  wybiegamy w przyszłość. 

Aby dowiedzieć się więcej na temat technologii Made in Germany zadzwoń 
na infolinię: 801 804 444 lub wejdź na www.vaillant.pl

Ponieważ  wybiega w przyszłość.

Ogrzewanie Chłodzenie Energia odnawialna

a k t u a l n o ś c i

http://www.vaillant.pl/


6l i s t o p a d  2 0 1 1  ( 1 8 )  a k t u a l n o ś c i

W dniu 22 października 2011 r. w Małej Auli Politechniki War-
szawskiej odbył się uroczysty Zjazd z okazji 60-lecia powsta-
nia Wydziału Inżynierii Środowiska (dawniej Inżynierii Sanitar-
nej i Wodnej). W sesji wzięło udział prawie 400 osób. Dla 77 
osób uczestniczących w zjeździe jubileusz był czymś więcej, 
niż towarzyskim spotkaniem. Osoby, które studia ukończyły 
przed co najmniej 50. laty otrzymały „Złote dyplomy”.  
Do złotych dyplomów dołączony był „Poczet Rektorów Poli-
techniki Warszawskiej” z dedykacją Jego Magnificencji Rek-
tora Politechniki Warszawskiej profesora Włodzimierza Kurni-
ka. Dyplomy w jego imieniu, wręczali Prorektor PW prof. nzw. 
dr hab. inż. Roman Gawroński i Dziekan Wydziału Inżynierii 

Środowiska prof. nzw. dr hab. inż. Bernard Zawada.
Organizatorem zjazdu był Dziekan Wydziału Inżynierii Środo-
wiska PW i trzy stowarzyszenia absolwentów, działające na 
Wydziale. Każdy z uczestników Zjazdu otrzymał okolicznościo-
wą książkę ze spisem wszystkich absolwentów.

Inżynieria Środowiska  PW skończyła …60 lat

Wręczanie „Złotych dyplomów”

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Zjazdu

Na stronie internetowej firmy Fonko Polska zamieszczony jest 
kalkulator kosztów eksploatacji. W dwóch krokach Kalkulator 
wskaże najkorzystniejszy system grzewczy dla danej sytuacji 
oraz jednocześnie porówna go z pozostałymi systemami. 
W pierwszym kroku należy wprowadzić dane opisujące bu-
dynek: ogrzewaną powierzchnię, lokalizację, technologię 
budowy oraz rodzaj wentylacji. Nastepnie podać dane po-
równywanych systemów grzewczych: cena jednostkowa pa-
liwa, kaloryczność, sprawność, koszt przyłącza, koszt inwesty-
cji. Kalkulator podpowiada domyślne dane dla Warszawy 
(co miesiąc aktualizowane przez administratora serwisu) 
– istnieje możliwość dowolnej modyfikacji.
http://www.fonko.pl/Calculator

Kalkulator 
kosztów eksploatacji

Wystąpienie Przewodniczącego Stowarzyszenia Absolwentów 
– dr inż. Jerzego Sewerynika

Promocja „Kibicuj na żywo Chelsea w Londynie” organizo-
wana przez Samsung Electronics Polska kierowana jest tylko 
i wyłącznie do przedsiębiorców – firm instalacyjnych, doko-
nujących zakupów urządzeń klimatyzacyjnych marki Sam-
sung w okresie trwania promocji u dystrybutorów. Promocja 
trwa od dnia 1.11.2011 do dnia 15.12.2011 r. 
Warunkiem koniecznym udziału w Promocji jest zakup urzą-
dzeń marki Samsung u Autoryzowanego Dystrybutora o łącz-
nej wartości katalogowej 70 000 zł netto oraz zarejestrowanie 
faktur zakupowych w firmie Samsung. 
Nagrodą jest jednoosobowa dwudniowa wycieczka na 
mecz klubu piłkarskiego Chelsea Londyn do Londynu w ter-
minie 14.01.12 o wartości 7000 zł. Wartość nagrody, o której 
mowa w ust.  obejmuje koszty biletu na mecz dla każdego ze 
zwycięzców „Kibicuj na żywo Chelsea FC w Londynie”, kosz-
ty przelotu z terytorium Polski do i z Wielkiej Brytanii oraz za-
kwaterowania (1 nocleg) i wyżywienia w trakcie wyjazdu. 
Nagroda przewidziana jest dla 5 firm instalacyjnych, które 
jako pierwsze osiągną założony pułap zakupowy. 

Kibicuj na żywo 
Chelsea FC w Londynie

Fo
t. 

O
rg

an
iz

at
or

zy
 Z

ja
zd

u

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


r
ek

la
m

a

Firma Hewalex została na-
grodzona godłem GRAND 
PRIX w plebiscycie LAUR 
KLIENTA w kategorii „ko-
lektory słoneczne – polscy 
producenci”. 
Laur przyznany  już trzeci raz z rzędu, ma dla firmy wysoką wartość ze 
względu na fakt, że to sami klienci zarekomendowali kolektory Hewa-
lex, jako produkty najwyższej jakości i niezawodności.

Kolektory 
Hewalex 
z GRAND PRIX 
w plebiscycie 
LAUR KLIENTA 

W ostatnim czasie w firmie 
Wolf zaszły ważne zmia-
ny na stanowiskach kie-
rowniczych. Dyrektor za-
rządzający Piotr Pankowski 
został powołany na proku-
renta spółki Wolf Technika 
Grzewcza. Regionalnemu 
kierownikowi sprzedaży 
Mariuszowi Frączek, po-
wierzona została dodat-
kowa funkcja dyrektora 
technicznego ds. klientów 
kluczowych WSR. Nowym 
szefem działu techniczne-
go został Andrzej Karpiń-
ski, a Jacek Woropaj został 
powołany na kierownika 
serwisu.

Dyrektor zarządzający Piotr 
Pankowski został prokurentem Wolf 
Technika Grzewcza

- w sprawie zawiadomienia 
o zamierzonym terminie 
rozpoczęcia robót budowlanych
Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane (DzU z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 
z późn. zm.), inwestor jest obowiązany zawiadomić 
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 
budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na 
budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego, co 
najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając 
określone w tym przepisie dokumenty.

- w sprawie właściwości 
organów w przypadku 
wyeliminowania z obrotu 
prawnego decyzji o pozwoleniu 
na budowę przed oddaniem 
obiektu budowlanego do 
użytkowania
Kwestia skutków prawnych wyeliminowania z obrotu 
prawnego wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę 
uregulowana została w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 
z późn. zm.). 
Uzyskanie nowej decyzji o pozwoleniu na budowę jest 
konieczne, niezależnie od tego, na jakim etapie robót 
budowlanych pierwotna decyzja o pozwoleniu na 
budowę została wyeliminowana z obrotu prawnego 
(w trakcie realizacji budowy obiektu budowlanego, czy 
w przypadku faktycznego wykonania wszystkich robót 
budowlanych). 
Z punktu widzenia ustawy „Prawo budowlane” 
inwestycja jest formalnie zakończona, jeżeli została 
oddana do użytkowania. Tym samym, inwestycja może 
zostać zakończona – przez oddanie do użytkowania – 
wyłącznie wtedy, gdy inwestor uzyska nową decyzję 
o pozwoleniu na budowę.

Całość interpretacji: www.gunb.gov.pl

Interpretacje prawne GUNB

a k t u a l n o ś c i

Zmiany w kierownictwie 
firmy Wolf

http://www.unical.pl/
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27 października podczas Kongresu 
Instalexpo w Warszawie odbyło się 
uroczyste wręczenie statuetek Złote-
go Instalatora. Organizatorami kon-
kursu są miesięcznik „Polski Instalator” 
oraz Polska Korporacja Techniki Sani-
tarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimaty-
zacji. Tegoroczny Kongres odbywa-
jący się w hotelu Sobieski był również 
powiązany z obchodami 20-lecia ist-
nienia wydawnictwa Instalator Polski sp. z o.o. W konkursie Złote-
go Instalatora nagrody otrzymały następujące firmy:
– IMMERGAS POLSKA za kolektor słoneczny płaski z absorberem 
aluminiowym o meandrycznym układzie hydraulicznym EPMA 
2.0 (4.0);
– KAN za złączki instalacyjne KAN-therm Press LBP;

– ROBERT BOSCH (JUNKERS) za technologię inteligentnego, hy-
brydowego sterowania współpracą systemu solarnego i kotła 
gazowego Solar ControlUnit Inside;
– SMAY za kompaktową jednostkę napowietrzającą iSWAY-FC®; 
– UNIWERSAL za system nawiewno-wywiewny Flow;
– VIESSMANN za kompaktową centralę grzewczą Vitosolar 300-F.

Złoty Instalator 
2011

24 listopada 2011r. odbędzie się w Warsza-
wie konferencja techniczna „Innowacja 
i Efektywność Energetyczna w Chłodnic-
twie i Automatyce Budynków”. Podczas niej 
zostaną zaprezentowane rozwiązania fir-
my Eckermann – niemieckiego specjalisty 
w dziedzinie sterowania systemami chłod-
niczymi i automatyce budynku ze szczegól-
nym uwzględnieniem supermarketów i du-
żych systemów. 
W spotkaniu weźmie udział dr F. Uhlemann 
– dyrektor Działu Techniki Chłodnictwa i Au-
tomatyki Budynku Firmy Eckelmann. Omó-
wi i rozwinie temat efektywnego wykorzy-
stania energii w systemach chłodniczych, 

przedstawiając konkretne projekty badaw-
cze na przykładzie rynku niemieckiego. 
Po konferencji odbędą się indywidualne 
spotkania z liderami branży chłodniczej 
i automatyki budynku. 
Osoby zainteresowane otrzymaniem zapro-
szeń na konferencję proszone są o wcze-
śniejszy kontakt: maciej@etis.pl (605047421). 
Więcej informacji o technologii Eckelmann 
kliknij tutaj. 

I konferencja 
techniczna
na temat rozwiązań 
firmy Eckelmann

Grzejnik Gibbon marki Terma Technologie, zaprojektowany 
przez Bartłomieja Drabika, otrzymał wyróżnienie Must Have 
Łódź Design 2011. Podczas festiwalu w Łodzi prezentowana 
jest szeroko rozumiana sztuka designerska. W tym roku festi-
wal odbył się pod hasłem przewodnim CHANGE!
Must Have to plebiscyt, w którym grupa ekspertów, skła-
dająca się z przedstawicieli mediów i ważnych ośrodków 
designu w Polsce i za granicą, wskazała najciekawsze, za-
sługujące na uwagę projekty rodzimego designu, odzwier-
ciedlające aktualne trendy polskiego wzornictwa. Wśród 
laureatów znalazły się duże i znane przedsiębiorstwa, 
a także małe rodzinno-przyjacielskie inicjatywy z dziedziny 
meblarstwa, dekoracji wnętrz, oświetlenia, opakowań i za-
bawek. W każdym przypadku o wyborze decydowały in-
nowacyjność, funkcjonalność, ergonomia, jakość wykona-
nia oraz uroda projektu.
Spośród 150 nominowanych przedmiotów wyłoniono 
43 produkty, które rekomendowane są jako przykłady mą-
drej i świadomej strategii inwestowania w design – wśród 
nich grzejnik Gibbon. 

Must Have 
dla Terma Technologie

Niedawno Firma Wolf GmbH 
otrzymała nagrodę w kon-
kursie „Die Fabrik des Jah-
res”, czyli „Przedsiębiorstwo 
roku”. Konkurs organizowany 
jest corocznie przez prestiżo-
we pismo „Production” oraz 
uznaną firmę konsultigową 
A.T. Kearney. 
W 2011 roku Wolf GmbH zo-
stał najwyżej oceniony w ka-
tegorii „Znakomity montaż” 
za organizację produkcji, 
która wytycza nowe stan-
dardy, a tym samym może 
być wzorem dla innych. 

Prestiżowa 
nagroda 
dla Wolf GmbH 

http://www.instalreporter.pl
http://www.etis.pl/pl/strona/265/295/rozwiazania.dla.supermarketow/
http://www.instalreporter.pl
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do sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej (w za-
kresie podłączenia budynków). W obu przy-
padkach wymagany jest wkład własny wy-
noszący minimum 10 proc.

Budżet
Program zakłada budowę około 11 tys. przy-
domowych biologicznych oczyszczalni ście-
ków (PBOŚ) obsługujących ponad 44 tys. 
mieszkańców. Umożliwi on oczyszczenie oko-
ło 1,3 mln m3 ścieków w ciągu roku. Ponadto 
Fundusz przewiduje, że wybudowanych zo-
stanie prawie 21 tys. podłączeń budynków 
do sieci kanalizacyjnych (w tym ok. 16,7 tys. 
podłączeń grawitacyjnych i ok. 4 tys. podłą-
czeń ciśnieniowych i podciśnieniowych) o su-
marycznej długości około 34 km, z których 
korzystać będzie ponad 82 tys. mieszkańców. 
Umożliwią one oczyszczenie ok. 2,4 mln m3 
ścieków w ciągu roku.
Łączny budżet programu, którego realizację 
zaplanowano do końca 2015 roku wynosi 300 
mln zł, przy czym 150 mln zł zostanie prze-
znaczonych na podłączenia, a 150 mln zł na 
oczyszczalnie ścieków. 
NFOŚiGW gwarantuje dofinansowanie do 
90% kosztów kwalifikowanych poniesionych 
na realizację inwestycji. Kwota dofinansowa-
nia podzielona została w równym stopniu (po 

45%) na formę bezzwrotną – dotację, jak i 
preferencyjną pożyczkę z oprocentowaniem 
3,5% w skali roku. Zainteresowani mogą wy-
brać jedną wybraną formę dofinansowania 
lub obie jednocześnie, korzystając z maksymal-
nego dofinansowania. 

Beneficjenci
Nabór wniosków odbywać się będzie w spo-
sób ciągły. Wnioski rozpatrywane będą w ko-
lejności wpływu do NFOŚiGW. O udzieleniu 
dofinansowania decyduje kolejność złoże-
nia kompletnego wniosku o dofinansowanie 

NFOŚiGW 
dofinansowuje 
budowę PBOŚ

  Odbiorcy programu
Program adresowany jest do jednostek sa-
morządu terytorialnego, ich związków oraz 
spółek komunalnych świadczących usługi 
kanalizacyjne. 
Jednakże jego finalnymi odbiorcami są wła-

ściciele domów, którzy do tej pory nie mie-
li możliwości skorzystania z instalacji kanali-
zacyjnych i w najbliższych latach nie mają 
szans na podłączenie się do oczyszczalni ko-
munalnych w zakresie PBOŚ oraz właściciele 
domów, którzy dotychczas nie podłączyli się 

NFOŚiGW ogłosił program finansowy na wsparcie budowy przydomowych 
biologicznych oczyszczalni ścieków oraz podłączenia budynków  
do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Program zakłada budowę 
około 11 tys. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) 
obsługujących ponad 44 tys. mieszkańców. 

Program obejmuje tylko urządzenia, w których 
oczyszczanie ścieków zachodzi na drodze bio-
logicznej. Z tego powodu na potrzeby progra-
mu wprowadzono pojęcie przydomowej biolo-
gicznej oczyszczalni ścieków (PBOŚ), od której 
producentów wymagany jest certyfikat zgod-
ności ze zharmonizowaną normą europejską 
EN 12566-3:2005+A1:2009, wydawaną przez la-
boratorium notyfikowane przez Komisję Euro-
pejską. 

Koszty podlegające refundacji ze środków 
NFOŚiGW:
• przygotowanie terenu,
• roboty demontażowe i rozbiórkowe obiek-
tów kolidujących z planowanymi urządzenia-
mi i rurociągami,
• roboty ziemne i budowlano-montażowe,
• montaż urządzeń,
• przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,
• rozruch urządzeń i instalacji,
• instalacje doprowadzające media  
do obiektów technologicznych,
• podłączenia budynków do zbiorczego sys-

temu kanalizacyjnego,
• przełożenie sieci i obiektów sieciowych koli-
dujących z planowanymi urządzeniami i ruro-
ciągami,
• zapłacony podatek od towarów i usług 
(VAT) wykazany w fakturach rozliczanych 
przez NFOŚiGW, jeżeli Beneficjentowi nie przy-
sługuje prawo do obniżenia kwoty podatku 
należnego o kwotę podatku naliczonego  
lub ubieganie się o zwrot VAT,
• wykonanie dokumentacji projektowej,
• koszty usług niezbędnych do realizacji inwe-
stycji tj. koszty nadzoru inwestorskiego.

Co będzie refundowane?

r
ek

la
m

a

Tylko PBOŚ

Szczegóły na www.sotralentz.pl

Lider na rynku w Polsce i Europie

!

http://www.instalreporter.pl
http://www.sotralentz.pl
http://www.instalreporter.pl
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w ramach przyjętego w kolejnych latach limi-
tu środków.
Wsparcie finansowe przeznaczone jest na za-
gospodarowanie ścieków bytowo-gospodar-
czych powstających w gospodarstwach do-
mowych (w tym również zarządzanych przez 
wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe),  
w gospodarstwach agroturystycznych oraz  
w obiektach użyteczności publicznej. Dofi-
nansowanie uzyskają przydomowe oczysz-
czalnie obsługujące maksymalnie 50 
użytkowników. Pomocą nie są objęte nieza-
budowane działki oraz budynki, które nie są 
użytkowane. 
Jednakże instytucjami pośredniczącymi i jed-
nocześnie beneficjentami programu są jed-
nostki samorządu terytorialnego i ich związki 
lub podmioty świadczące usługi publiczne  
w ramach realizacji zadań własnych jedno-
stek samorządu terytorialnego. To one po-
siadają pełną wiedzę w zakresie lokalnej go-
spodarki wodno-ściekowej oraz potrzeb  
w tym obszarze. 
Z zakresu budowy przydomowych oczysz-
czalni ścieków wyłącza się:
• obszary, dla których budowa zbiorczych 
systemów odprowadzenia ścieków jest eko-
nomicznie uzasadniona (zgodnie z wymoga-
mi rozporządzenia ministra środowiska z dnia 
1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznacza-
nia obszaru i granic aglomeracji (DzU Nr 137, 
poz. 922));
• obszary, na których istnieje możliwość pod-
łączenia się do istniejącego zbiorczego sys-
temu kanalizacyjnego;
• obszary, dla których przed 2020 rokiem zo-
stał, przez jednostkę samorządu terytorialne-
go lub podmioty świadczące usługi publicz-
ne w ramach realizacji jej zadań własnych, 
zaplanowany i będzie wykonany zbiorczy 
system odprowadzania ścieków.  

Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz rzeczo-
znawców ds. sanitarnohigienicznych; 
• plany zagospodarowania terenu w aspek-
cie wymagań sanitarnohigienicznych; 
• uzgadnianie projektów budynków zamiesz-
kania zbiorowego, zakładów usługowych, 
obiektów oświaty i wychowania, sportowych, 
przemysłowych, żywieniowo-żywnościo-
wych, zaplecza motoryzacji, handlowych, 
administracyjnych, ochrony zdrowia; 
• wymagania dla instalacji wentylacji  
i klimatyzacji, wod-kan, centralnego  
ogrzewania.
W materiałach szkoleniowych kandydaci 
otrzymują zestaw podstawowych przepisów, 
których znajomość wymagana jest na  
egzaminie. Program kursu opracowany jest 
na podstawie wieloletnich doświadczeń ZG 
PZITS w przygotowywaniu kandydatów na 
rzeczoznawców i dostosowywany jest co-
rocznie do aktualnych wymagań obowią-
zujących na egzaminie. Wykładowcami 
są wybitni rzeczoznawcy praktycy, których 
wskazówki dotyczące zarówno samego eg-
zaminu, jak i konkretnych problemów, z jakimi 
spotyka się rzeczoznawca w swojej działalno-
ści są nieocenione.  

Ruszają kursy przygotowujące  
do egzaminów

Jak zostać 
rzeczoznawcą?

  Do właściwego i skutecznego przygoto-
wania się do egzaminu bardzo pomocne są 
seminaria tradycyjnie organizowane i prze-
prowadzane przez ZG PZITS. 
Jeżeli kandydat na rzeczoznawcę ukończył 
takie szkolenie, zaświadczenie potwierdzają-
ce ten fakt może załączyć do wniosku –  

o wyznaczenie terminu egzaminu – skiero-
wanego do Głównego Inspektora Sanitarne-
go (§ 5.2. pkt. 4 przedmiotowego rozporzą-
dzenia).
Zakres szkolenia obejmuje m.in. następujące 
zagadnienia i tematy: 
• zadania i podstawy prawne działania  

Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników 
Sanitarnych organizuje w Warszawie w dniach 29 listopada – 2 grudnia 
2011 roku kurs przygotowujący do egzaminu na rzeczoznawcę do 
spraw sanitarno-higienicznych do uzgadniania w imieniu państwowego 
inspektora sanitarnego dokumentacji projektowej inwestycji pod 
względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Formularz zgłoszenia   
można pobrać ze strony  
www.pzits.pl    
Informacji o kursie udziela pani 
Katarzyna Wróblewska 
ZG PZITS, tel. 22  827-02-62,  
e-mail: szkolenia@pzits.pl
Cena kursu: 1700 zł + VAT

Skontaktuj się…

Zgodnie z przepisami  rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 29.11.2002 r. (Dz.U. 
Nr 210, poz. 1792), uprawnienie rzeczoznawcy sanitarnohigienicznego może uzy-
skać osoba, która spełnia następujące warunki:
1) ukończyła studia wyższe na kierunku architektura i urbanistyka lub inżynie-
ria środowiska w specjalności inżynieria sanitarna, 
2) legitymuje się co najmniej 10-letnią praktykę zawodową w zakresie ukoń-
czonego kierunku studiów,
3) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny w Głównym In-
spektoracie Sanitarnym w Warszawie.

Kto może zostać rzeczoznawcą?

http://www.instalreporter.pl
http://www.instalreporter.pl
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w układach z ogrzewaniem grzejnikowym 
oraz podłogowym, w standardzie istnieje 
możliwość wysterowania 3 obiegami grzew-
czymi, bezpośrednimi lub mieszaczowi. Każ-
da pompa ciepła oprócz pełnego sterowa-
nie instalacji c.o., ma również w standardzie 
automatykę sterującą przygotowaniem cie-
płej wody użytkowej oraz jej cyrkulacji, a tak-
że sterowania ogrzewaniem basenu. Warto 
zaznaczyć, iż pełne sterowanie całym syste-
mem kotłowni jest możliwe bez stosowania 
jakichkolwiek podzespołów dodatkowych, 
pełna automatyka jest już w zakresie dosta-
wy. W tym przypadku Dimplex stawia na ska-
lowalność i uniwersalność sterowania w pro-

dukowanych pompach ciepła. Znaczy to, 
że pełną automatykę, z kompletnym zakre-
sem możliwości znajdziemy w urządzeniach 
przeznaczonych na rynek inwestorski, jak 
i w urządzeniach przemysłowych większych 
mocy, co jest szczególnym ułatwieniem dla 
firm wykonawczych i projektowych.

…woda/woda  
Poza urządzeniami solanka/woda w „nowo-
ściach” znajduje się również pompa ciepła  
woda/woda  o mocy 13,7 kW oraz COP=6,0 
dla parametru W10/W35. Urządzenie szcze-
gólne godne polecenia w instalacjach, 
gdzie jakość wód gruntowych wymusza czę-
sto zastosowanie wymiennika pośredniego, 
co przyczynia się do spadku sprawności ca-
łego systemu. Pompa WI 14TU ma już zabu-
dowany wymiennik spiralny ze stali nierdzew-
nej, odporny na korozję oraz złą jakość wody, 
gwarantujący jednocześnie wysoką spraw-
ność wymiany energii dolnego źródła. 

…powietrze/woda 
Wśród nowości nie zabrakło pomp typu po-
wietrze/woda, które już na dobre wpisały się 
w nasz krajobraz jako rozwiązanie wiarygod-
ne, proste w instalacji i doskonale sprawdza-
jące się w naszej strefie klimatycznej. W ofer-
cie nowości znajdziecie Państwo jednostki do 
instalacji wewnątrz budynku (LI 9/12TU oraz LI-
15TE) oraz jednostki instalowane na zewnątrz 
LA 6TU. Zarówno jednostki zewnętrzne, jak 
i wewnętrzne zostały zmodernizowane pod 
katem hałasu, co oczywiście jest szczegól-
nie istotne przy pompach ciepła powietrze/
woda. Osiągnięto to poprzez wykorzystanie 
wentylatorów EC przy pompie LA 6TU oraz ni-
skoobrotowych wentylatorów kątowych 3D 
w pompach wewnętrznych. 
Również zastosowano całkowite odizolowa-

Nowości w ofercie

Dimplex – 
wysokowydajne 
pompy ciepła  
na polskim rynku 

  Przemysław Radzikiewicz 

  Lata doświadczenia

Pompy ciepła marki Dimplex są produkowane 
już od ponad 40 lat w Kulmbach (Niemcy), do-
świadczenie zdobyte przez niemal pół wieku, 
jest nie do przecenienia. Projektowane i mon-
towane pompy ciepła składają się z kompo-
nentów najwyższej jakości (np. sprężarki firmy 
Coopeland, sterowanie na bazie elementów 
Carel), każde urządzenie przed opuszczeniem 
linii produkcyjnej jest kompleksowo testowane 
na stanowiskach pomiarowych. Inżynierowie 
Dimplex, nieustannie pracują nad optymali-
zacją i zwiększeniem wydajności oferowanych 
produktów, czego przykładem są m.in. pompy 

ciepła serii SI XX TU oraz WI XX TU wspomniane 
już na początku artykułu. 

Nowe pompy ciepła 
w najróżniejszych wykonaniach:

…solanka/woda
W skład nowej generacji pomp ciepła typu 
solanka/woda wchodzą urządzenia o mo-
cach 8, 11 oraz 14 kW, których sprawność 
(COP) przy parametrach pracy B0/W35 do-
chodzi do aż 5,0. Zaprezentowane urzą-
dzenia w tej serii są to modele aktualnie 
najbardziej popularne w budownictwie jed-
norodzinnym. Zaprojektowane do pracy 

W roku 2011 firma Dimplex, zaprezentowała na targach 
ISH we Frankfurcie nową generację pomp ciepła. Są to serie pomp ciepła typu 
woda/woda, powietrze/woda oraz solanka/woda, w których sprawności 
i wyposażenie przewyższa parametry większości aktualnie dostępnych urządzeń 
na polskim rynku. COP na poziomie 5.0 dla pompy solanka/woda lub 6.0 przy 
pompach woda/woda sytuuje je niewątpliwie w ścisłej czołówce rynkowej. Aby przybliżyć ofertę 
pomp ciepła firmy Dimplex, postaram się w poniższym artykule bardziej rozwinąć temat nowości.

Pompa ciepła typu woda/
woda WI 14TU ustawiona na 
zbiorniku buforowym PSP 
100E

Wysokowydajna pompa 
ciepła typu solanka/woda SI 
8, 11, 14TU
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nie mechaniczne drgań układu termodyna-
micznego od obudowy oraz instalacji gór-
nego źródła. Sprawności pomp powietrze/
woda wynoszą do 4,0 dla parametru A2W35. 

Jesteśmy dla Państwa…

Oprócz produktów najwyższej jakości, 
nasza firma oferuje kompleksową pomoc 

w doborze urządzeń, wycenach oraz cykl 
szkoleń dedykowanych dla projektantów 
oraz instalatorów. 
Ogólnopolski zespół  mobilnych doradców 
techniczno-handlowych służy komplekso-
wą pomocą w powyższym zakresie na rzecz 
klientów końcowych, firma wykonawczych 
oraz dystrybucyjnych, a także projektantów. 
Zapraszamy dla współpracy.  

Osiągnięcie tak wysokich sprawności w nowych 
pompach ciepła firmy Dimplex zostało możliwe 
dzięki zastosowaniu szeregu nowatorskich rozwią-
zań. Wśród tych rozwiązań są: 
• elektroniczny zawór rozprężny współpracu-
jące ze zintegrowanymi czujnikami ciśnienia 
w układzie chłodniczym; 
• najnowszy model sprężarki scrool firmy Co-
opeland wraz z dodatkowym wymiennikiem cie-
pła zwany „COP Booster”. Nowo skonstruowany 
„COP Booster” jest połączeniem funkcji ekonomi-
zera z funkcjami osuszacza. Chroni on w ten spo-
sób sprężarkę przed ciekłymi czynnikami chłod-
niczymi. Wskutek tego obieg chłodniczy może 
pracować na niższym poziomie temperatury i 
w ten sposób zostaje zdecydowanie zwiększo-
na efektywność układu. Optymalnie dopasowa-
ne do siebie komponenty umożliwiają wysokie 
współczynniki wydajności i niskie koszty eksplo-
atacji;
• manager pompy ciepła WPM Econ Plus. 
Nad pracą całego systemu, czyli zarówno pom-
py ciepła, jak i układu jego dystrybucji czuwa 
manager pompy ciepła WPM Econ Plus, który nie 
wymaga jakichkolwiek modułów dodatkowych. 
Temperatura zasilania wody grzewczej w mode-

lach SI/WI xx TU to 62°C (bez użycia grzałki elek-
trycznej), co pozwala na osiągnięcie wysokiej 
temperatury c.w.u. Również podczas moderniza-
cji istniejącego systemu grzewczego, tak wyso-
ka temperatura zasilania wystarczy w większości 
przypadków do zasilania istniejącej już instala-
cji opartej na grzejnikach. Oczywiście należy w 
takim przypadku zwrócić uwagę na koszty eks-
ploatacji systemu pracującego z wysokim pa-
rametrem zasilania. Pomiar wytworzonej energii 
cieplnej jest zintegrowany w urządzeniach se-
rii TU. Dzięki temu wytworzone przez pompę cie-
pła ilości ciepła dla ogrzewania i przygotowa-
nia ciepłej wody użytkowej są rejestrowane przez 
wbudowane czujniki i prezentowane na wyświe-
tlaczu sterownika pompy ciepła. Na podstawie 
zużycia energii można określić indywidualny rocz-
ny współczynnik efektywności pompy ciepła. Dla 
optymalnych rocznych współczynników efektyw-
ności decydujące jest prawidłowe hydrauliczne 
podłączenie pompy ciepła z układem dolnego i 
górnego źródła. Zoptymalizowane schematy po-
łączeniowe znajdują się na www.dimplex.de/pl/. 
Wszystkie urządzenia opisane w powyższym ar-
tykule, znajdują się już w aktualnej ofercie Glen 
Dimplex Polska.

Nowatorskie rozwiązania zastosowane 
w pompach ciepła 

Pompa ciepła typu powietrze/
woda do instalacji wewnętrznej 
LI 15TE

Wysokowydajne pompy ciepła 
typu powietrze/woda LA 6TU – 
jednostka instalowane na zewnątrz

Glen Dimplex Polska Sp. z o.o
ul. Strzeszyńska 33
60-479 Poznań
Tel: +48 61 842 58 05
Fax: +48 61 842 58 06
office@glendimplex.pl 
www.dimplex.pl 
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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

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, w 
2010 roku w Polsce udało się osiągnąć cel 10,4 
proc. udziału produkcji z OZE w sprzedaży ener-
gii elektrycznej odbiorcom końcowym. Ale nie 
ma powodu do optymizmu – obowiązek został 
„sztucznie” spełniony za pomocą opłaty zastęp-
czej. W systemie zabrakło ponad 17% zielonej 
energii. Sprzedaż energii elektrycznej, w ubiegłym 
roku, przekroczyła 121 mln MWh, natomiast ilość 
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł (we-
dług wydanych świadectw pochodzenia) wynio-
sła 10,8 mln MWh. Wielkość uiszczonej opłaty za-
stępczej oszacowano na poziomie 2,2 mln MW. 
Oznacza to, że procentowy udział umorzonych 
świadectw pochodzenia w roku 2010 zmniejszył 
się w stosunku do roku poprzedniego (z 83,2% w 
roku 2009 do 82,4% w roku 2010), a udział opłaty 
zastępczej wzrósł (z 16,8% w roku 2009 do 17,6% w 
roku 2010). NFOSiGW podaje, że na zobowiązanie 
wieloletnie „OZE i kogeneracja”, na którym gro-
madzone są środki z tytułu opłat zastępczych, w 
2010 roku wpłynęło ok. 593 mln zł, co stanowi swo-
isty rekord w porównaniu do lat ubiegłych. Poziom 
opłaty zastępczej gwarantuje zebranie znacznych 
środków, które do tej pory przeznaczane były na 
wspieranie budowy nowych źródeł OZE. Wg PSEW 
właśnie to należy zmienić. Stowarzyszenie prze-
konuje, że NFOŚiGW nie powinien bezpośrednio 
dofinansowywać instalacji OZE, tylko wspierać fi-
nansowo rozwój sieci.  – Prawdziwą barierą roz-
woju OZE nie jest dziś brak środków finansowych, 
tylko zły stan krajowych sieci elektroenergetycz-
nych oraz ich mała przepustowość – mówi Krzysz-
tof Prasałek, prezes PSEW. Zgodnie z informacjami 
z Ministerstwa Gospodarki, zapis mówiący o skie-
rowaniu części środków z opłat zastępczych na in-
westycje sieciowe ma się znaleźć w nowej ustawie 
o OZE. Ale czy znajdzie się to w ostatecznym akcie 
prawnym, nie wiadomo. 
Źródło: PSEW

Prawdziwa bariera 
rozwoju OZE... wg PSEW
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Powietrze i jego skutki

Problemy  
z instalacją 
grzewczą,
a jej odpowietrzenie

  Grzegorz Onyszczuk, Sławomir Świątecki

  W jaki sposób gazy dostają się do 
instalacji w systemie zamkniętym?

Okazuje się, że możliwych dróg wnikania ga-
zów do naszych instalacji jest bardzo dużo. 
Jedną z nich jest niewątpliwie napełnianie 
instalacji wodą zawierającą ogromne ilo-
ści powietrza. Należy pamiętać, iż przed na-
pełnieniem instalacji w rurach znajduje się 
powietrze, które nigdy nie zostanie całkowi-
cie usunięte przez system odpowietrzający. 

Wszelkie czynności konserwacyjne (czyszcze-
nie filtrów, odpowietrzanie grzejników, itp.) 
powodują ubytki eksploatacyjne wody, co 
prowadzi do konieczności jej uzupełnienia. 
Świeża woda zawiera ok. 22,1 ml/l gazów  
w formie rozpuszczonej, które wskutek pod-
wyższonej temperatury wytrącają się na-
stępnie w postaci mikropęcherzyków powie-
trza. O dużej zawartości powietrza w wodzie 
świadczy jej silne zmętnienie oraz mleczna 
barwa. Bardzo często przyczyną zapowie-

Najpowszechniejszym medium instalacyjnym 
jest woda z uwagi na jej właściwości 
fizyczne (ciepło właściwe), dostępność 
oraz koszt. Niekiedy stosujemy mieszaniny 
wody z glikolem jako zabezpieczenie 
antyzamrożeniowe. Warto zdać sobie sprawę 
z właściwości, które powodują problemy 
w zastosowaniu wody jako nośnika ciepła. 
Jednym z takich problemów jest powietrze  
w instalacji.

Gazy mogą występować w wodzie jako 
swobodne pęcherzyki lub rozpuszczone 
molekuły. Czy ktoś zastanawiał się nad 
tym – od czego zależy forma występo-
wania gazów? Woda ma naturalną wła-
sność do absorpcji gazów, a zjawisko to 
zostało odkryte już na początku XIX wie-
ku przez angielskiego fizyka i chemika – 
Williama Henry’ego. Forma występowa-
nia gazów zależna jest od temperatury 
oraz ciśnienia wody. Wraz ze wzrostem 
temperatury wody maleje rozpuszczal-
ność gazów, co powoduje ich desorb-
cję w postaci pęcherzyków powietrza. 
Zależność ta jest odwrotna w przypad-
ku ciśnienia – obniżanie ciśnienia powo-
duje to samo zjawisko, co podnoszenie 
temperatury. W życiu codziennym rów-
nież możemy zaobserwować oba zjawi-
ska. Wystarczy podgrzać wodę  
w garnku lub otworzyć butelkę wody 
gazowanej, aby zobaczyć efekt tworze-
nia się pęcherzyków powietrza.
W związku z powyższym ciśnienie w da-

nym punkcie instalacji będzie wpływało 
na formę występowania gazów. Stwier-
dzono, iż może ono występować  
w trzech postaciach jako:
- wolne powietrze,
- mikropęcherze powietrza,
- w formie rozpuszczonej.
Wolne powietrze dostaje się do instalacji 
w wyniku jej napełniania lub uzupełnia-
nia oraz na drodze dyfuzji poprzez wszel-
kiego rodzaju nieszczelności. Mikropę-
cherze powietrza często określane  
w środowisku branżowym jako tzw. „bą-
ble” o rozmiarach od 0,01 do 0,2 mm po-
wstają w wyniku zmiany temperatury lub 
ciśnienia w instalacji. 

Przykładowo, podwyższenie tempera-
tury wody w instalacji od 10˚C do 70˚C 
przy stałym ciśnieniu równym 2 bary 
powoduje obniżenie rozpuszczalności 
gazów z wartości 56 ml/l do wartości 
26 ml/l, co oznacza, że 30 ml powietrza 
w formie związanej w 1 l wody ulegnie 

desorpcji i będzie krążyć w instalacji w 
formie mikropęcherzyków powietrza. 
Obniżenie ciśnienia będzie miało bar-
dzo podobne konsekwencje. 

Prawo Henry’ego opisuje rozpuszczal-
ność gazów – przesycenie istnieje powy-
żej krzywych Henry’ego (rys. 1 ). Rozpusz-
czone gazy ulegają tam desorpcji i stają 
się pęcherzykami powietrza. W przypad-
ku niedosycenia wszystkie gazy ulega-
ją rozpuszczeniu. Podsumowując, pa-
trząc na rys. 1 , wszystko co pod krzywą 
to powietrze rozpuszczone w wodzie i im 
wyższa temperatura, tym mniej jest po-
wietrza rozpuszczonego w wodzie oraz 
im niższe ciśnienie, uzyskujemy ten sam 
efekt. Czyli pęcherze powietrza będą 
powstawały wówczas, jeśli temperatura 
będzie wysoka i/lub ciśnienie niskie (ci-
śnienie statyczne). Takie wnioski pozwolą 
nam na dobór odpowiednich urządzeń 
do usuwania powietrza zarówno w insta-
lacjach grzewczych czy chłodniczych. 

Formy występowania gazów – prawo Henry’ego

1  Rozpuszczalność azotu w wodzie wg prawa Henry’ego
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Okazuje się, że tlen (O2) powoduje korozję, aż 
do momentu obniżenia jego zawartości do 
wartości granicznej równej 0,07 ml/l. 
Na rys. 2  możemy zauważyć, iż już po nie-
spełna 3 h od momentu napełnienia instala-
cji cała ilość tlenu przereaguje, tworząc pro-
dukty korozji. Korozja jest procesem ciągłym, 
gdy nie skupimy się na wyeliminowaniu jej 
przyczyn – tzn. na zapobieganiu wnikania 
powietrza do instalacji oraz jego skutecznym 
usuwaniu, to cały czas będziemy walczyć  
z jej skutkami. 
Procesy korozyjne przebiegają gwałtownie 
w kilku etapach, tworząc bardzo szybko ma-
gnetyt (Fe3O4) koloru czarnego, a następnie 
rdzę w postaci hematytu (Fe2O3) koloru czer-
wonego. Produkty korozji magnetyt (od 5 do 
500 μm) i hematyt osadzają się w miejscach, 
gdzie jest mała prędkość przepływu np.  
w wymiennikach kotłów, na powierzchni 
grzejników oraz mają skłonność przywierania 
do powierzchni będących pod wpływem 
pola magnetycznego np. w korpusie pompy 
czy na elektrozaworach. W konsekwencji do-
chodzi do blokowania armatury, spadku wy-
dajności oraz wysokości podnoszenia pomp, 
co wpływa bezpośrednio na obniżenie efek-
tywności systemu grzewczego czy chłodni-
czego.
Należy pamiętać również, iż cząstki korozji 

(hematyt) potrafią przybierać dosyć pokaź-
ne rozmiary, co może prowadzić do zniszczeń 
armatury oraz pomp cyrkulacyjnych w wyni-
ku procesów erozyjnych oraz ich zablokowa-
nia i braku chłodzenia przez przepływające 
medium. Na rys. 3  przedstawiono wielkości 
otworów dla poszczególnych nastaw zawo-
ru termostatycznego – i tak na przykład wiel-
kość otworu przy nastawie 6 wynosi 6,5 mm, 
ale dla nastawy 1 to jest już zaledwie 1 mm, 
co uświadamia nas, jak duże jest ryzyko za-
blokowania armatury przez produkty korozji. 
Niestety najbardziej kosztowne elementy in-
stalacji (źródło ciepła/chłodu, pompy, zawo-
ry regulacyjne, odbiorniki końcowe) wyko-
nane są z elementów podatnych na zjawisko 
korozji. Koszty serwisu bądź wymiany urzą-
dzeń są niewspółmierne do kosztów urzą-
dzeń zabezpieczających instalację przed ta-
kimi problemami, co powinno skłaniać do 
refleksji na ten temat. 

Hałas w instalacji powoduje obniżenie 
komfortu 
Drugim równie groźnym pierwiastkiem  
o przeważającym udziale w składzie powie-
trza jest azot (N2), który nie ma tak wysokiego 
stopnia reaktywności, dlatego jego obec-
ność w wodzie jest na stałym poziomie – 
zmienia się tylko jego forma występowania w 
zależności od temperatury i ciśnienia, co zo-
stało już opisane. Wszelkie pęcherzyki i mikro-
pęcherzyki powietrza występujące w instala-
cji są odpowiedzialne za efekt „stukania” w 
rurach oraz tzw. efekt „kaskady” – bulgotania 
w grzejnikach. Ponadto krążące po instalacji 
pęcherze powietrza powodują inne, bardzo 
niebezpieczne konsekwencje, które począt-
kowo zakłócają pracę instalacji, a następ-
nie mogą prowadzić do poważnych awa-
rii. Duże bąble powietrza dysponują większą 

trzania się instalacji jest nieprawidłowo funk-
cjonujący system utrzymania ciśnienia. Taki 
stan rzeczy może wynikać z błędnego dobo-
ru urządzeń lub częściej z ich wątpliwej jako-
ści. W praktyce spotykamy się z problemami 
powstałymi wskutek obydwu nieprawidłowo-
ści. Instalacje w systemie zamkniętym powin-
ny pracować ciągle w warunkach nadciśnie-
nia, co chroni je przed zasysaniem powietrza 
z zewnątrz.
Do najczęściej spotykanych przyczyn two-
rzenia się warunków podciśnienia w instala-
cji należą:
- zbyt mała pojemność naczynia wzbiorczego,
- nieprawidłowa lokalizacja naczynia wzbior-
czego,
- nieodpowiednia wartość ciśnienia wstęp-
nego (p0),
- przenikanie powietrza przez membranę  
w wyniku dyfuzji,
- zbyt niska wartość ciśnienia napełniania (pa),
- źle dobrany zawór bezpieczeństwa.

Dodatkowo należy uwzględnić reakcje che-
miczne, wskutek których powstają również 
gazy oraz wytrącają się pęcherzyki powie-
trza w wyniku podwyższonej temperatury 
czynnika (np. na ściankach wymiennika ko-
tła) lub różnicy ciśnień (np. na zwężkach).

Jakie są konsekwencje obecności 
powietrza w instalacji?

Korozja – wróg nr 1
Głównymi składnikami powietrza są azot 
(78%) oraz tlen (21%), które stanowią zupełnie 
różne zagrożenie dla systemów HVAC. Tlen 
jest pierwiastkiem o bardzo wysokim wskaźni-
ku reaktywności, dlatego w instalacji bardzo 
szybko będzie reagował z żelazem, tworząc 
produkty korozji wg poniższych reakcji:

2Fe+O2+2H2O→2Fe(OH)2
6Fe(OH)2+O2→2Fe3O4+6H2O

4Fe3O4+O2→6Fe2O3

2  Zjawisko korozji elementów instalacji

3  Wielkości otworów zaworu 
termostatycznego dla poszczególnych 
nastaw
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zwiększone koszty eksploatacyjne przez pod-
wyższanie temperatury powrotu oraz nie za-
pewnia odpowiedniego komfortu, ponie-
waż jego wydajność grzewcza jest znacząco 
ograniczona. Krążące po instalacji „podusz-
ki powietrzne” powodują również zakłóce-
nia cyrkulacji wody w wyniku zmniejszonego 
przekroju rur oraz obniżają wysokość podno-
szenia oraz wydajność pomp. 
Wpływają także destrukcyjnie na żywot-
ność pomp z uwagi na utrudnione chłodze-
nie pomp oraz zużywanie łożysk i wszelkiego 
rodzaju uszczelnień. Mogą również w wyni-
ku efektu Venturiego (nagłej zmiany ciśnie-
nia np. na pompach, zwężkach, zaworach 
termostatycznych) wywoływać kawitację. 
Miejscowe obniżenie ciśnienia poniżej warto-
ści krytycznej powoduje nagłe tworzenie się 
pęcherzy powietrza, a następnie ich zanika-
nie w strefie wyższego ciśnienia. Podczas za-
nikania pęcherzyków w czasie ok. 0,001 s ci-
śnienie może osiągnąć wartość 350 MPa, 

powodując mikroeksplozje, które niszczą me-
chanicznie urządzenia (np. pompę, zawór).

Brak możliwości równoważenia  
hydraulicznego i diagnostyki instalacji
Nikogo nie trzeba przekonywać do koniecz-
ności wykonania równoważenia hydraulicz-
nego instalacji w celu zapewnienia prawi-
dłowej jej pracy. 
Aby osiągać wymaganą moc cieplną we 
wszystkich odbiornikach przy ich pełnym ob-
ciążeniu, wymagane jest uzyskanie odpo-
wiednich przepływów czynnika w poszcze-
gólnych częściach systemu. Ma to również 
istotne znaczenie z punktu widzenia właści-
wego rozruchu instalacji np. po nocnym ob-
niżeniu. W przypadku instalacji niezrówno-
ważonej hydraulicznie czasy, po których 
zostanie osiągnięta wymagana temperatu-
ra będą zdecydowanie wydłużone. Niekiedy 
jednak osoby zajmujące się uruchamianiem 
instalacji i przekazaniem jej do eksploata-
cji zapominają o tym, że nawet dysponując 
najlepszym sprzętem pomiarowym oraz naj-
bardziej zaawansowanymi metodami równo-
ważenia, nie są w stanie wykonać tych czyn-
ności poprawnie, gdy w instalacji znajdują 
się miliardy pęcherzyków powietrza. 
Okazuje się, że odchyłka pomiarów wielko-
ści przepływu jest na tyle duża, iż uznanie ta-
kiego wyniku pomiaru za dostatecznie do-
bry, jest niedopuszczalne. Norma PN-EN 
14336 „Instalacje ogrzewcze budynków – in-
stalacja i przekazanie do eksploatacji wod-
nego systemu grzewczego” określa w tabeli 
G.1 dopuszczalne odchyłki wyników pomia-
rów przepływu. Dlatego coraz częściej wy-
specjalizowane firmy sięgają po sprawdzone 
metody usuwania powietrza na etapie po-
przedzającym procedury równoważenia in-
stalacji. Co nie oznacza, że powietrze wy-

siłą wyporności i dlatego najczęściej prze-
mieszczają się w górnych częściach syste-
mu. Natomiast malutkie mikropęcherzyki po-
wietrza są porywane przez strumień wody i 
cały czas krążą po całej instalacji. Obecnie 
dużą wagę przywiązuje się do zapewnienia 
maksymalnego komfortu w miejscach prze-
bywania ludzi – takie rozwiązania zwiększa-
ją atrakcyjność budynku, często udokumen-
towaną np. certyfikatami LEED, BREAM. Już 
nie tylko dla sal kinowych i konferencyjnych 
wymagany jest odpowiedni poziom akusty-
ki – brak hałasu jest standardem dla nowo-
projektowanych budynkach. Dlatego obec-
ność powietrza w instalacji jest tak istotnym 
problemem, mającym negatywny wpływ na 
systemy HVAC.

Spadek efektywności systemu
Całkowita efektywność systemu HVAC zale-
ży od wielu innych czynników – m.in. od efek-
tywności systemu dystrybucji oraz samego 

stopnia wymiany ciepła. Niestety olbrzymi 
negatywny wpływ w obniżaniu całkowitej 
sprawności mają pęcherzyki powietrza. Mi-
kropęcherzyki powietrza mają skłonność do 
osadzania się na wewnętrznych powierzch-
niach wymienników ciepła oraz odbiorni-
ków końcowych np. grzejników, co prowadzi 
do obniżenia efektywności systemu. Powie-
trze jest doskonałym izolatorem, dlatego wy-
miana ciepła jest zdecydowanie ograni-
czona. Zapowietrzony grzejnik (rys. 4b ) to 
nie tylko problem ograniczonej jego mocy, 
ale również jego negatywny wpływ na źró-
dło ciepła. W kotłach kondensacyjnych 
ogromne znaczenie dla jego efektywno-
ści odgrywa temperatura powrotu czynni-
ka. W przypadku zapowietrzonych grzejni-
ków temperatura czynnika na powrocie jest 
zdecydowanie wyższa wskutek braku możli-
wości przepływu i odbioru ciepła przez grzej-
nik (rys. 4b ), czyli można się pokusić o stwier-
dzenie, że zapowietrzony grzejnik powoduje 

4a  Zdjęcie z kamery termowizyjnej grzejnika o mocy 800 W 4b  Zdjęcie z kamery termowizyjnej tego samego grzejnika – moc 53 W 
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starczy usunąć w momencie uruchomienia 
instalacji tak, aby można było zrównoważyć 
instalację. Systemy HVAC powinny być wypo-
sażone w systemy usuwania powietrza  
w trybie ciągłym, co pozwoli na właściwą 
ich diagnostykę w przypadku wystąpienia ja-
kichkolwiek problemów eksploatacyjnych. 

Wszystkie wymienione skutki obecności po-
wietrza w instalacji prowadzą do obniżenia 
jej efektywności oraz wpływają bezpośred-
nio na wysokie koszty obsługi i nadzoru w 
czasie eksploatacji. 
Wszelkiego rodzaju zakłócenia podczas eks-
ploatacji systemu powodują niezadowole-
nie użytkownika, dlatego warto odpowied-
nio wcześniej zabezpieczyć swoją instalację. 
O sposobach skutecznej ochrony w kolejnym 
wydaniu InstalReportera.  5  Urządzenie TA SCOPE do pomiarów  

i równoważenia hydraulicznego
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NFOŚiGW, jako jedyna polska instytucja, 
otrzymał prestiżowe wyróżnienie – Certyfikat 
Dobrych Praktyk Europejskiej Nagrody Sekto-
ra Publicznego 2011 (Best Practice Certifica-
te EPSA 2011). 
Na konkurs o EPSA 2011 34 kraje i instytu-
cje europejskie złożyły łącznie 274 wnioski – 
21 spośród nich pochodziło z Polski. Certyfi-
kat Dobrych Praktyk EPSA 2011 uzyskało 58 
projektów reprezentujących 18 europejskich 
państw, w tym tylko jeden z Polski – NFOŚiGW 
za program Dopłaty na częściowe spłaty ka-
pitału kredytów bankowych przeznaczonych 
na zakup i montaż kolektorów słonecznych 
dla osób fizycznych i wspólnot mieszkanio-
wych. Wyróżnienie to przyznano w jednej z 
trzech kategorii konkursowych: Going Green: 

Concre-
te Solutions 
from the Pu-
blic Sector 
(ochrona 
środowiska: 
konkretne 
rozwiązania pochodzące z sektora publicz-
nego).
Z grona 58 finalistów międzynarodowe jury 
wybierze zwycięzcę, który otrzyma główną 
nagrodę EPSA 2011. 
Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 
w dniach 15-17 listopada 2011 roku w Ma-
astricht w Holandii.
Szczegółowe informacje: 
http://www.epsa2011.eu/

NFOŚiGW otrzymał  
prestiżowe wyróżnienie – EPSA 2011

Od 26 do 28.10 br. w Lublinie obradowała Konfe-
rencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. 
Jej uczestnicy rozmawiali m.in. o: efektach rzą-
dowego projektu „kierunków zamawianych”, 
modelu studiów inżynierskich oraz losach absol-
wentów.
W konferencji wzięło udział kilkudziesięciu rek-
torów uczelni technicznych z całego kraju. Pol-
ską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezento-
wali: Andrzej R. Dobrucki prezes PIIB i Marian 
Płachecki przewodniczący Krajowej Komisji Kwa-
lifikacyjnej PIIB.
Gościem konferencji był prezes Fundacji Rekto-
rów Polskich prof. Jerzy Woźnicki, który przed-
stawił aktualny stan wiedzy i dyskusji na temat 
sporu wokół sprawy podpisywania umów przez 
uczelnie ze studentami studiów stacjonarnych. 
Podkreślił także, że studentom są potrzebne lep-
sze gwarancje ciągłości toku studiów lub konty-
nuacji nauki, zwłaszcza w sytuacji, gdy uczelnie 
np. będą chciały zamknąć jakieś  kierunki stu-
diów, które okazały się nietrafione i mało popu-
larne.
Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym zo-
bowiązuje też uczelnie do badania losów za-
wodowych swoich absolwentów. Wyniki badań 
absolwentów z 2010 roku są bardzo dobre. Po 
sześciu miesiącach 80% absolwentów ma pracę, 
a około 10% kontynuuje edukację, np. na stu-
diach doktoranckich.
Rektorzy dyskutowali także na temat programu 
kierunków zamawianych. Z jednej strony podkre-
ślali, że jest to dobry pomysł na wspieranie stu-
dentów oraz popularyzowanie studiów tech-
nicznych, ale z drugiej wskazywali na wady 
kryteriów ich przyznawania uczelniom.
Ważnym punktem była dyskusja dotycząca mo-
delu studiów inżynierskich oraz wzmocnienia ty-
tułu inżyniera. Andrzej R. Dobrucki przedstawił 
zasady funkcjonowania samorządu zawodowe-
go inżynierów budownictwa oraz jego kompe-

tencje z uwzględnieniem nadawania uprawnień 
budowlanych absolwentom. Marian Płachec-
ki omówił wymagania programowe stawiane 
kandydatom na uprawnienia budowlane. Krajo-
wa Komisja Kwalifikacyjna w trosce o poziom na-
uczania inżynierów budownictwa na uczelniach 
publicznych dokonała analizy programów na-
uczania na kierunkach studiów obejmujących 
specjalności, w których są nadawane upraw-
nienia do pełnienia samodzielnych funkcji tech-
nicznych. Raport  z tej analizy udokumentował 
brak korelacji pomiędzy specjalnościami, w któ-
rych kształcą szkoły wyższe a liczbą specjalno-
ści budowlanych wynikających z prawa. Krajo-
wa Komisja Kwalifikacyjna określiła propozycje 
„standardów nauczania” dla specjalności zawo-
dowych zgodnych z wymaganiami Izby. 
Dyskutowano także nad problemem efektyw-
ności kształcenia oraz obowiązujących progra-
mów nauczania.
W opinii prof. Włodzimierza Kiernożeckiego 
z Uniwersytetu Zachodniopomorskiego kadra 
naukowo-techniczna na uczelniach powinna 
posiadać uprawnienia budowlane.
Uczestnicy zdecydowali, że problem jest na tyle 
istotny, aby dyskusję dotyczącą modelu studiów 
inżynierskich kontynuować na następnym spo-
tkaniu w przyszłym roku.
Pełny tekst na www.piib.org.pl

Jak kształcić przyszłych inżynierów? 

…skupia 21 rektorów uczelni technicz-
nych. Jest to dobrowolne stowarzyszenie. 
Działa od 22 lat. Jego celem jest współ-
praca i koordynowanie wspólnych dzia-
łań oraz występowanie w sprawach 
uczelni technicznych wobec organów 
władzy państwowej.

Konferencja Rektorów Polskich 
Uczelni Technicznych 
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Analiza różnych  
systemów grzewczych 

Wentylacja 
wyporowa 
a problem 
ogrzewania

  Piotr Ziętek

  Sprawność wentylacji wyporowej

Wentylacja wyporowa odznacza się wyższą 
sprawnością wymiany powietrza w pomiesz-

czeniu. Dla strumienia tłokowego (idealny stru-
mień wyporowy) skuteczność może osiągnąć 
wartość 100%. Prowadzone analizy wskazują, 
że skuteczność wentylacji wyporowej w prak-

Wentylacja wyporowa jest stosunkowo 
nowym rozwiązaniem zyskującym na świecie coraz szersze 
zastosowanie zarówno w obiektach przemysłowych, jak i budynkach 
użyteczności publicznej. Ten sposób rozdziału powietrza w 
pomieszczeniu jest od wielu lat badany i z powodzeniem stosowany 
w rozwiniętych krajach europejskich, zwłaszcza w Skandynawii, 
a także w Stanach Zjednoczonych. Wyniki prac badawczych 
prowadzonych na świecie w większości przypadków potwierdzają 
możliwość ograniczenia zużycia energii przez system klimatyzacyjny 
z zastosowaniem wentylacji wyporowej w porównaniu do rozwiązań 
tradycyjnych. Stanowi to zaletę systemu w dobie dążenia do 
zmniejszenia zapotrzebowania na energię w budynkach. Dodatkowo 
badania analityczne i eksperymentalne dowodzą, że system wyporowy 
charakteryzuje się wyższą sprawnością i jakością powietrza w strefie 
przebywania ludzi.

Wentylacja wyporowa różni się znacz-
nie od systemu procującego na zasadzie 
mieszania się przez indukcję nawiewa-
nego powietrza świeżego z zanieczysz-
czonym powietrzem wewnętrznym w ca-
łej kubaturze pomieszczenia. W systemie 
tym powietrze najczęściej nawiewane 
jest przy podłodze bezpośrednio do stre-
fy przebywania ludzi.
Działanie wentylacji wyporowej opiera 
się na zasadzie różnicy gęstości pomię-
dzy powietrzem nawiewanym a zanie-
czyszczonym powietrzem wewnętrznym, 
która powoduje wytworzenie się w po-
mieszczeniu dwóch stref: górnej – zanie-

czyszczonej i dolnej – czystej. Osiągnię-
cie takiego efektu możliwe jest dzięki 
wprowadzaniu do pomieszczenia powie-
trza ze stosunkowo niewielką prędkością 
przy podłodze i usuwaniu zanieczyszczeń 
przy suficie [10]. 
Celem wentylacji wyporowej jest 
kształtowanie parametrów klimatu je-
dynie w obrębie strefy pracy, w prze-
ciwieństwie do tradycyjnego syste-
mu wentylacji mieszającej, w którym 
warunki są jednolite w całej objętości 
pomieszczenia.
Powietrze nawiewane w dolnej części 
pomieszczenia jest podsysane w obrębie 
występowania źródeł ciepła przez two-
rzące się nad nimi strumienie konwekcyj-
ne i unoszone ku górze. Wraz z wysoko-
ścią objętość strumienia konwekcyjnego 
rośnie i na określonej wysokości nad źró-
dłem ciepła osiąga wielkość równą ob-
jętości strumienia nawiewanego. Dalsze 
powiększanie się strumienia konwekcyj-
nego powoduje recyrkulację powietrza 
w górnej części pomieszczenia. Źródło 
ciepła jest często również źródłem za-
nieczyszczeń (np. ludzie), co powoduje, 
że zanieczyszczenia transportowane są 
wraz z ciepłem do strefy podsufitowej, w 
której znajduje się otwór wyciągowy.

Jak działa wentylacja 
wyporowa?

1  Rozdział powietrza w pomieszczeniu z wentylacją wyporową [10] 

tyce osiąga wartość 70%. Sprawność tradycyj-
nych systemów wentylacji mieszającej wyno-
si 50%. Poprawa sprawności w odniesieniu do 
systemu mieszającego objawia się również w 

tym, że niejednokrotnie ilość powietrza wenty-
lacyjnego może zostać ograniczona bez po-
gorszenia jakości powietrza wewnątrz strefy 
przebywania ludzi [2, 3, 4, 5, 6, 8]. 
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Chłodzenie w wentylacji wyporowej

Konieczność zapewnienia parametrów kom-
fortu cieplnego oraz cechy nawiewu wyporo-
wego powodują, że system wentylacji wyporo-
wej, przeznaczony do stosowania w obiektach 
użyteczności publicznej, charakteryzuje się 
ograniczoną mocą chłodzącą, niższą niż w 
wentylacji mieszającej. Jeżeli w pomieszczeniu 
występuje większe obciążenie cieplne, zacho-

dzi konieczność zastosowania – oprócz wen-
tylacji wyporowej – dodatkowych systemów 
chłodzenia. Najczęściej projektuje się wtedy 
panele radiacyjne np. sufity chłodzące. Sto-
sunkowo niewielka moc chłodząca wentyla-
cji wyporowej jest jedną z wad omawianego 
systemu, a uzupełnienie układu o dodatkowe 
chłodzenie znacząco podnosi koszty inwesty-
cyjne w porównaniu do kosztów tradycyjnych 
systemów wentylacji mieszającej.

System wyporowy a ogrzewanie… 

Istotnym ograniczeniem systemu wyporo-
wego jest również brak możliwości realiza-
cji funkcji ogrzewania pomieszczenia po-
wietrzem wentylacyjnym przy zastosowaniu 
typowych nawiewników wyporowych. Ze 
względu na niewielką prędkość nawiewu 
ciepłe powietrze po opuszczeniu elementu 
nawiewnego bardzo szybko przemieszczać 
się będzie do strefy podsufitowej, nie zapew-
niając odpowiedniego rozdziału powietrza w 
strefie przebywania ludzi [2, 3, 6, 8].
Problem nawiewu ciepłego powietrza roz-
wiązano częściowo w urządzeniach prze-
znaczonych do stosowania w obiektach 
przemysłowych, które umożliwiają zmianę 
charakteru wypływu powietrza z nawiewni-
ka. Istniejące elementy wyporowe tego typu 
umożliwiają nawiew mieszający (turbulent-
ny) w funkcji ogrzewania i składają się naj-
częściej z perforowanego odcinka przewodu 
oraz elementu kierującego przepływem po-
wietrza. Zwykle należy je instalować w górnej 
części pomieszczenia. Tego typu nawiewni-
ki znaleźć można w ofercie większości produ-
centów urządzeń wentylacyjnych (rys. 2 ).
W chwili obecnej nie istnieją konstrukcje na-

wiewników wyporowych przeznaczone 
dla obiektów użyteczności publicznej, któ-
re umożliwiałyby zarówno chłodzenie, jak i 
ogrzewanie pomieszczenia przy użyciu po-
wietrza wentylacyjnego. Problem ogrzewa-
nia rozwiązywany jest przez zastosowanie 
oddzielnego najczęściej wodnego systemu 
ogrzewania [8].

…grzejnikami radiacyjnymi
Dobrym sposobem zapewnienia ogrzewa-
nia w obiektach z wentylacją wyporową jest 
zastosowanie jako instalacji grzewczej syste-
mu z grzejnikami radiacyjnymi (rys. 3 ) – czyli 
np. typowych grzejników płytowych bez kon-
wektora. Grzejniki powinny być umieszczone 
pod najzimniejszym elementem w pomiesz-
czeniu, czyli pod oknem lub przy ścianie ze-
wnętrznej. Większość ciepła przekazywana 
jest przez grzejnik na drodze promieniowa-
nia, natomiast powstający nad grzejnikiem 
strumień konwekcyjny przeciwdziała rozprze-
strzenianiu się opadającego strumienia zim-
nego powietrza tworzącego się przy po-
wierzchni okna lub ściany.

…grzejnikami konwekcyjnymi
Ogrzewanie pomieszczenia może być także 

b c d

3  Wentylacja wyporowa z grzejnikami radiacyjnymi 4  Wentylacja wyporowa z grzejnikami konwekcyjnymi 5  Wentylacja wyporowa i sufitowe panele grzejne

a

2  Nawiewniki dwufunkcyjne: a) WO-Z (FläktWoods), b) BOCa (Swegon), c) PUSH (Schako),  
d) QSH i ISH (Trox)
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peraturze podłogi poniżej ok. 25oC i nawie-
wie powietrza o temperaturze o ok. 2 K (lub 
więcej) niższej od temperatury w pomiesz-
czeniu, nawiewany strumień wyporowy 
przemieszcza się wzdłuż podłogi.

Urządzenia wyporowe  
z elementem grzejnym

Na świecie prowadzone są również prace 
nad zintegrowaniem nawiewników wyporo-
wych z elementami grzejnymi, czego przy-
kładem są konstrukcje firmy Price i Krantz. 
Nawiewnik wyporowy połączono w nich z 
grzejnikiem konwekcyjnym (rys. 7 ).
Ciekawym rozwiązaniem jest dostosowa-
nie podokiennych klimakonwektorów induk-
cyjnych, wyposażonych w wymienniki cie-
pła do nawiewania strumienia wyporowego 
(rys. 8  i 9 ).
Istotną zaletą tego rozwiązania jest możli-
wość indywidualnej regulacji parametrów 
powietrza w każdym pomieszczeniu oraz 
ograniczenie ilości powietrza wentylacyj-
nego dostarczanego przez system central-
ny. Jednakże urządzenia te nie umożliwiają 

wprowadzania strumienia turbulentnego, a 
zatem w funkcji grzewczej działają podob-
nie do nawiewnika wyporowego wspoma-
ganego przez ogrzewanie konwekcyjne. W 
takim rozwiązaniu utrudnione może być za-
pewnienie właściwego rozdziału powietrza 
nawiewanego w pomieszczeniu, ponieważ 
powietrze wentylacyjne stosunkowo szybko 
unosić się będzie do góry. Dodatkowo, urzą-
dzenia te przy wyższej wydajności charak-
teryzują się znacznymi oporami przepływu, 
rzędu 200-300 Pa [11].
System wentylacji wyporowej zwykle zapew-
nia wyższą jakość powietrza oraz komfort 
cieplny w strefie pracy w porównaniu z wen-
tylacją mieszającą [2, 7, 9]. 
Prace badawcze prowadzone na świecie 
wskazują również na możliwość ogranicze-
nia zużycia energii przez system wyporowy 
w porównaniu do wentylacji mieszającej, 
choć efekt ten nie zawsze jest możliwy do 
osiągnięcia. 
Ze względu na wyższą temperaturę nawie-
wanego powietrza obserwuje się zmniejsze-
nie zużycia energii przez agregaty wody lo-
dowej, jednakże z uwagi na duże strumienie 

realizowane za pomocą grzejników konwek-
cyjnych umieszczonych pod oknami (rys. 4 ). 
Najlepsze efekty osiągnąć można, gdy cie-
pło rozprowadzane jest równomiernie wzdłuż 
całej „zimnej” ściany lub okna. Zastosowanie 
jednego skupionego źródła ciepła wytwa-
rzającego duży strumień konwekcyjny może 
prowadzić do intensyfikacji mieszania się po-
wietrza w pomieszczeniu, co jest niekorzyst-
ne z punktu widzenia działania wentylacji 
wyporowej.
 
…panelami grzejnymi
Bardzo dobrym rozwiązaniem jest zastoso-
wanie w pomieszczeniu z wentylacją wypo-
rową sufitowych paneli grzejnych (rys. 5 ). W 
trakcie typowej pracy systemu wentylacyj-
nego, gdy ogrzewanie nie jest konieczne, 
powierzchnia sufitu (ze względu na cechy 
wentylacji wyporowej) jest o ok. 3-4 K cie-
plejsza od powierzchni podłogi, co może za-
pewnić przepływ ciepła pomiędzy sufitem a 
podłogą na poziomie 20 W/m2. W tej sytuacji 
nieznaczne podniesienie temperatury sufitu 
może zagwarantować wystarczające ogrze-
wanie dla pomieszczenia. 

Część ciepła, która jest generowana przez 
sufit grzejny na drodze konwekcji będzie ni-
welować ewentualne straty ciepła przez 
strop. Zastosowanie sufitowych paneli grzej-
nych powoduje także stabilizację stratyfikacji 
termicznej w pomieszczeniu, co jest korzyst-
ne dla działania wentylacji wyporowej.

…podłogowe
Do ogrzewania pomieszczenia z wentyla-
cją wyporową zastosować można także in-
stalację ogrzewania podłogowego (rys. 6
). Część ciepła przekazywana jest przez cie-
płą podłogę na drodze promieniowania 
w kierunku chłodnych powierzchni w po-
mieszczeniu. Pozostałe ciepło, przekazywa-
ne przez konwekcję, podgrzewa powietrze 
wentylacyjne rozprzestrzeniające się wzdłuż 
podłogi. 
Stosując ogrzewanie podłogowe, należy 
zwrócić uwagę, że zbyt wysoka temperatu-
ra podłogi może prowadzić do nadmierne-
go podgrzania powietrza i spowodować wy-
stąpienie efektu mieszania, co najmniej w 
dolnej części pomieszczenia. Jednakże prak-
tyka wskazuje, że w pomieszczeniach o tem-

6  Wentylacja wyporowa i ogrzewanie podłogowe

7  Element grzejny zintegrowany z nawiewnikiem wyporowym:  
a) DLE-H (Price), b) Q-SH (Krantz)

a b
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wy system grzewczy są niższe w porównaniu 
do kosztów wentylacji mieszającej. Jednak-
że zastosowanie dodatkowego ogrzewania 
powoduje wzrost kosztów powyżej występu-
jących przy wentylacji mieszającej.

powietrza wentylacyjnego rośnie zużycie 
energii do napędu wentylatorów [1, 2, 3].
Analizy przeprowadzone m.in. przez NISTIR 
[3] sugerują, że koszty inwestycyjne wentyla-
cji wyporowej niewyposażonej w dodatko-

8  Nawiewniki wyporowe indukcyjne z wymiennikiem ciepła: a) QLI (Trox), b) IG-Q-SB 
(Krantz)

9  Budowa nawiewnika wyporowego QLI wykorzystującego indukcję powietrza wtórnego ze 
zintegrowanym wymiennikiem ciepła (Trox)

a b
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  Prognozy dla budownictwa pokazują, że 
w ciągu następnych 15 lat udział moderni-
zacji może ustalić się na poziomie nawet ok. 
85% ogólnie realizowanych inwestycji budow-
lanych, co jest wynikiem gigantycznych zaso-
bów starego budownictwa. Spora część mo-
dernizacji w segmencie instalacji już obejmuje 
i obejmować będzie wymianę starych grzejni-
ków żeliwnych na nowe. Decyzja o takiej wy-
mianie wiąże się z koniecznością dokładnej 
analizy zakresu modernizacji instalacji. Dość 
często inwestorzy nie chcą ponosić kosztów 
wymiany całej instalacji rurowej c.o. popro-
wadzonej w ścianach, wtedy zmiana grzej-
nika jest równoznaczna z utrzymaniem tego 
samego rozstawu przyłączy grzejnikowych – 
500 mm między zasilaniem a powrotem. Naj-
lepszym, a równocześnie najszybszym i naj-
czystszym rozwiązaniem jest zamontowanie 
grzejników tzw. modernizacyjnych lub reno-
wacyjnych z wyjściem przyłączy z boku.  

Żeliwny na…

…płytowy

Wśród popularnych grzejników COSMO jako 
modernizacyjne oferowane są trzy typy: 

21K, 22K i 33K, wszystkie w wysokości 554 
mm, w szerokiej gamie długości 
– od 400 do 3000 mm, z krokiem co 
200 mm i dodatkowo w długościach 520, 
720 i 920 mm. 
Grzejnik 22K występuje też jako wyższy 954 
mm, z rozstawem króćców 900 mm. 
Wykonane są z walcowanych na zimno 
blach stalowych według  EN 442-1 i profilo-
wanych co 40 mm. 
Każdy płytowy grzejnik modernizacyjny 
COSMO ma uchwyty położone na tylnej 
ściance. 
Obudowy grzejników są zdejmowalne, skła-
dają się z ażurowej pokrywy górnej oraz 
dwóch osłon bocznych. 
Gotowy do montażu grzejnik wysyłany jest 
w opakowaniu. Dopuszcza się montaż i prób-
ny rozruch z opakowaniem na grzejniku przy 
temperaturze zasilania do 40oC.
Grzejniki poddawane są testom sprawdza-
jącym pod ciśnieniem 1,3 MPa; maksymalne 
ciśnienie robocze 1,0 MPa, maksymalna 
temperatura pracy 110oC.
Wysokiej jakości, ekologiczne 2-warstwowe 
lakierowanie według normy DIN 55900.
Grzejniki modernizacyjne COSMO dostarcza-
ne są z podłączeniem 4xGW1/2”.

Bogaty program modernizacyjny  
firmy Vogel&Noot

Grzejniki 
renowacyjne  
– wymiana starych na nowe 1:1, 
w wielu wariantach modeli

  Piotr Higersberger

Program 
modernizacyjny 
Vogel&Noot to zupełnie 
nowe „spojrzenie” 
na potrzeby rynku 
modernizacyjnego:  
szybka wymiana 
starego grzejnika 
żeliwnego na nowy 
nie musi być 
równoznaczna 
z brakiem możliwości 
wyboru modelu 
czy koloru. Oferta 
firmy obejmuje 
paletę różnorodnych  
grzejników: od 
płytowych, poprzez 
dekoracyjne, aż po 
grzejniki konwektorowe.

Vogel&Noot oferuje bogaty wybór grzejników modernizacyjnych 
płytowych, dekoracyjnych i konwektorowych

Instalacje starego typu pracują często na 
parametrach 95/70/20°C lub 90/70/20oC. 
Zgodnie z normą PN-EN 442 moc grzejnika 
podawana jest dla parametrów 75/65/20oC 
i takie są często parametry nowych instalacji. 
Gdy grzejniki będą pracować na innych 
wartościach temperatury niż normatywne 

(podawane przez producentów zwykle w 
kartach katalogowych w formie tabeli), moż-
na skorzystać ze współczynnika korekcyjne-
go. Umożliwia on przeliczenie mocy grzejnika 
dla parametrów danej instalacji (jak np. czę-
sto stosowane obecnie 70/55/20°C, czy ukła-
dy niskotemperaturowe 55/45/20°C).

Dobór właściwego grzejnika do zmodernizowanej 
instalacji – o czym należy pamiętać!
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nę starego grzejnika dekoracyjnego czy ła-
zienkowego na nowy. Grzejniki te, bez jakich-
kolwiek przeróbek instalacji (ten rozstaw musi 
być określony w momencie składania zamó-
wienia) można zainstalować w miejsce sta-
rych grzejników z następującymi rozstawa-
mi rury zasilającej względem rury powrotnej: 
500, 600, 900, 1000, 446, 546, 846, 946, 950 i 
960 mm. Do wyboru aż 10 wariantów. 
Dodatkowo w grzejniku modernizacyjnym ist-
nieje możliwość regulacji odstępu między 
ścianą a środkiem króćców podłączenio-
wych poprzez wybór jednego z 3 zestawów 
systemów mocowań grzejnika do ściany 
(dana podawana w momencie składania 
zamówienia). 
Wybór taki ma wpływ: po pierwsze na zwięk-
szenie głębokości grzejnika, liczonej wraz z 

odległością od ściany, po drugie zwiększe-
nie, jeśli istnieje taka konieczność, odległości 
pomiędzy ścianą a instalacją.

Oprócz tradycyjnych grzejników dekoracyj-
nych COSMO BERLIN i COSMO BERLIN TWIN 
istniejących w ofercie firmy Vogel&Noot już 
jakiś czas, dostępne są jeszcze modele 
COSMO FLORENCJA-T i COSMO WIEDEŃ 
z rozstawem króćców 500 mm. Grzejniki te 
mają ciekawy design, oryginalniejsze wygię-

…dekoracyjny 

Specjalnie pod wymianę dedykowane są 
dekoracyjne grzejniki modernizacyj-
ne COSMO BERLIN i COSMO BERLIN TWIN.  
Produkowane są one z wysokogatunkowych 
rur stalowych. 
Cechuje je wysokowartościowe, przyjazne 
dla środowiska dwuwarstwowe lakierowanie 
wg DIN 55900, gruntowanie lakierami wodo-
rozcieńczalnymi oraz elektrostatyczne prosz-
kowe lakierowanie powierzchni.
Grzejniki modernizacyjne oferowane są 
w następujących wersjach wykonania: 

-  standardowe: kolor śnieżnobiały RAL 9016
-  specjalne: paleta kolorów RAL i sanitar-
nych.
W zakresie dostawy są korek zaślepiający 
i odpowietrznik oraz zestaw montażowy w ko-
lorze grzejnika. 
Ciśnienie próbne 1,3 MPa; maksymalne ci-
śnienie robocze 1,0 MPa; maksymalna tem-
peratura pracy do 110oC.
W grzejnikach modernizacyjnych COSMO 
BERLIN i COSMO BERLIN TWIN istnieje możli-
wość doboru szerokiego wachlarza rozstawu 
podłączeń, co umożliwia nie tylko wymianę 
starych grzejników żeliwnych, ale też zamia-

Płytowe grzejniki modernizacyjne COSMO

Dekoracyjne grzejniki modernizacyjne COSMO BERLIN

BERLIN głębokość 
grzejnika 

[mm]* 

odległość pomiędzy 
ścianą a środkiem 

króćców [mm]
standard 97-109 64-76
1 zestaw 109-121 76-88
2 zestaw 121-133 88-100
3 zestaw 133-145 100-112

* zawiera odstęp od ściany
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Konwektorowe grzejniki modernizacyjne KONTEC

- wersja standardowa: maksymalne ciśnienie 
robocze 0,5 MPa, a maksymalna temperatura 
pracy 110°C; 
- wersja wysokociśnieniowa (za dopłatą): mak-
symalne ciśnienie robocze 0,8 MPa,  
a maksymalna temperatura pracy 110°C.
Powłoka zewnętrzna składa się z: powłoki grun-
tującej wykonywanej elektrolitycznie metodą 

anaforezy (ATL) lakierami wodorozcieńczalny-
mi wg DIN 55900 część 1, utwardzonej w temp. 
165°C i powłoki lakierniczej wykonywanej la-
kierami proszkowymi w technologii elektrosta-
tycznego napylania wg DIN 55900 część 2, 
utwardzonej w temp. 180°C. Grzejniki KONTEC 
standardowo są w kolorze RAL 9016, inne kolory 
na życzenie za dopłatą.   

cie elementów grzejnych i oczywiście możli-
wość wyboru wśród bogatej kolorystyki. 

…konwektorowy

Grzejniki  konwektorowe KONTEC w warian-
cie modernizacyjnym oferowane są w 2 ty-
pach:
• typ KK 34 jako wersja pozioma grzejnika  
z rozstawem króćców 200 mm, wysokość  
286 mm;           
• typ KH 22 jako wersja pozioma grzejnika z 
rozstawem króćców 500 mm, wysokość  
574 mm.         
Oba typy grzejników występują w długo-
ściach 500-2400 mm, stopniowanie co 100 
mm (od długości 1400 mm co 200 mm).      
Grzejnik modernizacyjny KONTEC jest zbudo-
wany ze zgrzewanych, prowadzących wodę 

elementów grzewczych wykonanych z prze-
wodów stalowych o przekroju prostokątnym 
i płyt frontowej i tylnej wraz z osłonami bocz-
nymi oraz pokrywą górną grzejnika. 
W wersji standardowej przewód stalowy ma 
przekrój 70x11x1,5 mm; w wersji wysokociśnie-
niowej – 70x11x2,0 mm (za dopłatą). 
W zależności od wersji grzejnik składa się  
z następującej liczby elementów grzewczych
• w wersji KK 34 – w płaszczyźnie poziomej  
z 3 ustawionych jeden za drugim, w płasz-
czyźnie pionowej z 4 ustawionych jeden  
nad drugim;
• w wersji KH 22 w płaszczyźnie poziomej  
z 2 ustawionych jeden za drugim, w płasz-
czyźnie pionowej z 8 ustawionych jeden nad 
drugim.
Pomiędzy elementami grzewczymi znajdu-
je się szczelina o szerokości 2 mm, która gwa-
rantuje skuteczność zabezpieczenia antyko-
rozyjnego. 
Wyposażenie standardowe w cenie grzejni-
ka obejmuje: grzejnik konwektorowy, niklo-
wany, mosiężny odpowietrznik GZ 1/2”, ob-
rotowy korek spustowy GZ 1/2”, instrukcję 
montażu. 
Do każdego grzejnika należy dobrać w za-
leżności od typu grzejnika oraz sposobu jego 
montażu (na ścianie lub do podłogi) odpo-
wiednią konsolę (wyposażenie dodatkowe).
Warunki eksploatacji:

Dekoracyjne grzejniki modernizacyjne COSMO 
WIEDEŃ

VNH Fabryka Grzejników  Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 10, 78-600 Wałcz
www.vogelundnoot.com

DYSTRYBUTOR:

                               www.bimsplus.com.pl

r
ek

la
m

a

VOGEL&NOOT

http://www.instalreporter.pl
http://www.vogelundnoot.com
http://www.bimsplus.com.pl
http://www.instalreporter.pl


24l i s t o p a d  2 0 1 1  ( 1 8 )  a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

O czym będziemy pisać?

Internet zaczyna także głęboko oddziały-
wać na szeroko pojętą  branżę grzewczo-in-
stalacyjną. Jeszcze kilka lat temu jej produkty 
i usługi wydawały się zbyt złożone i niszowe, 
by prowadzić aktywnie e-marketing, tym bar-
dziej kosztem standardowych działań marke-
tingowych. Nadal jeszcze świadomość szans, 
ale i zagrożeń, jakie daje Internet, w branży 
grzewczo-instalacyjnej jest niepełna. Świad-
czyć o tym mogą wyniki badania aktywności 
e-marketingowej firm wykonawczych, jakie-
go dokonano w listopadzie 2011 (źródło: WI-
GET). Oparto się o założenie, że podstawową 
formą działania e-marketingowego jest: 
1 – posiadanie własnej strony internetowej,
2 – umożliwienie Klientowi jej łatwego 
odnalezienia.
Pierwsze wyniki badania, jakie będzie za-
prezentowane już w kolejnym wydaniu In-
stalReportera, mówi, że ponad 55% firm usłu-
gowych z branży grzewczo-instalacyjnej w 
ogóle nie posiada strony internetowej. Z kolei 
wiele z istniejących stron nie jest wystarcza-
jąco zorientowana na Klienta, bądź też jest 
trudna, a wręcz niemożliwa do odnalezienia 
dla zainteresowanych danym produktem lub 
usługą Klientów. Jedynie nieco ponad 10% 
istniejących stron firm usługowych można 
było znaleźć w wyszukiwarce Google, szuka-
jąc lokalnie podstawowych produktów 
i usług z branży grzewczo-instalacyjnej. 
Internet od lat powoduje na przykład to, 
że systematycznie spadają nakłady druko-
wanych czasopism. Czytelnicy przenoszą się 
do sieci, a coraz więcej tradycyjnych czaso-
pism powiela swoją formę off-line do wersji 
on-line. Nasz nowy dział poświęcony obec-
ności branży grzewczo-instalacyjnej w Inter-
necie, a także patrząc odwrotnie – roli Inter-

Siła Internetu 

Internet w branży 
grzewczej i …
branża grzewcza w Internecie

  Ireneusz Jeleń

  Marketing uległ w ostatnich latach i nadal 
ulega, głębokim i dynamicznym przeobraże-
niom. Głównym tego sprawcą jest Internet, 
który zmienił oblicze wielu branż i wprowadził 
nowe zachowania Klientów. 
Nigdy wcześniej, dostęp do informacji nie był 
tak prosty i szybki, a porównywanie ofert 

i produktów, a także dzielenie się opiniami  
o nich – tak łatwe. 
Klienci korzystają w pełni z udogodnień do-
stępu do ogólnoświatowej sieci, a dostawcy 
produktów i usług muszą już teraz dostosowy-
wać się nowych realiów prowadzenia aktyw-
ności marketingowej i sprzedażowej.

Reklama, a szerzej mówiąc – Marketing, jest dźwignią handlu, jak mówi 
stara reguła i trudno się z tym nie zgodzić. Aby dotrzeć do Klienta, 
wcześniej należy wykazać się walorami produktu i usług. Tylko nieliczne 
firmy mogą sobie pozwolić na to, aby zdać się wyłącznie na tzw. aktywne 
referencje, czyli poleganie na tym, że zadowolony Klient poleci ją dalszym 
Klientom – swoim znajomym.

….czyli nowy stały dział „na czasie” 
w InstalReporterze

Aby zdobyć 50 milionów użytkowników:
• Radio potrzebowało 40 lat
• Telewizja potrzebowała 13 lat
• Komputer osobisty potrzebował 16 lat
• Internet potrzebował 4 lat

Fakt 1:

Im bardziej złożony produkt lub usługa, stawia-
jąca Klienta przed wieloma pytaniami i dyle-
matami, tym lepszym źródłem wiedzy staje się 
Internet. Wybór rozwiązania grzewczego, szcze-
gólnie w odniesieniu do rosnących kosztów 
ogrzewania to coraz bardziej złożona i newral-
giczna dla Klienta decyzja!

Fakt 2:

Ponad 55% firm usługowych z branży grzewczo-
-instalacyjnej nie posiada własnej strony inter-
netowej. A jedynie 10% istniejących stron można 
odnaleźć w wyszukiwarce Google, szukając lo-
kalnie urządzeń grzewczych.

Fakt 3:

Zarówno opinia, że można obejść się bez Internetu 
w działalności sprzedażowej, jak też odwrotna opi-
nia, że aktywność w Internecie wykona w cało-
ści „pracę za nas” – są bezpodstawne. Gdyby jed-
nak wybierać jeden z dwóch kanałów sprzedaży 
i marketingu, to czyż nie lepiej kierować się dyna-
miką jego rozwoju i jego rolą chociażby w innych 
znanych nam dziedzinach życia? Jaką rolę speł-
niają w naszych zakupach i poszukiwaniu informa-
cji tradycyjne media, a jaką – Internet?

Fakt 4:

Legendarny już prezes przedsiębior-
stwa General Electric uznawanej za jed-
ną z najbardziej innowacyjnych i roz-
wojowych – Jack Welch już w latach 
90. dostrzegł rangę Internetu i nakazał 
każdemu działowi przedsiębiorstwa „in-

ternetyzowanie się”. Powiedział m.in., że 
„albo Twoja firma będzie w Internecie, 
albo jej wcale nie będzie”, a także: „dla 
firm Internet jest teraz priorytetowym 
punktem 1, 2, 3 i 4”. Dzisiaj te słowa są 
aktualne jeszcze bardziej niż 15 lat temu.

…albo Twoja firma będzie w Internecie, 
albo jej wcale nie będzie
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netu w tejże branży, będzie Państwu 
w szczególności przybliżał możliwości wyko-
rzystania szans, jakie daje to najbardziej dy-
namicznie rozwijające się narzędzie marke-
tingu, sprzedaży i komunikacji z Klientem. 
W szczególności odnosić się będziemy do 
specyfiki branży i funkcjonujących w jej obrę-
bie firm usługowych i handlowych. Raporty 
rynkowe z kolei przybliżą Państwu m.in. zain-

teresowania Klientów, sezonowość tego zain-
teresowania, a także to, na co uwagę zwra-
ca się ostatnio szczególnie – wpływu działań 
e-marketingowych na tradycyjną sprzedaż 
„off-line” (tzw. efekt ROPO). Zaprosimy Pań-
stwa także do aktywnego udziału w kształ-
towaniu tematyki artykułów poprzez głoso-
wanie w sondzie on-line na najciekawsze ich 
propozycje.  

Jak korzystamy 
z Internetu?

Liczba 
użytkowników 
internetu 
2001-2010

W roku 2010 ponad 
15,8 mln użytkowników 
Internetu stanowi 
zarazem 52% populacji 
mieszkańców Polski w 
wieku powyżej 15 lat

(Źródło: Net Track, 
Millward Brown SMG/
KRC)

częstotliwość korzystania 
z internetu

Korzystanie z Internetu 
jest czynnością najczęściej 
podejmowaną wśród jego 
użytkowników w porównaniu 
do tradycyjnych mediów. Ponad 
90% osób korzysta z niego 
codziennie lub niemal codziennie 

(Źródło: Megapanel PBI/Gemius, 
grudzień 2010)

Rynek budowlany  
i instalacyjno- 
-grzewczy  
w III kwartale 2011 r. 

  Janusz Starościk*

  Wzrost produkcji, w tym także  
budowlano-montażowej

Według danych ogłoszonych przez Głów-
ny Urząd Statystyczny, produkcja sprzeda-
na przemysłu we wrześniu 2011 r. była o 7,7% 
wyższa w porównaniu z wrześniem 2010 roku  
i o 13% wyższa w porównaniu do sierpnia bie-

żącego roku. Pozytywny wynik jest rezultatem 
wzrostów zanotowanych przez przede wszyst-
kim przemysł i budownictwo. Zgodnie z da-
nymi ogłoszonymi przez GUS, budownictwo, 
podobnie jak w I i II kwartale, w dalszym cią-
gu należało do rozwijających się w Polsce 
branż przemysłu także w III kwartale 2011 r. 
Poziom produkcji budowlano-montażowej 

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, 
jak co kwartał, przedstawia ocenę sytuacji w sektorze budownictwa 
mieszkaniowego i branży instalacyjno-grzewczej. Ogólny klimat 
koniunktury w budownictwie po zakończeniu III kwartału 2011 r. jest 
bardziej pesymistyczny niż w ostatnich miesiącach, czy rok temu. 
Z takim stanowiskiem można było się także spotkać podczas rozmów 
z firmami handlowymi w branży instalacyjno-grzewczej. 
Według informacji uzyskanych z rynku, utrzymują się, a nawet 
wzrastają trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, 
zwiększają się opóźnienia w terminowym ściąganiu należności 
za wykonane roboty budowlano-montażowe. Ma to wpływ na 
to, że przewidywania w październiku są bardziej pesymistyczne 
od formułowanych we wrześniu. Podobne wnioski zostały także 
wyciągnięte przez Główny Urząd Statystyczny. 

* Janusz Starościk, prezes zarządu SPIUG 

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


26l i s t o p a d  2 0 1 1  ( 1 8 )  a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

rii lądowej i wodnej, wzrost wyniósł 20,7%, a w 
przedsiębiorstwach zajmujących się wznosze-
niem budynków wzrost wyniósł 9,5%. Analogicz-
nie, w porównaniu do sierpnia br. wzrosty wy-
niosły odpowiednio: 10,9%, 23,5% i 17,5%. 

Symboliczny wzrost cen w produkcji  
budowlano-montażowej 
We wrześniu 2011 roku wyniósł on 1,7% w po-
równaniu do grudnia 2010 roku i 1,6% w po-
równaniu do września 2010 r. W najbliższym 
okresie przedsiębiorcy prognozują nieco 
większy od przewidywanego miesiąc temu 
spadek cen robót budowlano-montażo-
wych, niemniej jednak można założyć dalszą 
stabilizację tych cen.

Przetargi – tych mniej

W Biuletynie Zamówień Publicznych jedyną 
grupą, która zanotowała spadki, jest właśnie 
budownictwo, gdzie spadek we wrześniu  
w porównaniu do sierpnia wyniósł 10,29%. 
W sierpniu 2011 roku liczba ogłoszeń o prze-
targach na roboty budowlane wyniosła 
6363, podczas gdy we wrześniu ten wynik 
wyniósł 5708 ogłoszeń. Porównując rok do 
roku, spadek jest jeszcze większy, ponieważ 
wyniósł aż 20,89% – we wrześniu 2010 roku 
było 7215 ogłoszeń przetargów na roboty bu-
dowlane. 
Zakończenie III kwartału 2011 roku pozwala 
już na podsumowanie wyników w tym zakre-

zrealizowanej przez pierwsze trzy kwartały 
2011 r. był o 18,2% wyższy w porównaniu do 
analogicznego okresu w 2010 r. Wzrost wyni-
ków produkcji, zarówno rok do roku, jak także 
w ujęciu miesięcznym zaznaczył się praktycz-
nie we wszystkich działach budownictwa. 
Wskazuje to teoretycznie na trwały cha-
rakter ożywienia w tym sektorze. W samym 
wrześniu 2011 r. produkcja budowlano-mon-
tażowa, obejmująca roboty o charakterze 
inwestycyjnym i remontowym, była, jak po-
daje GUS, wyższa o 18,1% niż rok wcześniej i o 
18,3% większa niż w sierpniu br. Po wyelimino-
waniu czynników o charakterze sezonowym 
sprzedaż produkcji budowlano-montażowej 
we wrześniu była wyższa o 17,8% w porówna-

niu z wrześniem ub. roku i o 4,1% wyższa niż w 
sierpniu. Analizując wykres dynamiki produk-
cji budowlanej, należy stwierdzić, że prak-
tycznie we wszystkich miesiącach drugie-
go kwartału, dynamika wzrostu była wyższa 
w porównaniu odpowiednich wyników osią-
gniętych w latach 2007-2010. Porównując wy-
niki do września 2010 r., jak także do sierp-
nia br., wzrost produkcji został osiągnięty we 
wszystkich działach budownictwa. Najwięk-
szy został osiągnięty w firmach zajmujących 
się głównie specjalistycznymi robotami bu-
dowlanymi, gdzie w porównaniu do ubiegłe-
go roku produkcja osiągnęła wzrost o 32%. 
Dalej w przedsiębiorstwach, których główną 
działalnością jest budowa obiektów inżynie-

W jaki sposób niezłe wyniki w budownictwie 
znalazły przełożenie na sytuację na rynku in-
stalacyjno-grzewczym w Polsce? 
Co do tego jak zwykle zdania są podzielone. 

W segmencie kotłów – brak  
spodziewanego wzrostu jesiennego
Cała branża oczekiwała na wrzesień, na mie-
siąc typowo sezonowy. I niestety tzw. sezon 
raczej nie eksplodował zamówieniami  
w branży kotłowej. Owszem, zanotowano 
zwiększone zamówienia, ale często były one 
daleko od zaplanowanych wcześniej wzro-
stów. Można się tutaj doszukiwać różnych 
przyczyn, które wpłynęły na taką sytuację. 
Jedna z nich mogła być prozaiczna, ale waż-
na – za dobra pogoda. Tradycyjnie już klien-
ci w Polsce czekają z uruchomieniem kotłow-
ni do ostatnich chwil. Po niezbyt pogodnym 
lecie, mieliśmy piękny i ciepły wrzesień – nie 
myśli się wtedy o uruchamianiu kotłowni. To 
spowodowało stosunkowo małą liczbę zle-
ceń serwisowych: przeglądów oraz wymian 

starych, kilkunastoletnich urządzeń na nowe. 
Do tego mogło się dołożyć przesunięcie w 
procesach inwestycyjnych – wykorzystanie 
ładnej pogody do pociągnięcia jeszcze prac 
ogólnobudowlanych. Natomiast montaż in-
stalacji grzewczych, a przede wszystkim ko-
tłów, odbywa się w ostatniej fazie tego pro-
cesu. Dlatego spora część dostawców kotłów 
oceniła sytuację we wrześniu jako daleką od 
oczekiwań. 

W instalacjach – niezła sprzedaż  
i wykonawstwo 
Inaczej – zdaniem przedstawicieli branży – 
wyglądała sytuacja w tzw. instalacjach. Tu 
z kolei okres letni i wysoka temperatura we 
wrześniu spowodowały, że materiały instala-
cyjne sprzedawały się bardzo dobrze i prace 
instalacyjne szły pełną parą. Było to widocz-
ne zarówno w materiałach instalacyjnych, 
jak i w grzejnikach. Jednak w tym roku nastą-
piło ponowne bardzo duże zainteresowanie 
grzejnikami aluminiowymi, co spowodowa-

ło pomniejszenie zapotrzebowania na grzej-
nik stalowy. Tu z kolei należy zwrócić uwagę 
na brak rozwoju i wzrostu w segmencie grzej-
nika. Ocenia się, że rynek zanotuje w br. kolej-
ny spadek. Wspominaliśmy już w poprzednim 
kwartale o wypełnionym portfelu zamówień 
u instalatorów, dlatego taka sytuacja jest tyl-
ko potwierdzeniem naszych wcześniejszych 
prognoz. 

OZE – największe wzrosty sprzedaży
W segmencie pomp ciepła i kolektorów sło-
necznych wzrosty sprzedaży w trzecim kwar-
tale, podobnie jak wcześniej, były nawet 
dwucyfrowe. To zjawisko jest z jednej strony 
wynikiem wzrastającej świadomości społe-
czeństwa co do ochrony środowiska natural-
nego, jak też chęci uzyskania maksymalnej 
niezależności energetycznej. 
Kolektory słoneczne. W lipcu i sierpniu mieli-
śmy do czynienia z trwającym dalej sezonem 
w technice solarnej. Jest to zasługa o wiele 
większego rynku w 2011 r. w związku z dostęp-

nością programu dotacji NFOŚiGW, ale też 
kolejnej obniżki cen dla inwestora w związku 
z konkurencyjnymi ofertami wielu producen-
tów. Dobra pogoda umożliwiła montaż kolek-
torów także we wrześniu. 
Rynek instalacji solarnych jest i bę-
dzie większy w 2011 r. o co najmniej 20% 
względem 2010. Niektóre źródła sygna-
lizują wzrosty znacznie większe, nawet 
pow. 40%, ale przy ocenie należy tutaj 
przyjąć raczej średnią wartość możliwego 
wzrostu rynku. Jak będzie to wyglądało w 
rzeczywistości, z oceną należy poczekać na 
podsumowanie całego 2011 roku. 
Pompy ciepła. Niektórzy z przedstawicie-
li tego rynku wskazywali nawet na 40% wzro-
sty sprzedaży. Należy jednak przyjąć, że ogól-
ny średni wzrost instalacji pomp ciepła nie 
jest aż tak wysoki, tym bardziej że zdarza-
ły się opinie o lekkim spadku sprzedaży. Jest 
to produkt coraz bardziej popularny i coraz 
bardziej dostępny dla klienta. Należy jednak 
podkreślić, że obecnie najbardziej popularne 

Przełożenie na rozwój rynku instalacyjno-grzewczego w Polsce 
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sie od początku bieżącego roku. W okresie 
styczeń – wrzesień 2011 roku widać wyraźnie 
mocny spadek liczby postępowań przetargo-
wych w branży budowlanej. 
Od początku roku w Biuletynie Zamó-
wień Publicznych pojawiło się łącznie 
44 216 ogłoszeń o udzielenie zamówie-
nia publicznego dla prac budowlanych. 
To oznacza 13,59% spadek w stosunku do 
analogicznego okresu 2011 roku, gdy po-
jawiło się pojawiło się 51 170 ogłoszeń z 
tego zakresu usług. Przedsiębiorcy, obser-
wując taką tendencję, mają podstawę do 
obaw, że może mieć to negatywny wpływ 
na branżę w przyszłości. 
Spadek liczby ogłoszonych postępowań 

przetargowych w branży budowlanej ozna-
czać może w perspektywie kilku miesięcy 
ograniczenie poziomu inwestycji publicznych 
w segmencie budowlanym. Należy pamię-
tać, że zamówienia publiczne w sferze bu-
dowlanej to głównie projekty infrastrukturalne. 
Dla branży instalacyjno-grzewczej może 
mieć to pośredni wpływ. 
Można stwierdzić, że na szczęście ten seg-
ment rynku budowlanego w mniejszym 
stopniu jest uzależniony od zamówień pu-
blicznych, chociaż redukcja realizowanych 
projektów w tzw. „obiektówkach” z pewno-
ścią jest związana przynajmniej w części z 
segmentem zamówień publicznych. Więk-
sza część realizowanych w branży projektów 

i usług jest oparta na prywatnych inwesto-
rach, zarówno klientach indywidualnych, jak 
i deweloperach. Niemniej jednak negatyw-
ne zjawiska z całej branży budowlanej mogą 
mieć przełożenie na siłę ekonomiczną inwe-
storów realizujących inwestycje instalacyjno-
-grzewcze. 

Rynek mieszkaniowy

Branża instalacyjno-grzewcza, opiera się  
w głównej części na budownictwie miesz-
kaniowym. Dlatego warto się przyjrzeć wy-
nikom mieszkaniówki, zarówno z uwagi na 
obecną sytuację rynkową, jak też na możli-
we scenariusze w przyszłości. 

Oddano do użytku
Zgodnie ze wstępnymi danymi opublikowany-
mi przez GUS, w okresie I- III kwartału 2011 r. od-
dano do użytku  87 274 mieszkań, co ozna-
cza 10,6% mniej niż w analogicznym 
okresie 2010 r. oraz 24,0% mniej niż w ana-
logicznym okresie 2009 r. Jest to oczywiście 
kontynuacja efektu spadku liczby rozpoczy-
nanych budów w tamtym okresie połączo-
nych z czasem realizacji inwestycji, ale warto 
zauważyć, że tendencja spadków kwartału 
na kwartał jest już coraz mniejsza. 
Struktura inwestorów w liczbie oddanych 
mieszkań w okresie od stycznia do września br.:
• inwestorzy indywidualni – mają wiodą-
cą rolę, stanowią 58,4% udziału w całkowitej 

są pompy ciepła powietrze-woda, tzw. typu 
split. Ale także pozostałe rozwiązania pomp 
ciepła znajdują coraz szersze zastosowanie, 
w zależności od warunków technicznych za-
budowy. Kolejną ważną tendencją, sygnalizo-
waną w okresie ostatnich miesięcy jest wzra-
stające zainteresowanie pompami ciepła 
powietrze-woda do ciepłej wody użytkowej. 
Urządzenia oferowane na naszym rynku mają 
bardzo przystępną cenę i niejednokrotnie są 
wybierane przez inwestorów zamiast zesta-
wów solarnych, tam gdzie warunki technicz-
ne do podłączenia instalacji z kolektorami 
słonecznymi nie są sprzyjające. Cena takiej 
pompy ciepła jest niejednokrotnie o połowę 
mniejsza niż zestawu solarnego z podobną 
wydajnością. Ten segment rynku będzie noto-
wał zdecydowane wzrosty. 

Urządzenia grzewcze a wzrost cen energii
Powodzenie niezależnych źródeł ciepła opar-
tych na OZE bez wątpienia jest wynikiem za-
grożenia wzrostem cen energii (szczególnie 

oleju i gazu). Ostatnio wspomina się o moż-
liwym wzroście cen energii elektrycznej na-
wet o 20% w 2012 roku. Mimo tego wydaje 
się, że realizacja planów sprzedażowych ko-
tłów gazowych będzie łatwiejsza niż planów 
sprzedażowych kotłów na – o wiele bardziej 
niestabilne cenowo – paliwo olejowe, które 
jest uzależnione od wahań kursu dolara i idą-
cymi za tym podwyżkami cen ropy na ryn-
kach światowych. Chociaż w tym wypadku, 
spotkaliśmy się z opiniami o powolnym odra-
dzaniu się rynku kotłów olejowych. Wskazy-
wałoby to na potwierdzenie tendencji idą-
cych w kierunku większej niezależności tzw. 
źródeł rozproszonych energii. Olej znajdu-
je się w zbiorniku, obok instalacji wytwarzają-
cej ciepło, zresztą podobnie jak gaz płynny. 
Jeżeli potraktujemy takie źródło energii jako 
wspomaganie konwencjonalne Energetyki 
Odnawialnej, to znajduje to pełne uzasadnie-
nie. Ten fakt także tłumaczyłby sygnały o lek-
kim wzroście zainteresowania kotłami na pali-
wa stałe. 

Rynek konwencjonalnych urządzeń 
grzewczych
Kotły. Zdaniem zarówno producentów, jak 
także hurtowników, daje się zauważyć dal-
sze zmniejszenie zainteresowania kotłami kon-
wencjonalnymi na rzecz techniki kondensa-
cyjnej. Może to być spowodowane spadkiem 
liczby tzw. „obiektówek” (z ceną urządzeń 
jako głównym kryterium zakupu). Nie można 
tutaj mówić o jakimś gwałtownym załamaniu 
się tego segmentu rynku, niemniej jednak od 
początku roku daje się zaobserwować ten-
dencję polegającą na spadkach sprzedaży 
kotłów konwencjonalnych. Następuje z kolei 
wzrost sprzedaży kotłów kondensacyjnych na 
tego typu inwestycje. 
Mówiąc ogólnie o wzrostach w sprzedaży ko-
tłów kondensacyjnych, niektórzy uczestnicy 
rynku instalacyjno-grzewczego wskazują na-
wet na stosunkowo duże wzrosty, jednak nie 
jest to opinia królująca w branży. Tendencja 
wzrostowa tak, ale w umiarkowany, jednocy-
frowy sposób – do ok. 10% wzrostu z wyraź-

nym trendem w kierunku tańszych urządzeń 
danej grupy produktowej. 
Obserwuje się także redukcję zainteresowania 
kotłami stojącymi na rzecz kotłów wiszących. 
Podgrzewacze c.w.u. Od kilku miesięcy daje 
się także zaobserwować tendencja, którą 
już wcześniej przewidzieliśmy w grupie gazo-
wych przepływowych podgrzewaczy do cie-
płej wody użytkowej. Na przełomie II i III kwar-
tału bez jakiejś widocznej przyczyny sprzedaż 
przepływowych podgrzewaczy do wody ule-
gła znacznej redukcji. Ten stan rzeczy pa-
nował praktycznie przez cały III kwartał. We 
wcześniejszych opracowaniach SPIUG wska-
zywał na możliwość takiego rozwoju sytu-
acji, z uwagi na to, że te urządzenia obecnie 
są związane praktycznie wyłącznie z ryn-
kiem wymiany – nie stosuje się ich praktycznie 
w nowych instalacjach. Być może potencjał 
tego rynku w połączeniu z modernizacją sieci 
instalacyjno-grzewczej idącej w innym kierun-
ku, przyspieszyło zmniejszenie zapotrzebowa-
nia na tego typu urządzenia? 

Przełożenie na rozwój rynku instalacyjno-grzewczego w Polsce 
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jestrze Długów Biura Informacji Kredytowej. 
Także raport przedstawiony przez Narodo-
wy Bank Polski, zwraca uwagę na to, że nale-
ży się liczyć z upadkami i przejęciami firm de-
weloperskich. 

Słabsza płynność finansowa
W dalszym ciągu trzeci kwartał 2011 r. cha-
rakteryzuje się słabszą płynnością finansową 
firm wykonawczych, instalatorskich i ogólno-
budowlanych. Sygnalizują to przede wszyst-
kim firmy handlowe, które zwracają uwagę 
wręcz na pogorszenie się dyscypliny płat-
niczej swoich odbiorców. Efektem tego jest 
słabsza płynność finansowa części zaopa-
trujących te firmy dostawców, w przypad-
ku branży instalacyjno-grzewczej hurtowni in-
stalacyjnych i punktów sprzedaży. Dotyczy 
to niestety tych firm, które chcą zrobić wy-
nik „za wszelką cenę”. Obserwując rozwój sy-
tuacji, trudno się oprzeć wrażeniu, że wiosna 
2012 roku może być trudna ze względu na 
trudności płatnościowe. Warto o tym pamię-
tać, realizując „zatowarowania” pod koniec 
2011 r. na wydłużonych terminach płatno-
ści. Z opinii uczestników rynku wynika, że za-
tory płatnicze są, ale pojawiają się w wyniku 
sprzedaży „za wszelką cenę” i braku nadzoru 
nad dłużnikami. 

Podsumowując…

III kwartał 2011 należy ocenić jako okres,  
w którym rynek był raczej pozbawiony dyna-
micznego wzrostu. Raczej można mówić  
o bardzo lekkim wzroście, rzędu kilku procent 
w stosunku do ubiegłego roku. 
Zarówno producenci, jak i hurtownicy są bar-
dzo ostrożni w tych opiniach co do wyników 
osiągniętych w 2011 roku oraz planowaniu 
obrotów w 2012 roku. Planowane są w więk-

szości bardzo niewielkie wzrosty, lub wręcz 
powtórzenie wyniku z poprzedniego roku. 
Dodatkowo znaczna zmiana wartości kursu 
euro (od sierpnia ok. 12-15% ) i brak perspek-
tyw na jego obniżenie będzie skutkowało 
w najbliższych miesiącach podwyżkami pro-
duktów z branży instalacyjno-grzewczej, co 
może rzutować na ograniczenie wzrostów 
z uwagi na ograniczoną silę nabywczą inwe-
storów. 
W związku z szerokimi informacjami medial-
nymi w sprawie kryzysu w europejskiej gospo-
darce i nadchodzącym kryzysem do nasze-
go kraju, nastroje wśród inwestorów 
i właścicieli hurtowni i firm budowlanych nie 
są najlepsze. Mimo braku realnych podstaw 
większość z nich ocenia, że IV kwartał 2011 
i 2012 nie będą okresami wzrostów obrotów. 
Jest wiele firm które przewidują w przyszłym 
roku spadki. 
Podstawowym czynnikiem zagrożenia dla 
gospodarki, oraz pośrednio dla branży in-
stalacyjno-grzewczej, zarówno do końca 
tego roku, jak również w nadchodzącym 
2012 roku, jest zła sytuacja na rynkach finan-
sowych. Szczególnie dotyczy to bardzo po-
ważnego kryzysu, jaki zapanował w krajach 
strefy euro, które są głównym partnerem go-
spodarczym Polski. 
Wpływ ewentualnego załamania systemu fi-
nansowego w Europie na Polskę może ogra-
niczyć realizacja programu daleko posunię-
tych reform finansów publicznych w naszym 
kraju. Póki co, wyniki ekonomiczne Polski po-
kazują względnie wysoki wzrost gospodar-
czy, ale brak koniecznych reform może ten 
stan szybko zmienić. Raporty dotyczące oce-
ny kwartalnej rynku instalacyjno-grzewczego 
są dostępne na stronach internetowych Sto-
warzyszenia Producentów i Importerów Urzą-
dzeń Grzewczych (SPIUG) www.spiug.pl  

liczbie oddanych mieszkań, oddali do użytku 
1,3% więcej mieszkań niż rok wcześniej; 
• deweloperzy – osiągają udział 35,5%, od-
dali o 19,9% mniej mieszkań niż przed rokiem: 
• pozostali – w dalszym ciągu w regresie  
są spółdzielnie mieszkaniowe ze spadkiem  
o 44,6% w odniesieniu do poprzedniego roku 
i segment budownictwa społecznego, czyn-
szowego i komunalnego ze spadkiem o 33,9%. 

Rozpoczęto budowę i wydano pozwoleń 
Ciekawie wygląda statystyka rozpoczętych no-
wych budów i udzielanych pozwoleń na budo-
wę w sektorze budownictwa mieszkaniowego. 
Bardzo pozytywnym wynikiem, wskazującym 
na stałość utrzymującego się już kilku miesię-
cy trendu, jest wzrost mieszkań, których bu-
dowę rozpoczęto oraz wzrost liczby udziela-
nych pozwoleń na budowę. W pierwszych 
dziewięciu miesiącach 2011 r. rozpoczę-
to budowę ponad 128 tys. mieszkań, co 
oznacza już wzrost o 0,5%. Wiodącą rolę  
w tym wyniku odgrywają w dalszym ciągu 
inwestorzy indywidualni, którzy w pierwszych 
dziewięciu miesiącach 2011 r. rozpoczęli bu-
dowę ponad 76 tys. mieszkań, co oznacza 
4,2% więcej mieszkań niż przed rokiem. Na 
drugim miejscu tej klasyfikacji plasują się de-
weloperzy, którzy z wynikiem ponad 46 tys. 
mieszkań zanotowali spadek o 3,7%. 
Pozytywne trendy można zauważyć w obsza-
rze wydawanych zezwoleń na budowę no-
wych mieszkań. Po pierwszych trzech kwar-
tałach 2011 r. przy liczbie ponad 141 tys., 
odnotowano wzrost o 6,8%. W grupie in-
westorów indywidualnych, którzy wystąpi-
li o pozwolenie na budowę prawie 77 tys. 
mieszkań, zanotowano niewielki spadek na 
poziomie 1,6% w stosunku do liczby pozwoleń 
przed rokiem. Natomiast deweloperzy uzy-
skali pozwolenia na budowę ponad  

60 tys. mieszkań co oznacza 23% więcej. 
W uzupełnieniu powyższych informacji, moż-
na jeszcze dodać, że w tym okresie, spół-
dzielnie mieszkaniowe uzyskały o 14,4% mniej 
pozwoleń na budowę oraz rozpoczęły budo-
wę o 51,2 % mniej mieszkań. 
W grupie pozostałych inwestorów, tj. budow-
nictwo komunalne, czynszowe i zakładowe, 
zanotowano spadki o 21,4 % w ilości uzyska-
nych pozwoleń na budowę, ale osiągnięto 
wzrost o 29,2% w ilości mieszkań, których budo-
wę rozpoczęto. 

Umacnianie się deweloperów  
a zagrożenia
W dalszym ciągu postępuje polaryzacja  
w grupie inwestorów w budownictwie miesz-
kaniowym. Umacniają się inwestorzy indy-
widualni i deweloperzy, natomiast tracą na 
znaczeniu silne wcześniej grupy inwestorów  
w postaci spółdzielni mieszkaniowych, któ-
re już od dawna są nazywane reliktem po-
przedniej epoki oraz, ze względów na cięcie 
kosztów budżetowych, budownictwo komu-
nalne, zakładowe i społeczno-czynszowe. 
Należy zwrócić uwagę na zwiększoną ak-
tywność deweloperów. Deweloperzy zanoto-
wali w ciągu ostatnich 12 miesięcy najwięk-
szy postęp w porównaniu do wcześniejszego 
okresu. Jest to oczywiście pozytywne zjawi-
sko, ponieważ zwiększa potencjał i zapotrze-
bowanie na usługi instalacyjne i urządzenia 
grzewcze do budynków. Jednak, analizując 
sytuację na rynku nieruchomości, osłabienie 
siły nabywczej potencjalnego klienta, m.in. 
przez wygaszanie programu „rodzina na 
swoim” stwarza niebezpieczeństwo związa-
ne z utrzymaniem płynności finansowej czę-
ści z deweloperów. Jak dowiadujemy się z ra-
portu Open Finance, czterokrotnie wzrosła 
liczba firm deweloperskich w Krajowym Re-
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  Projekt Vitomoduł obejmuje kotłownie 
oparte o wiszące kotły kondensacyjne  
Vitodens 200-W o zakresie mocy 80 i 105 kW, 
także dla gazu płynnego. Kotły wyposażo-
ne są w wymiennik wykonany ze stali nie-
rdzewnej. Wykorzystują technologię palnika 
promiennikowego wyposażonego w system 
Lambda Pro Control, który optymalizuje mie-
szanki gazu i powietrza, podobnie jak w naj-
nowocześniejszych silnikach spalinowych.

Koncepcja Vitomoduł
Vitomoduł pozwala na zabudowę kotłów na 
wspólnej ramie z połączeniami hydrauliczny-
mi. Istnieje również możliwość zastosowania 
wspólnego systemu spalinowego lub nieza-
leżnych kominów do każdego kotła, stano-
wiących prefabrykat do montażu w pomiesz-
czeniu kotłowni. 
Można także powiesić kotły na ścianie i zrezy-

gnować z ramy na rzecz wykonania rzemieśl-
niczego połączeń hydraulicznych. 
Największy Vitomoduł zawiera cztery kotły 
kondensacyjne Vitodens 200-W o zakresie 
pracy z mocą od 30 do 420 kW. Oznacza to 
możliwość dokładnego dopasowania produ-
kowanej mocy do zapotrzebowania, a tym 
samym minimalizację strat postojowych ko-
tłowni. 
Dla większych mocy możliwe jest dublowa-
nie układów, z wykorzystaniem nawet ośmiu 
kotłów, co w efekcie pozwala na osiągniecie 
mocy do 840 kW. Vitomoduł jest jednym  
z niewielu systemów kaskadowych na pol-
skim rynku, który w razie potrzeby (np. mo-
dernizacji starych kotłowni) pozwala na 
zgodne z przepisami stosowanie wspólnego 
systemu spalinowego dla wszystkich kotłów. 
Aby to osiągnąć, wcześniej wykorzystywa-
no opatentowany system Abgas Control, któ-

Kotłownia 
kaskadowa 
Vitomoduł  
z kotłami Vitodens 
200-W

  Adam Matusiakiewicz

Vitomoduł to opracowany przez firmę 
Viessmann pomysł kotłowni kaskadowych 
na bazie gazowych kotłów kondensacyjnych 
Vitodens 200-W. Rozwiązanie pozwala zapewnić komfort cieplny 
budynków o dużych powierzchniach. Proponowane usytuowanie  
kotłowni na poddaszu budynku pozwala na efektywne  
wykorzystanie powierzchni obiektu.

Jednym z przykładów inwestycji zrealizowanej 
w oparciu o koncepcję Vitomoduł jest system 
grzewczy zamontowany w hotelu Verde Monta-
na Wellness & Spa w Kudowie Zdroju. Wykorzysta-
no tam układ pięciu gazowych kotłów konden-
sacyjnych Vitodens 300-W o mocy 66 kW każdy. 
Łącznie jest to 330 kW mocy grzewczej z zakresem 
modulacji od 16,6 do 330 kW (5-100%). Sprawność 
znormalizowana kotłowni sięga 109%. W porów-
naniu z rozwiązaniami opartymi na kotłach trady-
cyjnych, instalacja pozwala rocznie zaoszczędzić 
do 18-20% gazu ziemnego.
Przy rocznym założeniu zapotrzebowania hotelu 
na ciepło 650 MWh, średnio przynosi to oszczęd-
ności około 25 tys. zł rocznie.

Vitomoduł w Kudowie Zdroju
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wo-powietrznych, co znacznie redukuje kosz-
ty i ryzyko hałasu.

Przygotowanie c.w.u.
Kotłownie kondensacyjne Vitomoduł pozwa-
lają wykorzystać wyższą sprawność także dla 
podgrzewu ciepłej wody w budynku. Roz-
wiązania redukujące pojemność zasobników 
i opierające się na wymiennikach płytowych 
umożliwiają zastąpienie trzech tradycyjnych 
wężownicowych podgrzewaczy jednym za-
sobnikiem Vitocell L-100 pojemności 750 lub 
1000 litrów, współpracującym  
z wysoko sprawnym wymiennikiem płytowym 
Vitotrans 222 mocy 240 kW. 
Aby zaś uniknąć wymuszanego przez prze-
pisy spuszczania przegrzanej wody do kana-
lizacji, zalecane jest wyposażenie zasobni-
ka w grupę mieszającą, która nie dopuści do 
podania do instalacji wody o temperaturze 
wyższej niż bezpieczna dla użytkownika. 
Jeśli nawet inwestor nie zdecyduje się na 
grupę mieszającą, zmniejszenie pojemności 
podgrzewacza c.w.u. z kilku tysięcy do kilku-
set litrów znacznie zredukuje koszty.

Współpraca z kolektorami słonecznymi
Vitomoduł, ze względu na walory regulacyj-
ne i autoadaptacyjne, stwarza także możli-
wość łatwej rozbudowy układu grzewczego 
o instalacje solarne. Wymaga to jednak za-
montowania dodatkowego zasobnika maga-
zynującego ciepło zebrane przez kolektory 
słoneczne i poprzez np. wymiennik płytowy, 
połączenia go z istniejącym układem pod-
grzewu ciepłej wody użytkowej. Posadowie-
nie kotłowni na poddaszach i antresolach 
powoduje, że połączenie hydrauliczne ukła-
dów zabezpieczenia i sterowania staje się  
oiwiele łatwiejsze, niż w przypadku tradycyj-
nych pomieszczeń kotłowni.  

ry zabezpieczał przed cofnięciem spalin do 
pomieszczenia kotłowni, a tym samym speł-
niał przepis prawa budowlanego dotyczący 
wspólnych przewodów spalinowych.
Obecnie kotłownia również wykorzystuje 
usankcjonowane prawem rozwiązanie wspól-
nego krućca kotła z polipropylenu zawie-
rającego zawory zwrotne w postaci kuli  
w przekroju przewodu wylotowego każdego 
z kotłów. Technika ta jest dopuszczona do sto-
sowania na terenie Polski.

Klasa energetyczna
W roku 2009 weszły w życie przepisy o certyfi-
kacji energetycznej budynków, na podstawie 
których każdy sprzedawany lokal czy budy-
nek powinien posiadać certyfikat energe-
tyczny. Żeliwne kotły gazowe zaopatrzone  
w atmosferyczne palniki odpowiadają  
w przybliżeniu klasie energetycznej B/C. 
Technologia kondensacyjna, szeroki zakres 
modulacji palnika oraz kontrola składu mie-
szanki, pozwalają uzyskać klasę energetycz-
ną A/A+. Przekłada się to na oszczędności  

w rachunkach za gaz o około 20-30% w sto-
sunku do tradycyjnej technologii. 
Dla budynku z 80 mieszkaniami oznacza to 
kwotę oszczędności nawet do około 20 tys. zł 
rocznie. 

Komin
Rozwiązanie Vitomoduł zainstalowane na 
poddaszu, względnie na dachu budynku, eli-
minuje potrzebę poprowadzenia kanałów 
spalinowych przez kilka pięter budynku. 
Nie trzeba również stosować drogiego wkła-
du ze stali nierdzewnej, niezbędnego dla ko-
tłów atmosferycznych (zwykle dla budynku  
z 80 mieszkaniami są to dwa 20-metrowe 
wkłady o średnicy około 300 mm każdy,  
co może stanowić koszt nawet 20-30 tys. zł). 
W tradycyjnych kotłach nadmuchowych, ko-
miny mają wprawdzie nieco mniejsze średni-
ce, ale stwarzają ryzyko nieprzewidzianych 
skutków akustycznych. W przypadku zastoso-
wania kotłowni Vitomoduł na dachu budyn-
ku potrzebne są tylko krótkie, 2-, 3-metrowe 
odcinki przewodów spalinowych lub spalino-

Kotłownię Vitomoduł można zamontować na poddaszu. Vitomoduł jest lekki, 
nie obciąża nadmiernie stropu budynku, nie wymaga stosowania wzmocnienia. 
Dzięki wykorzystaniu palnika promiennikowego Matrix kotły pracują cicho, a po-
mieszczenia nie trzeba wyciszać.
Vitomoduł wykorzystuje kotły z zamkniętą komorą spalania, tak więc przepis 
o wymaganej kubaturze pomieszczeń dla tradycyjnej kotłowni nie ma tu zasto-
sowania. 
Powierzchnia zabudowy kotłowni kondensacyjnej o mocy 420 kW w tej formule 
wynosi tylko kilka metrów kwadratowych. 
Na dachach płaskich Vitomoduł może być ustawiony w kontenerze technicz-
nym, podobnie jak urządzenia klimatyzacyjne.

Montaż na poddaszu

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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System grzewczy zamontowany na strychu pozwala na 
maksymalne wykorzystanie powierzchni
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– nie należą do rzadkości.
Wprowadzając automatyzację/regulację 
układu ogrzewania płaszczyznowego, nale-

O konieczności automatyki  
do ogrzewania płaszczyznowego

  Krystian Kurowski*

  Człowiek ceni dobre samopoczucie  
i komfort. Przebywając w pomieszczeniach 
zamkniętych większość życia, tak kreuje wa-
runki w nich panujące, aby ten komfort  
osiągnąć. 
Głównym składnikiem komfortu jest komfort 
cieplny tworzony z kolei przez:
• rozkład temperatury w pomieszczeniu  
i jej wartość;
• temperaturę przegród;
• wilgotność względną;
• prędkość powietrza;
• dodatkowo nie mniej ważne są czynniki su-
biektywne typu: wiek, płeć, stan zdrowia, ro-
dzaj wykonywanej pracy itd.
Zapewnienie komfortu przy zmieniających 
się warunkach zewnętrznych, jak też we-
wnętrznych, wymaga zastosowania układu 
regulacji, który w sposób ciągły będzie kon-
trolował zadane parametry oraz reagował  
w ściśle określony sposób przy ich zmianie.
W dobie automatyzacji i informatyzacji 
wszelkich możliwych procesów nie dziwią 
trendy chociażby w technologii HVAC (he-
ating, ventilation and air conditioning). Sys-
temy, w których zaplanowany jest cykl pracy 
urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych – uzależniony od parame-
trów środowiska zewnętrznego, wewnętrzne-
go, czynnika roboczego i decyzji użytkowa-
nia co do kształtowania tych parametrów 

W poszczególnych pomieszczeniach 
mieszkania/domu dąży się do takiego sta-
nu, aby temperatury odpowiadały indy-
widualnym wymaganiom. 
Generalnie można wyróżnić 3 strefy tem-
peraturowe: sypialnia, pomieszczenia 
mieszkalne, łazienka. Najniższa akcepto-
walna temperatura powietrza jest dla sy-
pialni i przyjmuje się, iż wynosić może  
17-18oC, temperatura w pomieszczeniach 
mieszkalnych normowo wynosi ok. 20oC, 
jednak w warunkach krajowych użytkow-
nicy często podnoszą temperaturę  
o 1-2oC. Temperatura łazienek powinna 
być utrzymywana na poziomie ok. 23oC. 
Temperatury odczuwalne są uzależnione 
od sposobu ogrzewania i dla ogrzewania 
płaszczyznowego odpowiadają tempera-
turze powietrza lub są nawet niższe (dzięki 
promieniującej powierzchni grzejnej). 
Wartości temperatury zapewniające speł-
nienie warunków komfortu cieplnego są 
cechą osobniczą i mogą różnić się w sze-
rokim zakresie.
Jednym z rozwiązań regulacji, zaleca-
nym przez wielu producentów ogrzewa-

Indywidualna regulacja temperatury w pomieszczeniach

Automatyka w instalacji ogrzewania płaszczyznowego

ży uwzględnić specyfikę tego rodzaju ogrze-
wania, do której należy: 
• niski parametr pracy, wymuszający duże 

powierzchnie grzejne, 
• większa akumulacyjność (pojemność grzewcza  
i wylewka betonowa),
• dłuższy czas reakcji na zmianę żądanej temperatury.
Duża akumulacyjność ogrzewania płaszczyzno-
wego może powodować wolniejszą reakcję na 
zmiany temperatury. Ma to zaletę: układ wolniej 
się chłodzi i jest większa stabilność temperaturo-
wa. Zastosowanie „inteligentnej automatyki” po-
zwala przewidywać opóźniony czas reakcji układu. 
W tym celu wykorzystuje się system stałego bada-
nia temperatury pomieszczenia w odniesieniu do 
temperatury czynnika przy dynamicznej kontroli 

* dr inż. Krystian Kurowski, ekspert z zakresu  
OZE i efektywności energetycznej
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nia płaszczyzn owego jest regulacja termo-
statyczna.
Wytworzenie tak różnych parametrów 
wymusza zastosowanie indywidualnych 
termostatów sprzężonych z zaworami ter-
mostatycznymi umieszczonych na belce 
rozdzielacza. Odpowiedni regulator, pra-
widłowo umiejscowiony pozwala utrzy-

mywać temperaturę zgodnie z progra-
mem temperaturowym. 
Dostępna funkcja dynamicznej kontro-
li elektrozaworu pozwala wypłaszczyć 
charakterystykę pracy instalacji ogrze-
wania płaszczyznowego, co prowadzi do 
stabilności temperaturowej ogrzewanych 
pomieszczeń.
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szeniowych, w celu zgłoszenia produktów 
wykorzystanych w jednym projekcie.  
Rejestracji podlegają wyłącznie projekty au-
torskie uczestników. W przypadku, w którym 
zgłaszany projekt wykonany został przez kilku 
projektantów, okoliczność te należy podać w 
opisie inwestycji. Prawo do rejestracji projek-
tu, do którego prawa autorskie przysługują 
więcej niż jednemu projektantowi, przysługu-
je tylko jednemu z nich.

Punkty i nagrody…

Już w momencie prawidłowej rejestracji pro-
jektu przyznawane są automatycznie uczest-
nikom punkty. Od momentu przystąpienia  
do programu uczestnik zbiera punkty nagro-
dowe za rejestrację projektu oraz za dodat-
kowo za jego realizację na zasadach okre-
ślonych w regulaminie. Punkty te mogą być 
wymieniane na nagrody wskazane w katalo-
gu nagród. W każdym momencie uczestnik 
programu może sprawdzić aktualne saldo 
punktów nagrodowych na swoim koncie.

Szczegóły programu PRO4PRO oraz regu-
lamin są dostępne na stronie:  
www.grundfos.pl  

elektrozaworu np. system PWM. Dzięki niemu 
można przyśpieszyć reakcję na zmiany i nie-
jako „wyprzedzić” trend spadkowy/wzrosto-
wy temperatury. Istotna jest dokładność kon-
troli temperatury, która powinna wynosić co 
najmniej 0,5oC.

Czy samoregulacja jest panaceum 
na brak automatycznej regulacji?

Niekiedy spotykamy się z poglądem, iż insta-
lacja podłogowa podlega zjawisku samo-
regulacji i może być ona wystarczająca (dla 
obniżonego akceptowalnego komfortu  
w pomieszczeniu). Zjawisko polega na tym, 
iż przy wzroście temperatury w pomieszcze-
niu, zmniejsza się różnica między temperatu-
rą podłogi a temperaturą powietrza – stru-
mień cieplny oddawany do pomieszczenia 
ulega zmniejszeniu. 
Nie jest to jednak szybki proces, nie ma moż-
liwości wpływania na temperaturę w po-
mieszczeniu.
Korzyści automatycznej regulacji tempe-
ratury w pomieszczeniu:
• zwiększony komfort przebywania w po-
mieszczeniu;
• zapewnienie stabilności temperatury pod-
czas sezonu grzewczego pomimo zmian wa-
runków zewnętrznych (oraz wewnętrznych);
• obniżenie zużycia energii co najmniej 12% 
w porównaniu do sytuacji braku zastosowa-
nia regulacji ogrzewania płaszczyznowego.
Dodatkowo: 
• zabezpieczenie pompy, elektrozaworu 
przed „zastaniem”;
• umożliwienie obniżenia temperatury w po-
mieszczeniu dzięki zastosowaniu tzw. obniże-
nia nocnego;
• zabezpieczenie przed zamarzaniem  
w przypadku nieużywania pomieszczeń.  

najmniej 1000 euro.
Na jednym formularzu zgłoszeniowym należy 
dokonać zgłoszenia produktów wykorzysta-
nych tylko w jednym projekcie. Dopuszczal-
ne jest przesłanie kilku formularzy zgło-

Robisz duże projekty z pompami,  
skorzystaj z programu 

Pro4Pro – Grundfos 
rusza z programem  
dla projektantów!

  Założeniem programu lojalnościowego 
jest umożliwienie projektantom samodzielnej 
rejestracji projektów z wykorzystaniem pro-
duktów Grundfos oraz nagradzanie tej ak-
tywności punktami, które można wymieniać 
na nietuzinkowe nagrody. 
Po okresie intensywnych przygotowań i te-
stów program wreszcie jest gotowy i od paź-
dziernika 2011 można zapoznać się z licznymi 
korzyściami Pro4Pro. 

Dla projektantów dużych instalacji…

Program dedykowany jest projektantom sto-
sujacym w praktyce zawodowej wyroby 
Grundfos. Polega na zgłaszaniu do rejestra-
cji projektów, w którym przewidziano zasto-
sowanie produktów Grundfos o wartości co 

Grundfos dostarcza kompleksową ofertę rozwiązań pompowych  
do tworzenia niezawodnych energooszczędnych instalacji 
pompowych.Teraz, oprócz PROfesjonalnej technologii pompowej, 
zapewnia także PROfity za PROjekty z wykorzystaniem pomp 
Grundfos. I to właśnie z myślą o pracy projektantów – specjalnie 
dla PROfesjonalnych Projektantów, Grundfos przygotował program 
lojalnościowy Pro4Pro – Profesjonaliści dla Profesjonalistów.

• zarejestrować się  
na stronie programu  
www.grundfos.pl  
• zgłaszać projekty in-
stalacji pompowych  
z pompami Grundfos, 
• zbierać punkty za 
zgłoszone projekty, 
• pomnażać x 5 punkty 
na nagrody, zgłaszając 
realizację projektu! 

Zasady są proste, 
wystarczy:
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  W Polsce średnia temperatura powietrza  
w pobliżu powierzchni gruntu wynosi ok. 
7-9°C. Podobną, średnią wartość tempera-
tury przyjmuje grunt w rejonie tzw. pasa neu-
tralnego na głębokości 10-25 m pod po-
wierzchnią. Jest ona wynikową oddziaływań 
wielu czynników m.in. promieniowania sło-
necznego, wypromieniowania energii z grun-
tu, wpływu energii geotermalnej. Z powodu 
stosunkowo małego udziału strumienia cie-
pła pochodzącego z wnętrza ziemi (0,04 W/
m2 do 0,11 W/m2 w stosunku do 1000 W/m2 
promieniowania słonecznego) jego udział  
w bilansie energii przy powierzchni gruntu 
jest niewielki. 

Kolektory poziome i pionowe  
– ogólne zasady wykonania

Kolektor gruntowy wykonuje się zazwyczaj  
z rur polietylenowych o średnicy 32-40 mm  
w różnych konfiguracjach, jako układy po-

Dla polskich warunków  
– szacunkowo i dokładnie 

Wymiarowanie 
kolektora 
gruntowego 
w pompach ciepła

  Małgorzata Smuczyńska*

Ciepło 
zgromadzone 
w gruncie 
przekazywane 
jest do obiegu 
pompy ciepła 
bezpośrednio 
poprzez 
odparowanie 
czynnika w 
rurkach ułożonych 
bezpośrednio 
w gruncie lub 
pośrednio przez 
wymiennik 
gruntowy pionowy 
lub poziomy, co 
jest rozwiązaniem 
najczęściej 
stosowanym. 

* dr inż. Małgorzata Smuczyńska, Kierownik Działu Odnawialnych Źródeł Energii w Nibe-Biawar Sp. z o.o.
Mapa strumienia cieplnego na obszarze Polski [mW/m2]. 
Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny, grant 4T12B 006 29 Jan 
Szewczyk, Danuta Gientka
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PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY

otwory  
z obliczonym 
strumieniem

Wykonywanie odwiertów i kolektora gruntowego 
pionowego jako źródła ciepła dla pompy ciepła w 
domu jednorodzinnym w Katowicach. Źródło: NSG 
Nowoczesne Systemy Grzewcze, Zduńska Wola
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Podczas określania właściwej mocy chłod-
niczej pozyskiwanej przez pionowy lub grun-
towy wymiennik ciepła zaleca się wyko-
nanie rozpoznania geologicznego z map 
geologicznych i wyliczenie średniej wartości 
współczynnika przewodzenia ciepła λ jako 
średnio ważonej dla różnych warstw gruntu, 
w którym planowane jest wykonanie kolek-
tora pionowego. 

Na podstawie tego parametru jesteśmy 
w stanie określić właściwą wartość mocy 
chłodniczej danego gruntu. 
W tabeli przedstawiono własności termody-
namiczne gruntów, skał i wypełnień odwier-
tów spotykanych podczas instalacji pomp 
ciepła gruntów.
Znając wartość mocy uzyskanej z gruntu 
(q) oraz moc chłodniczą (Qch) pompy cie-

pła dobranej dla danego obiek-
tu, możemy obliczyć teoretyczną 
powierzchnię kolektora poziome-
go (A) i czynną długość kolektora 
gruntowego pionowego (D) za po-
mocą uproszczonych wzorów: 
A= Qch/q;  D=Qch/q.
Dzieląc wymaganą powierzchnię 
kolektora poziomego (A) przez od-
ległość pomiędzy przewodami ko-
lektora (s) z zakresu 0,5-1,0 m, mo-
żemy obliczyć potrzebną długość 
rur kolektora poziomego (L): L=A/s. 
Obliczoną czynną długość kolek-
tora gruntowego pionowego dzie-
limy na kilka sekcji i wykonujemy kil-
ka odwiertów  do maksymalnej, 
opłacalnej ekonomicznie długo-
ści ok. 80-100 m.b. (odwierty głęb-
sze mają zazwyczaj znacznie wyż-
szą cenę w porównaniu do tych do 
100 m.b.). 
Jeżeli z jakichś powodów nie jest 
możliwe wiercenie do 100 m.b.  
(np. ograniczenia sprzętowe lub 
geologiczne) i trzeba wykonać 
więcej krótkich odwiertów lub ze 
względu na duże zapotrzebowa-
nie na moc grzewczą projektujemy 

dużą liczbę odwiertów, zaleca się do głębo-
kości każdego odwiertu doliczyć 8-10 m.b.  
ze względu na to, że czynna długość kolek-
tora gruntowego, to długość wyliczona dla 
stabilnych warunków temperaturowych, pa-
nujących w gruncie poniżej 10 m w głąb 
ziemi. Ponadto kolektory pionowe zazwy-
czaj będą przechodzić przez kilka różnych 
warstw materiałów, powoduje to, że w prak-
tyce najczęściej stosuje się doświadczalne 
metody oszacowania możliwości cieplnych 
odwiertów. 
Należy pamiętać, aby teoretyczne wylicze-
nia i przyjęte parametry zweryfikować  
w oparciu o informacje dotyczące podłoża 
geologicznego, przekazywane przez geolo-
gów-wiertników i pierwsze odwierty/wyko-
py, które mogą służyć jako kontrolne. 
Dla systemów o dużej mocy grzewczej, 
opłacalne będzie wykonanie pomiaru prze-
wodności cieplnej gruntu, w celu precyzyj-
nego określenia potrzebnej długości ko-
lektora gruntowego (koszt badania wynosi 
około 5000 zł).
W przypadku pomp ciepła pobierających 
ciepło otoczenia za pomocą gruntowych 
wymienników ciepła zastosowanie zbyt ma-
łych wymienników ciepła i długotrwała 
praca w trybie pełnego obciążenia mogą 
skutkować przez stosunkowo krótki okres 
bardzo niskimi wartościami temperatury źró-
deł ciepła aż do osiągnięcia dolnej grani-
cy zastosowania pompy ciepła. Dodatko-
wo może to spowodować długookresowe 
zmniejszanie się temperatury źródeł ciepła 
przez kolejne okresy grzewcze, jeżeli nie za-
pewniono wystarczających okresów rege-
neracji.

Kolektory wyliczone precyzyjnie – pryncypia i porady praktyczne

Tabela Przewodność cieplna gruntu, skał i wypełnień 
odwiertów

typ podłoża

współczynnik przewodzenia 
ciepła λ [w/(mK)]

wartość 
minimalna

wartość 
maksymalna

Grunty:
Ciężka glina (15% wody) 1,4 1,9
Ciężka glina (5% wody) 1 1,4
Lekka glina (15% wody) 0,7 1
Lekka glina (5% wody) 0,5 0,9

Ciężki piasek (15% wody) 2,8 3,8
Ciężki piasek (5% wody) 2,1 2,3
Lekki piasek (15% wody) 1 2,1
Lekki piasek (5% wody) 0,9 1,9

Skały:
Granit 2,3 3,7
Gnejs 1,7 5,7

Wapień 2,4 3,8
Piaskowiec 2,1 3,5

Łupek 2,1 4,5
Mokry łupek ilasty 1,4 2,4
Suchy łupek ilasty 1 2,1

wypełnienia odwiertów:
Bentonit (20%) 0,73 0,75
Bentonit (30%) 0,74 0,74

Cement 0,7 0,78
20% bentonit, 40% piasku 1,48 1,48
30% bentonit, 30% piasku 1,2 1,3

Beton (50% piasku) 2,1 2,8

Wykonywanie kolektora gruntowego poziomego 
jako źródła ciepła dla pompy ciepła w budynku 
w Łosienicach. Źródło: NSG Nowoczesne Systemy 
Grzewcze, Zduńska Wola
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ziome (szeregowe, wężownicowe, spiralne) 
lub pionowe. W przypadku gruntów o niskim 
stopniu wilgotności (grunt suchy, piaszczysty) 
układy spiralne mogą powodować znacz-
ne wychłodzenie gruntu i zamarzanie parow-
nika w pompie ciepła, wobec czego zdecy-
dowanie bardziej bezpieczne jest stosowanie 
układów płaskich lub kolektorów pionowych. 

Kolektory poziome w postaci pętli rur  
o jednakowej długości, układa się w odle-
głości minimum 0,5-1,0 m od siebie, na głę-
bokości 30-40 cm poniżej granicy przemarza-

nia gruntu, co stanowi w zależności od rejonu  
1,2-2,0 m. 

Kolektor gruntowy pionowy wykonuje się 
w postaci odwiertów sięgających 150 m,  
w których umieszcza się rury zgięte w kształ-
cie litery U, stanowiące przewód zasilania  
i powrotu, w odległości nie mniejszej niż 6 m 
poszczególne przewody kolektora gruntowe-
go łączy się najczęściej za pomocą rozdzie-
lacza w studzience zbiorczej lub rzadziej  
w budynku (dla małej liczby obwodów).

Wymiarowanie wstępne, szacunkowe

Długość kolektora gruntowego możemy 
określić za pomocą wzorów matematycz-
nych lub z wykorzystaniem programów kom-
puterowych do wymiarowania dolnych 
źródeł oraz doboru pomp ciepła, opraco-
wanych przez producentów tych urządzeń. 
Wszystkie sposoby wymiarowania kolektora 
gruntowego poziomego i pionowego opiera-
ją się na tych samych założeniach. 
Przyjmuje się, że z jednego metra kwa-
dratowego gruntu, dla kolektora pozio-
mego można otrzymać moc 10-40 W, 
natomiast z jednego metra głębokości 
sondy, można otrzymać moc 30-70 W. 
Wartości z podanego zakresu dobiera się  
w zależności od stopnia wilgotności i spójno-
ści gruntu (im bardziej wilgotny i spójny grunt, 
tym wyższy współczynnik przewodzenia cie-
pła). Podczas wykonywania projektów i ofert 
wstępnych nie popartych pełnym rozpozna-
niem geologicznym, dla wymiennika piono-
wego, zaleca się przyjmowanie sugerowanej 
wartości mocy chłodniczej 40 W/m.b., a dla 
wymiennika poziomego 20 W/m2 (dla para-
metrów dolnego źródła B0/W35 i czasu pracy 
sprężarki do 2000 h).  

Instalacja kaskady pomp ciepła NIBE (120 kW)  
w fabryce kolektorów WATT w Sosnowcu. Źródło: 
NSG Nowoczesne Systemy Grzewcze, Zduńska Wola

W dniu 25 października 2011 roku odbył się  
w Warszawie V Kongres Wodociągowców Pol-
skich. Tegoroczny Kongres odbył się w ważnym 
dla przedsiębiorstw wod-kan okresie. Zostały roz-
dysponowane środki finansowe z unijnego Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko, który obejmował lata 2007-2013, tymczasem 
rok 2015 jest niebezpiecznie blisko. Sporo zosta-
ło do zrobienia, a pieniędzy zaczyna brakować. 
Podczas Kongresu uczestnicy próbowali okre-
ślić konieczne potrzeby i rozważyć szanse termi-
nowego wywiązania się branży z przyjętych zo-
bowiązań. Tocząca się dyskusja dotyczyła wielu 
problemów. Kongres Wodociągowców Polskich 
zakończył obrady, przyjmując przez aklamację 
wnioski zgłoszone przez uczestników podczas 
trwania obrad. Dla wypełnienia zobowiązań ak-
cesyjnych, w zakresie realizacji zadań wykony-
wanych przez branżę wod-kan, konieczna jest 
pomoc władz kraju w zakresie:
• Pilnego przygotowania „Oceny stanu wypeł-
nienia zobowiązań zapisanych w Traktacie Ak-
cesyjnym w zakresie dyrektywy 91/271/EWG na 
rok 2010” (ściekowej), w celu oceny stopnia za-
awansowania prowadzonych inwestycji od mo-
mentu podpisania przez Polskę traktatu akce-
syjnego. W zależności od wyników tej analizy 
podjęcie działań, które ograniczą negatywne 
skutki opóźnień (w tym kary unijne) w przełoże-
niu na koszty, a pośrednio na ceny, jakie pono-
sić będą mieszkańcy.
• Wpisania, do Strategii „Bezpieczeństwo ener-
getyczne i środowisko” w działaniu 3.2, rozbu-
dowy infrastruktury związanej z oczyszczaniem 
ścieków i wykorzystaniem osadów ściekowych, 
jako źródła energii odnawialnej oraz zapisu za-
pewniającego finansowanie tej infrastruktury ze 
środków funduszy unijnych i krajowych (w tym w 

ramach perspektywy finansowej po roku 2013). 
Branża wod-kan, reprezentowana przez Izbę Go-
spodarczą „Wodociągi Polskie”, aby realizować 
postawione cele, powinna w najbliższym czasie:
1. pilnie zakończyć pracę nad projektem no-
wej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, podjąć 
konsultacje branżowe w celu ustalenia ostatecz-
nej wersji projektu, a następnie zainicjować oby-
watelski projekt uchwalenia ustawy. Jednym z 
ważnych punktów tej ustawy powinno być usta-
lenie obiektywnego modelu regulatora taryf;
2. we współpracy z Parlamentem i przedstawi-
cielami Rządu RP podjąć się uporządkowania 
ustaw około branżowych i koniecznych rozpo-
rządzeń, np. ustawy o planowaniu przestrzen-
nym, ustawy o korytarzach przesyłowych, wa-
runków techniczno-budowlanych dla sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ich usy-
tuowania;
3. podjąć się uporządkowania stanu prawnego 
gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi. 
Brak rozstrzygnięć prawnych w tym zakresie po-
woduje, iż na gospodarkę wodami opadowymi 
i roztopowymi nie przewidziano środków finanso-
wych, a stan kanalizacji deszczowej jest bardzo 
zły. Wszelkie działania w tym zakresie wymagają 
więc zarówno inwentaryzacji infrastruktury, pie-
niędzy, jak i regulacji formalno-prawnych;
4. podjąć działania zmierzające do poszerzenia 
KPOŚK o zakres gospodarowania osadami ście-
kowym;
5. przygotować analizę potrzeb i możliwości kon-
solidacji branży z uwagi na konieczność zwięk-
szenia zdolności inwestycyjnych przedsiębiorstw 
wodociągowo-kanalizacyjnych i zmniejszenia 
kosztów inwestycyjnych i organizacyjnych.
http://igwp.org.pl

V Kongres Wodociągowców Polskich  
– podsumowanie
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Systemy zaprasowywane, ogrzewanie 
podłogowe, systemy podtynkowe

Rozwiązania 
instalacyjne  
firmy Viega 
w nowoczesnych willach  
w Brodnicy

  Nad jeziorem w Brodnicy powstaje osie-
dle ekskluzywnych willi o bardzo interesującej 
architekturze. Kilka budynków o powierzch-
ni 400 m² zostało już oddanych do użytku. 
W każdym z nich wykorzystane zostały syste-
my instalacyjne, systemy podtynkowe i inne 
rozwiązania łazienkowe Viega. Na produk-
ty zamontowane w ukończonych domach 
niemiecka firma wystawiła dziesięcioletnią 
gwarancję.

Systemy zaprasowywane do  
instalacji sanitarnych i grzewczych

Instalacje wody użytkowej zostały wyko-
nane w uniwersalnym systemie zaprasowy-
wanym Pexfit Pro. Takie rozwiązanie było ko-
rzystne zarówno z punktu widzenia inwestora,  
jak i wykonawcy. Złączki z PPSU (tworzywa 
sztucznego o doskonałych parametrach)  

nie mają o-ringu. W momencie zaprasowy-
wania powierzchnia uszczelniająca kształt-
ki łączy się z rurą z tworzywa sztucznego, co 
zapewnia szczelność na całej długości. Do-
datkowo rury firmy Viega po przycięciu nie 
wymagają kalibracji, usuwania zadziorów 
lub rozpęczniania. Oszczędziło to wykonaw-
cy wiele czasu i obniżyło koszty prac instala-
cyjnych.
Także do instalacji grzewczych we wszyst-
kich budynkach zastosowano technologię za-
prasowywania w postaci systemu Profipress. 
Wysokiej jakości miedziane kształtki zapewni-
ły maksimum bezpieczeństwa, nie osłabiając 
rury miedzianej w miejscu wykonywania po-
łączeń. W przypadku instalacji solarnej uży-
te zostaną z kolei złączki o podwyższonej wy-
trzymałości cieplnej Profipress S. Dzięki temu 
inwestor uniknie kłopotliwego lutowania na 
twardo na dachach budynków. 

Ekskluzywne domy jednorodzinne w Brodnicy wyróżnia nie tylko 
efektowna architektura, ale także najwyższa jakość rozwiązań 
instalacyjnych. Zastosowano tam szerokie spektrum nowoczesnych 
produktów firmy Viega. Instalacje wody użytkowej wykonano w systemie 
Pexfit Pro, a instalację grzewczą w systemie Profipress. Zastosowano 
też ogrzewanie podłogowe, stelaże podtynkowe i szereg produktów 
łazienkowych Viega.

Z wypowiedzi wykonawcy…
Wybór produktów Viega był decyzją inwestora, 
ale ja i moi pracownicy również byliśmy bardzo 
zadowoleni z takich rozwiązań. 
Zastosowanie techniki zaprasowywania w insta-
lacjach znacznie ułatwiło pracę i oszczędziło 
dużo czasu. 
Najlepszym przykładem jest tu system Pexfit Pro, 
w którym dodatkowo złączki nie mają  
o-ringów, zawsze przysparzających instalatorom 
różnych trudności. Dzięki kształtkom z profilem 
SC-Contur, od razu mieliśmy też pewność, że 
wszystkie połączenia zostały prawidłowo zaci-
śnięte. Ta inwestycja przekonała mnie do tech-
niki zaprasowywania.

Henryk Jasiński, wykonawca
  Krystian Zgórski
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Ogrzewanie podłogowe  
w systemie Fonterra Base

Budynki mieszkalne o wysokim standardzie 
coraz częściej wyposażone są w ogrzewanie 
podłogowe. Dotyczy to również willi w Brod-
nicy. Żeby uzyskać optymalny efekt, zastoso-
wano w nich kompleksowe rozwiązanie fir-
my Viega – system Fonterra Base 15, a także 
kompatybilne z nim rozdzielacze ze stali nie-
rdzewnej i siłowniki. Wykonane z polibutyle-

nu rury DN12 i DN15 są bardziej elastyczne niż 
tradycyjne rury Pe-X. Można je także łatwiej 
układać i wyginać w niskiej temperaturze. 
Dzięki takiemu wyborowi produktów instala-
torzy szybko wykonali swoją pracę.

Visign – wysoka jakość,  
doskonałe wzornictwo

Także przy urządzaniu łazienek inwestor zde-
cydował się na produkty firmy Viega. Ste-

laże podtynkowe Eco Plus umożliwiają re-
gulację wysokości już po zrobieniu wylewki, 
dzięki czemu ich montaż był szybki i bezpro-
blemowy. 
Minimalistyczne, wielokrotnie nagradzane 
za wzornictwo, produkty z serii Visign – syfo-
ny, odwodnienia liniowe i płytki uruchamiają-
ce – sprawiają, że łazienki wyglądają bardzo 
elegancko i gustownie.

Fot. Viega   

Instalacje wody użytkowej zostały wykonane w uniwersalnym 
systemie zaprasowywanym Pexfit Pro

Do instalacji grzewczych we wszystkich budynkach 
zastosowano technologię zaprasowywania w postaci 
systemu Profipress

We wszystkich willach zainstalowano kompletny system ogrzewania 
podłogowego firmy Viega, łącznie z rozdzielaczami

W łazienkach zainstalowano nowoczesne 
systemy zabudowy podtynkowej oraz 
płytki uruchamiające i odwodnienia 
podłogowe firmy Viega

Producenci ze Stanów Zjednoczonych zarzu-
cają konkurentom z Chin nielegalne praktyki 
handlowe w sprzedaży paneli fotowoltaicz-
nych – jak podaje www.reo.pl.
Dumping cenowy to zarzut Amerykanów 
wobec Chińczyków. Zdaniem producentów 
z Ameryki, azjatyccy konkurenci sprzedają 
swoje panele po cenach niższych niż koszt 
produkcji i transportu.
W tym roku Chińczycy sprzedali na amery-
kańskim rynku panele PV o wartości 1,6 mld 
dolarów. Na skutek takiej polityki chińskich 
przedsiębiorców zbankrutowało wiele ame-
rykańskich firm zajmujących się branżą foto-
woltaiczną. Chiny bronią się mówiąc, że są 
przygotowane do starcia na forum Świato-
wej Organizacji Handlu.
Dla odbiorcy końcowego walka rynków jest 
korzystna. Dzięki niej cena paneli spadła 
w USA z 3,3 dolara w 2008 r. do 1,2 dolara 
w tym roku.
www.reo.pl

Wojna solarna 
pomiędzy Ameryką 
a Chinami

W dniu 30 listopada 2011 r. odbędzie się w sie-
dzibie Instytutu Techniki Budowlanej przy ul. Fil-
trowej 1 w Warszawie  seminarium pt. „Roboty 
budowlane w warunkach obniżonej tempera-
tury”. Szczegółowe informacje oraz formularz 
zgłoszeniowy znajdują się pod adresem: http://
www.itb.pl/roboty-budowlane-w-warunkach-
obnizonej-temperatury

Roboty budowlane 
w warunkach obniżonej 
temperatury
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Serwisy kotłów 
gazowych  
– z kim warto trzymać

  W bloku prezentacji producentów chce-
my przybliżyć Państwu kulisy współpracy ser-
wisantów z producentami kotłów gazowych. 
W związku z tym poprosiliśmy producentów 
kotłów gazowych o odpowiedź na kilka py-
tań związanych z tą tematyką. Obok przed-
stawiamy prezentacje zawierające odpowie-
dzi na nasze pytania, ale… niestety nie na 
wszystkie. Producenci w większości nie ujaw-
niają cen usług czy orientacyjnych informacji, 
ile faktycznie może zarobić serwisant… 
Z rozmów jednak z firmami dowiedzieliśmy się, 
że są instalatorzy, którzy decydują się głównie 
na działalność opartą na serwisach kotłów, 
inni preferują montaż i podłączenie kotłów. 
Mimo tego artykuł warto jednak przeczytać, 
bo „kasa” to nie wszystko, należy wiedzieć zaś  
jakie wsparcie techniczne i dodatkowe bonu-
sy można otrzymać, będąc serwisantem, za-
nim przystąpi się do rozmów o zarobkach. 
Artykuły zawierają odpowiedzi na pyta-
nia wg schematu:
1  Krótka informacja o serwisie producenta
2  Warunki do spełnienia, aby zostać au-
toryzowanym serwisantem
3  Sposób przedłużenia autoryzacji dla 
serwisanta
4  Korzyści dla serwisanta
5  Specjalne bonusy 
6  Umowa/kontrakt serwisowy z klientem 
ostatecznym

Cytując jednego z producentów: 
„W przeciwieństwie od pracy in-
stalatora, gdzie ważne są przede 
wszystkim umiejętności manualne, 
serwisant musi dysponować bo-
gatą wiedzą z dziedziny hydrauli-
ki i automatyki, ze świadomością 
ciągłej konieczności podnoszenia 
swoich kompetencji poprzez do-
datkowe szkolenia, zbieranie in-
formacji, wymianę doświadczeń. 
Praktyka techniczna to podstawo-
wy, lecz nie jedyny element decy-
dujący o możliwości świadczenia 
usług serwisowych. Nie bez zna-
czenia jest również opanowanie 
w sytuacjach stresowych i kultura 
osobista kandydata na serwisan-
ta. Serwisant musi niejednokrotnie 
znaleźć delikatną równowagę po-
między zrozumieniem dla potrzeb 
klienta, a własnymi możliwościami  
i korzyściami – zatem musi wyka-
zać się wysokim stopniem asertyw-
ności. Praca serwisanta nie jest za-
tem pracą łatwą i dla każdego”. 
(z materiałów Immergas)

Kto na serwisanta?

ARISTON THERMO 
1  Struktura serwisowa Ariston opiera się 
o dwie sieci Autoryzowanych Serwisantów: 
jedna zajmująca się urządzeniami gazowymi 
i druga – niezależna sieć serwisów urządzeń 
elektrycznych. 
W sieci Autoryzowanych Serwisantów urzą-
dzeń gazowych, która liczy obecnie 306 
współpracujących firm, ponad 160 to firmy 
ze statusem „Super Serwis”, które gwarantują 
najwyższy standard usług serwisowych i naj-
szybszy „czas reakcji”.
2  Firma pragnąca dołączyć do sieci Au-
toryzowanych Serwisantów Ariston musi po-
siadać ważne uprawnienia gazowe i elek-
tryczne, posiadać doświadczenie w zakresie 
serwisu urządzeń grzewczych, przejść 2-dnio-
we szkolenie teoretyczne i praktyczne w sie-
dzibie Ariston Thermo Polska oraz zakupić 

tzw. „startowy” pakiet podstawowych części 
zamiennych. 
3  Pierwsza umowa serwisowa podpisywa-
na jest na okres 1 roku. Jeśli w tym czasie nie 
mamy żadnych zastrzeżeń do pracy serwisu, 
umowa zostaje przedłużona na czas nieokre-
ślony. 
Warunkiem obecności na listach serwiso-
wych jest uczestnictwo w corocznych szkole-
niach uzupełniających dotyczących nowych 
produktów, jak i ugruntowujących dotych-
czas nabyte umiejętności. Szkolenia te są 
również okazją do wymiany doświadczeń 
pomiędzy uczestnikami szkolenia.
4  Współpracując z Ariston Thermo Polska, 
serwisanci uzyskują dochody z trzech głów-
nych źródeł:
- naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne 
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urządzeń,
- pierwsze uruchomienia kotłów gazowych,
- przeglądy przedłużające gwarancję kotłów 
i podgrzewaczy gazowych.
Szczególnie kwestia przeglądów gwarancyj-
nych jest w ostatnich latach coraz bardziej 
dochodowa – coraz więcej użytkowników ko-
tłów decyduje się na odpłatne przedłużenie 
gwarancji. Trwają również prace legislacyjne 
mające nałożyć obowiązek wykonywania 
przeglądu kotłów grzewczych w określonych 
przedziałach czasowych, co zapewne wy-
datnie zwiększy przychody serwisantów 
z tego tytułu.
5  Serwisanci, którzy jednocześnie są insta-
latorami kotłów biorą udział w całorocznym 
programie lojalnościowym My Team, któ-
ry umożliwia zdobycie cennych nagród jako 
premii za polecanie i instalowanie naszych 
urządzeń. W tym roku główną nagrodą dla 
najlepszych instalatorów jest wyprawa do 
Meksyku. Poza tym w ciągu roku organizuje-
my zwykle kilka dodatkowych akcji promo-
cyjnych związanych z poszczególnymi grupa-
mi produktów jak np. kotły kondensacyjne.
6  Program przedłużonej gwarancji Ariston – 
w ramach tego programu Użytkownicy na-
szych kotłów grzewczych mogą skorzystać 
z możliwości przedłużenia gwarancji nawet 
do 5 lat (dla kotłów kondensacyjnych). Wy-
maga to dokonania jedynie 2 przeglądów 
przedłużających gwarancję w trakcie eks-
ploatacji urządzenia. 
Do końca 2011 r. nasi klienci mają dodatko-
wą możliwość bezpłatnego przedłużenia 
gwarancji. W akcji promocyjnej „Przegląd 
Gratis” – wymieniając stary kocioł na no-
woczesne urządzenie Ariston – przedłużenie 
gwarancji wraz z przeglądem oferujemy bez-
płatnie.

BRÖTJE
1  Serwis firmy Brötje na terenie całej Polski 
reprezentowany jest przez 10 Ośrodków Ser-
wisowych, które skupiają wokół siebie ponad 
500 Autoryzowanych Firm Serwisowych. W 
praktyce działa bardzo gęsta sieć firm serwi-
sowych świadczących usługi gwarancyjne, 
przeglądy okresowe oraz naprawy pogwa-
rancyjne. Firmy te udzielają również facho-
wych konsultacji i porad. Wykonują usługi na 
najwyższym poziomie technicznym, kończąc 
je wystawieniem stosownego dokumentu.

2  Podstawowym warunkiem, jaki musi speł-
nić kandydat na Autoryzowaną Firmę Serwi-
sową to posiadanie aktualnych świadectw 
kwalifikacyjnych do obsługi urządzeń ener-
getycznych, gazowych i elektrycznych. Po-
winien posiadać wiedzę i doświadczenie za-
wodowe. Musi być wyposażony w niezbędne 
narzędzia i przyrządy serwisowe oraz diagno-
styczne. Dodatkowe warunki to: pozytywna 
opinia o potencjalnej firmie serwisowej, po-

trzeba nowego punktu serwisu na danym 
rynku lokalnym, gotowość oznakowania sie-
dziby firmy i pojazdów logo Brötje oraz go-
towość promocji marki. Firmy muszą przejść 
pozytywnie cykl bezpłatnych szkoleń produk-
towych i serwisowych zakończonych testami 
teoretycznymi oraz praktycznymi.

3  Autoryzowane Firmy Serwisowe zawierają 
umowę o świadczeniu usług serwisowych 
w Ośrodkach Serwisowych stosownych do te-
renu działania. Umowa ważna jest na okres 2 
lat. W tym czasie w nowoczesnych centrach 
szkoleniowych Brötje na terenie całego kraju 
odbywają się bezpłatne obowiązkowe szko-
lenia i warsztaty. Na ich podstawie oraz w 
oparciu o sygnały z rynku prowadzona jest 
bieżąca weryfikacja firm.

4  Firma Brötje gwarantuje Autoryzowanym 
Firmom Serwisowym niezbędne materiały 
techniczne, wyłączność na dystrybucję oraz 

dostęp do oryginalnych części zamiennych.
Firmy wykonują usługi i dokonują zakupu czę-
ści na preferencyjnych warunkach określo-
nych w umowach serwisowych. Serwis może 
w każdej chwili korzystać z doradztwa tech-
nicznego oraz z bezpłatnych warsztatów 
technicznych, które dają możliwość wymiany 
doświadczeń między serwisantami. 

5  Autoryzowane Firmy Serwisowe biorą-
ce udział w promowaniu produktu mogą 
uczestniczyć w licznych bezpłatnych spotka-
niach i wyjazdach. Firmy szczególnie zaan-
gażowane mogą liczyć na wsparcie swych 
działań w różnych formach np. oznakowanie 
pojazdów, siedzib, dodatkowe rabaty przy 
zakupach sprzętu, walizki serwisowe itp. 

6  Firma Brötje promuje zawieranie przez 
klienta ostatecznego umów na obsługę urzą-
dzenia z Autoryzowaną Firmą Serwisową, 
która uruchomiła to urządzenie.
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BUDERUS
1  Firma Buderus ma w swoich szeregach 7 
serwisantów fabrycznych oraz współpracu-
je z 88 autoryzowanymi partnerami serwiso-
wych należącymi do grupy „Buderus Serwis 
Partner”, którzy świadczą usługi pogwaran-
cyjne.
Serwis gwarancyjny prowadzony  jest zaś 
bezpośrednio przez Autoryzowanych Partne-
rów Handlowych.
2  Niezbędne uprawnienia elektryczne, ga-
zowe, analizator spalin, niezbędne przyrządy 
pomiarowe i narzędzia. Firmy serwisowe od-
bywają szkolenia serwisowe, ich fachowość 
jest sprawdzana w terenie przez pracowni-
ków oddziałów handlowych, na których te-
renie działają. 
3  Przy przedłużaniu autoryzacji producent 
bierze pod uwagę: ocenę klientów i han-
dlowców oraz aktywność mierzoną m.in. 

obrotami generowanymi na częściach 
zamiennych.
Wszystkie szkolenia serwisowe prowadzone 
są bezpłatnie.
4  Producent zapewnia firmie serwisowej:
-  wsparcie techniczne poprzez bezpośred-
ni kontakt z serwisem firmowym i doradcami 
technicznymi,
-  atrakcyjne rabaty na części. 
Producent oferuje:
- dostęp do wszystkich informacji 
serwisowych,
- promowanie firm serwisowych przez oddzia-
ły regionalne oraz na stronie internetowej. 
Zarówno przeglądy gwarancyjne, jak i okre-
sowe konserwacje wykonywane są bezpo-
średnio przez uprawnionego partnera serwi-
sowego i rozliczane są także bezpośrednio 
z użytkownikiem. 

DE DIETRICH
1  Sieć serwisu stanowią zewnętrzne firmy, 
z którymi De Dietrich ma podpisane umo-
wy na naprawy gwarancyjne. Umowy są na 
czas nieokreślony. Serwis De Dietrich w Pol-
sce składa się z 91 firm Serwisu Gwarancyj-
nego (SG) i 20 firm Serwisu Fabrycznego (SF). 
Do dyspozycji użytkowników istnieje infolinia, 
która umożliwia zgłoszenie awarii urządzenia.
Czas reakcji dla SG – 24 h, dla SF – 12 h.
2  Każdy pracownik serwisu musi posiadać, 
oprócz uprawnień gazowych, elektrycznych 
i energetycznych, również autoryzacje firmy 
De Dietrich na urządzenia, które serwisuje. 
Aby zostać Serwisem, należy również posia-
dać odpowiednie doświadczenie z zakresu 
znajomości urządzeń. Wiedza ta jest spraw-
dzana w trakcie 3,5-dniowego seminarium 
dla kandydatów na Serwis. Dodatkowo po-
trzeba wyszkolenia serwisanta musi zostać 
potwierdzona przez przedstawiciela handlo-
wego De Dietrich, na podstawie informacji 
płynących z danej części Polski. 
3  Każdy serwisant ma obowiązek uczestnic-
twa w corocznym seminarium prowadzonym 
na wiosnę, dotyczącym ewentualnych pro-
blemów, jakie pojawiły się w roku poprzed-
nim oraz nowych produktów, które będą 
wprowadzane na rynek.
W przypadku, kiedy wpływają uzasadnio-
ne skargi z rynku na Serwis, firma De Dietrich 
wypowiada umowę o współpracy (stosow-
na klauzula jest zawarta we wszystkich umo-
wach serwisowych, zawieranych przez firmę).
4  Firma De Dietrich wspiera firmy serwiso-
we poprzez nieograniczony dostęp do: raba-
tu na części zamienne, części zamiennych, 

instrukcji urządzeń zawartych na stronie inter-
netowej, działu technicznego firmy De Die-
trich we Wrocławiu, infolinii, Systemu Kart 
Gwarancyjnych (SKG), corocznych szkoleń.
5  Firma De Dietrich nie prowadzi zarówno 
żadnego systemu punktowego, jak i bonuso-
wego dla Serwisu.
6  Firma De Dietrich nie uczestniczy bezpo-
średnio w umowach serwisowych pomiędzy 
użytkownikiem a serwisem.
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przypadkach rażącego naruszania warun-
ków umowy – zostaje ona rozwiązana ze skut-
kiem natychmiastowym.
4  Immergas Polska Sp. z o.o. gwarantuje ser-
wisowi wyłączność, jeżeli chodzi o dystrybu-
cję oryginalnych części zamiennych. Części 
zamienne są sprzedawane serwisom z usta-
lonym w umowie rabatem i wydłużonym ter-
minem płatności. Dostępność części za-
miennych i szybkość realizacji zamówień jest 
główną cechą wyróżniającą serwis Immer-
gas na tle innych producentów. W magazy-
nie centralnym Immergas dostępne są prak-
tycznie wszystkie części zamienne (także do 
kotłów już dawno wycofanych z produkcji), 
a zamówienia realizowane są w ciągu 24 go-
dzin. Serwis może w każdym momencie li-
czyć na wsparcie pracowników Działu Tech-

nicznego Immergas Polska, którzy zarówno 
służą radą i pomocą w kwestiach technicz-
nych, jak i stanowią wsparcie w sytuacjach 
konfliktowych z klientem. Firma Immergas Pol-
ska płaci serwisantowi za usługę pierwszego 
uruchomienia kotła zgodnie z cennikiem za-
wartym w umowie serwisowej. Kwota za uru-
chomienie jest zależna od modelu kotła.
Pierwsza naprawa gwarancyjna (z wymia-
ną części) w danym roku gwarancyjnym jest 
również płatna przez Immergas.
Coroczny przegląd kotła (będący warun-
kiem przedłużenia okresu ochrony gwaran-
cyjnej, w przypadku kotłów kondensacyjnych 
do 5 lat, w pozostałych urządzeniach do 3 
lat) jest czynnością wykonywaną na zlecenie 
użytkownika. Kwota za usługę przeglądu jest 
uzależniona od typu kotła i wynosi od 80 do 

IMMERGAS
1  Immergas Polska na terenie całej Polski 
ma ponad 300 Autoryzowanych Serwisów 
Technicznych IMMERGAS zatrudniających w 
swoich szeregach ponad 450 serwisantów. 
Autoryzowany Serwis Techniczny Immergas 
jest przeszkolony i upoważniony do wszel-
kich działań w zakresie: pierwszego urucho-
mienia kotła, napraw gwarancyjnych oraz 
pogwarancyjnych kotłów i przepływowych 
podgrzewaczy wody użytkowej, wykonywa-
nia przeglądów i konserwacji w okresie gwa-
rancji i po zakończeniu okresu jej obowiązy-
wania. W trosce o komfort i bezpieczeństwo 
klientów serwisanci legitymują się podczas 
wszelkich prac serwisowych imiennymi iden-
tyfikatorami i pieczątkami. 
2  Podstawowym warunkiem, jaki musi po-
siadać kandydat na Autoryzowanego Ser-
wisanta Immergas to aktualne świadectwa 
kwalifikacji gazowe i elektryczne (do 1 kV). 
Powinien cechować się wiedzą i doświad-
czeniem w branży grzewczej (mile widziane 
autoryzacje innych producentów), choć nie 
przekreślamy również techników młodych, 
ambitnych, wyrażających chęć nauki. Kan-
dydat na serwisanta musi również posiadać 
niezbędne narzędzia i przyrządy takie, jak 
analizator spalin czy mikromanometr. 
W przypadku zgłoszenia się kandydata na 
serwisanta pierwszym krokiem jest analiza 
potrzeb rynku lokalnego – tu Immergas stara 
się zachować równowagę pomiędzy liczbą 
zainstalowanych urządzeń a liczbą serwisów 
w danym terenie, aby nie wygenerować nie-
potrzebnego zjawiska „walki o klienta”.
Kolejnym krokiem jest zebranie opinii z rynku 

lokalnego – osoba z negatywnymi referen-
cjami nie jest brana pod uwagę. Po określe-
niu konieczności stworzenia danego punk-
tu serwisowego kandydat jest zapraszany 
na odpłatne trzydniowe szkolenie do siedzi-
by Immergas Polska Sp. z o.o. w Łodzi. Szkole-
nie zakończone jest sprawdzianem znajomo-
ści teorii z zakresu urządzeń grzewczych oraz 
testem umiejętności praktycznych. Szkolenia 
podstawowe dla nowych serwisantów są od-
płatne w kwocie 800 zł netto. Firma gwaran-
tuje zakwaterowanie, wyżywienie i transport 
pomiędzy siedzibą Immergas a hotelem oraz 
komplet materiałów szkoleniowych.
3  Umowa o realizację serwisu technicznego 
jest podpisywana na czas określony 
(w przypadku nowego serwisu – na rok, dla 
serwisów współpracujących dłużej i spraw-
dzonych na 2 lata). Wszyscy Autoryzowani 
Serwisanci Immergas raz na dwa lata prze-
chodzą obowiązkowe szkolenie uzupełnia-
jące, które jest warunkiem przedłużenia au-
toryzacji. Na dwudniowych spotkaniach w 
centrum szkoleniowym IMMERGAS w Łodzi 
ugruntowywana jest wcześniej zdobyta wie-
dza. Serwisanci zapoznają się z nowymi pro-
duktami wprowadzanymi na rynek przez IM-
MERGAS. Szkolenia to również możliwość 
wymiany doświadczeń pomiędzy serwisan-
tami. Szkolenia uzupełniające są odpłatne 
w kwocie 300 zł netto.
Sprawą oczywistą, wymaganą do przedłu-
żenia autoryzacji jest pozytywna opinia użyt-
kowników. Z serwisem, na którego skarżą się 
klienci – umowa po okresie obowiązywa-
nia nie zostaje przedłużona. W wyjątkowych 
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200 zł netto płatne przez użytkownika.
Kwoty za naprawy pozagwarancyjne są usta-
lane na zasadzie wzajemnej umowy pomię-
dzy serwisem a Użytkownikiem. Serwis jest 
jednak zobligowany do stosowania cen kata-
logowych Immergas za użyte części zamien-
ne.
Serwisant jest w stanie zarobić tyle, na ile so-
bie zapracuje. Serwis wykonując swoją pra-
cę rzetelnie i uczciwie, buduje swoją markę 
na rynku, zyskując coraz większą liczbę klien-
tów, co z czasem przekłada się na wymier-
ne zyski. Oczywiście działa to w obie strony 
– serwis psujący sobie opinię przez zaniedby-
wanie swoich obowiązków czy lekceważenie 
klientów utraci autoryzację. Tutaj zasady ryn-
ku są nieubłagane.
5  Serwis posiadający autoryzację Immer-
gas może używać określenia „Autoryzowa-
ny Serwis Techniczny Immergas”, co automa-
tycznie podwyższa jego wiarygodność i jest 
dla klienta gwarancją fachowości. Immergas 
wspiera Autoryzowane Serwisy pod wzglę-
dem budowania wizerunku, np. współfinan-
sując oklejenie samochodu firmowego. 
System punktowy (lojalnościowy) nie jest sto-
sowany jako nieadekwatny do wykonanej 
pracy – liczba wykonywanych czynności ser-
wisowych jest zależna od wielu czynników 
niezależnych od serwisu (np. liczba sprzeda-
nych urządzeń, stopień gazyfikacji rejonu czy 
rozpoznawalność marki Immergas na danym 
terenie).
6  Firma Immergas nie przewiduje serwiso-
wych kontraktów pogwarancyjnych dla użyt-
kowników. Nie stwarza jednak przeciwwska-
zań w przypadku bezpośredniej wzajemnej 
umowy pomiędzy serwisem a użytkownikiem. 
Tutaj serwis działa we własnym imieniu  
i we własnym zakresie.

JUNKERS
1  Marka Junkers ma 16 Centrów Serwiso-
wych usytuowanych w miastach wojewódz-
kich oraz 400 Autoryzowanych Serwisantów 
na terenie całego kraju: ogólnopolski numer 
serwisowy 801 300 810 zapewniający Kliento-
wi kontakt z najbliższym Centrum Serwisowym
2  Kandydat na Autoryzowanego Serwisanta 
Junkers powinien nadesłać do firmy Robert 
Bosch list motywacyjny i kwestionariusz; treści 
zawarte w tych dokumentach musza odno-
sić się do stawianych wymagań:
- prowadzenie własnej działalności gospo-
darczej (serwisowej);
- aktualne uprawnienia gazowe i elektrycznie E;
- Deklaracja inwestycji ok. 10 000-15 000 zł  
w magazyn części zamiennych;
- własny samochód (forma oklejenia zgodna 
z RBPL);
- wykształcenie branżowe, elektroniczne lub 
elektrotechniczne;
- referencje z firm branżowych;
- dyspozycyjność (tylko działalność serwisowa);
- fachowość, umiejętności manualne (pomia-
ry elektroniczne, jazda próbna z ASJ 2-3 dni);
- posiadanie niezbędnych narzędzi (analiza-
tor spalin, multimetr itd.).
Kandydat na serwisanta musi ponadto ukoń-
czyć z wynikiem pozytywnym 3-etapowy cykl 
szkoleń trwających w sumie 7 dni.
3  Uprawnienia autoryzacyjne nadawane są 
za pierwszym razem na rok, a następnie już 
bezterminowo. Corocznie jednak odbywają 
się spotkania szkoleniowo-weryfikacyjne, 
w trakcie których oceniany jest poziom wie-
dzy teoretycznej i praktycznej serwisanta. Tylko 
pozytywne zaliczenie weryfikacji daje możli-

wość utrzymania uprawnień autoryzacyjnych. 
Spotkania szkoleniowo-weryfikacyjne są bez-
płatne (płatne są jedynie weryfikacje po-
prawkowe). Każdy serwisant musi obligatoryj-
nie uczestniczyć także w szkoleniach z nowo 
wprowadzanych produktów (szkolenia także 
bezpłatne). Płatny jest jednak cykl wstępnych 
szkoleń autoryzacyjnych, po których zakoń-
czeniu kandydat na serwisanta otrzymuje po 
raz pierwszy autoryzacje serwisową marki.
Poza posiadaną przez serwisanta wiedzą fir-
ma ocenia także jakość jego pracy (na pod-
stawie wyników badań satysfakcji klientów) 
oraz jego aktywność i zaangażowanie.
4  Serwisant otrzymuje:
- dostęp do regionalnych magazynów części 
zamiennych z możliwością osobistego odbio-
ru (w większości przypadków części są do-
stępne „od reki” bez konieczności składania 
wcześniejszego zamówienia),
- rabatowanie na części zamienne,
- pomoc i doradztwo techniczne u Regional-
nych Koordynatorów Serwisu,
- możliwość skorzystania z zaplecza technicz-
nego Centrów Szkoleniowych,
- dostęp do dedykowanej strony.
Autoryzacja serwisowa to przysłowiowa węd-

ka. Wielkość dochodów serwisanta zależy od 
jego aktywności na rynku, współpracy z in-
stalatorami oraz oczywiście od jakości świad-
czonych usług. Główne źródła dochodu ser-
wisanta to okresowe konserwacje i przeglądy 
przedłużające gwarancje, za które serwisant 
rozlicza się bezpośrednio z użytkownikiem. 
Producent gwarantuje zaś serwisantom od-
płatne wykonywanie usług pierwszego uru-
chomienia kotłów oraz ewentualne naprawy 
gwarancyjne.
5  Wyróżniający się serwisanci oraz wiodące 
firmy serwisowe zapraszani są na organizo-
wane corocznie dwudniowe imprezy integra-
cyjne. Podczas takich spotkań odbywają-
cych się w atrakcyjnych miejscach w kraju 
jest możliwość poznania ciekawych miejsc i 
ludzi oraz oczywiście dobrej zabawy.
Wszyscy otrzymują upominki, a najlepsi zo-
stają wyróżnieni dyplomami oraz statuetkami 
„Top serwisanta”.
Firma wspiera także finansowo oznakowywa-
nie i oklejanie samochodów serwisowych.
6  Klient ostateczny ma możliwość zawar-
cia umowy konserwacyjnej u producenta lub 
bez zbędnych formalności także bezpośred-
nio u serwisanta.
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KLIMOSZ
1  Serwis dla urządzeń dystrybuowanych 
przez firmę Klimosz świadczy specjalnie wy-
dzielona firma VIADRUS CENTRUM SERWI-
SOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Pawłowicach 
Śl. oraz ośrodkami zewnętrznymi we Wrze-
śni, Czyżewie-Osadzie oraz Lublinie. Firma za-
trudnia 5 serwisantów fabrycznych, 5 kon-
sultantów w Biurze Obsługi Klienta oraz 2 
inżynierów w Dziale Inwestycji, którzy świad-
czą usługi konsultacji w zakresie wykonaw-
stwa instalacji. Na co dzień firma współpra-
cuje z ponad 400 serwisantami zewnętrznymi 
uprawnionymi do pierwszych uruchomień 
kotłów automatycznych na paliwa stałe oraz 
z 20 serwisantami zewnętrznymi uprawnio-
nymi do wykonywania napraw urządzeń. 
Obecnie firma rozbudowuje sieć serwisu wi-
szących kotłów gazowych firmy Attack.
2  Warunkiem do uzyskania uprawnień do 
pierwszych uruchomień, przeglądów i na-
praw kotłów wiszących Attack jest ukończe-
nie jednodniowego, specjalistycznego szko-
lenia w Pawłowicach Śląskich lub Vrutkach 
na Słowacji. Planowane są szkolenia tere-
nowe z wykorzystaniem mobilnej kotłow-
ni szkoleniowej. Szkolenia są organizowane 
cyklicznie wg liczby zgłoszeń, a na jednym 
szkoleniu możliwy jest udział do 10 serwi-
santów. Szkolenia składają się z części teo-
retycznej z szerokim omówieniem aspektów 
przepisów instalacyjnych oraz nowych tren-
dów w instalacjach, jak również z omówie-
niem zasad działania, instalacji i obsługi ko-
tłów oraz z części praktycznej, podczas której 
serwisanci mogą rozebrać dane urządze-
nie do najdrobniejszego detalu, ponownie je 

zmontować i doprowadzić do pracy wg za-
programowanego reżimu pracy. Uprawnie-
nia serwisowe są ważne przez jeden rok od 
ich uzyskania. Warunkiem przystąpienia do 
szkolenia z zakresu napraw urządzeń jest po-
siadanie uprawnień eksploatacyjnych URE. 
Osoby nie legitymujące się tymi uprawnienia-
mi uzyskają jedynie dopuszczenie do pierw-
szych uruchomień kotłów wiszących. Szko-
lenia są bezpłatne, firma Klimosz zapewnia 
dojazd, wyżywienie oraz w przypadkach 
osób z oddalonych lokalizacji również nocleg.
3  Firma Viadrus Centrum Serwisowe pracu-
je w oparciu o nowoczesny system informa-
tyczny, umożliwiający rejestrację spraw serwi-
sowych od momentu zgłoszenia, aż do opinii 
klienta, która jest uzyskiwana po wykonaniu 
usługi telefonicznie przez konsultanta BOK. 
Na tej podstawie tworzona jest lista rankin-
gowa serwisantów Attack i na tej podstawie 
podejmowane są decyzje o dalszej współ-
pracy z danym serwisantem. 
4  Firma zapewnia kontakt z Działem Tech-
nicznym oraz Serwisowym praktycznie 24 h/
dobę, możliwość zakupu części zamiennych 

po bardzo preferencyjnych cenach, dosta-
wę tych części i odbiór uszkodzonych przez 
kuriera na koszt firmy Viadrus Centrum Serwi-
sowe, zapewnia profesjonalny i czytelny Ka-
talog Części Zamiennych.
Za pierwsze uruchomienie kotła wiszącego 
firma płaci wynagrodzenie zgodne z cen-
nikiem usług serwisowych, a stawki odpo-
wiadają ogólnie obowiązującym na ryn-
ku za tego typu usługę. Podstawą zapłaty 
za pierwsze uruchomienie jest dostarczenie 
kompletu dokumentów z pierwszego urucho-
mienia kotła, w tym podpisanej przez użyt-
kownika kotła kopii Karty Gwarancyjnej kotła. 
Przegląd gwarancyjny kotła jest płatny przez 
użytkownika. Przy 3-letniej gwarancji na ko-
cioł serwisanci mają możliwość wykonania 
2 przeglądów gwarancyjnych, za które po-
bierają opłatę. Stawki odpowiadają ogólnie 
przyjętym na rynku za tego rodzaju usługi.
Wysokość zarobku serwisanta zależy wprost 
od liczby urządzeń, jaką obejmie swoją opie-
ką oraz od rzetelności wykonywanych usług. 
Z doświadczenia możemy zapewnić, że rze-
telnie prowadzony serwis wiszących kotłów 

gazowych jest dochodowym zajęciem na 
wiele lat i można z niego utrzymać dobrze 
prosperującą firmę. 
Firma Klimosz dostosowuje cenniki usług do 
ogólnie obowiązujących w danym momen-
cie stawek rynkowych, a oferując korzystne 
warunki zakupu części zamiennych, umoż-
liwia serwisantom uzyskanie dodatkowego 
dochodu ze sprzedaży tych części.
5  Firma Viadrus Centrum Serwisowe co naj-
mniej raz w roku zapewnia serwisantowi ubiór 
roboczy, dla najlepszych serwisantów rów-
nież specjalistyczne narzędzia oraz organizu-
je cykliczne spotkania integracyjne dla ser-
wisantów. Gadżety dla serwisantów kotłów 
Attack są dostępne w każdej chwili, jeże-
li zgłoszą taką potrzebę. Oferujemy również 
oklejenie samochodu firmowego na koszt 
producenta kotłów, dostarczenie kasetonów 
świetlnych, banerów, flag i innych elementów 
identyfikacji danego miejsca, jako serwisu fa-
brycznego Attack.
6  Na dzień dzisiejszy w odniesieniu do ko-
tłów Attack nie  funkcjonuje tego rodzaju 
program.

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


44l i s t o p a d  2 0 1 1  ( 1 8 )  a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

SAUNIER DUVAL
1  Serwis marki Saunier Duval to blisko 1000 
autoryzowanych instalatorów i serwisantów, 
skupionych wokół 11 Centrów Serwisowych 
(CS), wraz z siecią biur oraz regionalnych ma-
gazynów części zamiennych zlokalizowanych 
na terenie całej Polski. Na dzień dzisiejszy ob-
sługą serwisową zajmuje się 291 firm z czego 
135 naprawami gwrancyjnymi urządzeń. Bar-
dzo istotną częścią serwisu jest infolinia wraz 
z jej ekspertami technicznymi. Zarówno kon-
sultanci, jak i eksperci zawsze służą  pomocą 
w doborze i kompletacji urządzeń, w rozwią-
zywaniu problemów podczas instalacji lub 
napraw urządzeń oraz wszechstronnym do-
radztwem techniczno-handlowym.
2  Warunkiem niezbędnym do podjęcia 
współpracy z marką Saunier Duval jest posia-
danie aktualnych uprawnienień gazowych, 
elektrycznych i energetycznych. Serwisan-

ci to osoby z wieloletnim stażem w obsłudze 
urządzeń i instalacji. Saunier Duval organizuje 
minimum raz w roku obowiązkowe szkolenia 
i doszkolenia z zakresu serwisu nowych pro-
duktów. 
Warunki autoryzacji serwisanta: pełne dwu-
stopniowe szkolenie autoryzacyjne (kotły nie-
kondensacyjne i kotły kondensacyjne), szko-
lenie serwisu pogwarancyjnego – w jednym 
z trzech ośrodków szkoleniowych w Warsza-
wie, Krakowie lub Poznaniu, pozytywne za-
opiniowanie przez regionalnego przedstawi-
ciela handlowego oraz Regionalne Centrum 
Serwisowe, udokumentowany zakup części 
zamiennych (w Centrali lub Centrum Serwi-
sowym), posiadanie pakietu części zamien-
nych, obowiązkowe zabezpieczenie się w 
podstawowe materiały techniczne (katalo-
gi części zamiennych, instrukcje srwisowe, 

cenniki itp.), brak 
uzasadnionych 
skarg ze strony 
klientów. Spełnie-
nie powyższych 
kryteriów umoż-
liwia podpisanie 
umowy autoryza-
cyjnej na okres 
12 miesięcy 
z możliwością jej 
przedłużenia.
3  Weryfika-
cja i ocena ser-
wisu polega na 
sprawdzeniu sa-
tysfakcji klientów 

z obsługi serwisowej, brane pod uwagę są 
również skargi złożone przez klientów na ser-
wis. Przy ocenie uwzględnia się czas reakcji 
na zgłoszenia klientów, czas i wielokrotność 
napraw. Ważnym elementem oceny jest opi-
nia Regionalnych Centrów Serwisowych, po-
zostałych firm autoryzowanych, jak i regio-
nalnych przedstawicieli handlowych Saunier 
Duval. W zależności od wielkości rynku do 
oceny brany jest również obrót częściami za-
miennymi. W każdym przypadku marka Sau-
nier Duval zastrzega sobie prawo ostatecz-
nego zakwalifikowania firmy do danej grupy 
partnerów oraz określenia ewentualnych mi-
nimalnych wymogów lub okresów weryfika-
cyjnych.
4  Wspólne relacje między serwisem auto-
ryzowanym a centralą producenta określa 
umowa, która ma charakter poufny. Firma 
zapewnia serwisantowi dostęp do części za-
miennych, wsparcie techniczne i logistycz-
ne. W naszych magazynach oraz w magazy-
nach partnerów serwisowych utrzymujemy w 
pełnej gotowości zestawy części zamiennych 
zarówno do urządzeń będących w aktualnej 
sprzedaży, jak i produktów starszej generacji 
oferowanych w Polsce w latach ubiegłych. 
Każdy z autoryzowanych partnerów ma moż-
liwość otrzymania części zamiennej praktycz-
nie już w ciągu 24 godzin od momentu jej za-
mówienia.
5  Marka Saunier Duval nie prowadzi systemu 
punktowego, ani bonusowego dla serwisu.
6  Marka Saunier Duval nie prowadzi syste-
mu kontraktów serwisowych skierowanych 
do klienta ostatecznego.

ULRICH
1  Firma Ulrich zarządza siecią Serwisów Nie-
zależnych z głównego centrum serwisowe-
go znajdującego się w Warszawie. Centrum 
serwisowe obsługuje wyjazdy serwisowe eks-
perckie, infolinię serwisową, obsługę zgło-
szeń serwisowych. 
Terenowa obsługa serwisowa wykonywa-
na jest poprzez sieć ok. 350 autoryzowanych 
Serwisów Niezależnych rozlokowanych w ca-
łej Polsce. 
2  Firma Ulrich sama dokonuje doboru kan-
dydatów na Serwis Niezależny. Większość 
jest wybierana i zapraszana przez Ulrich lub 
też polecana przez inne serwisy lub hurtow-
nie. Kandydaci muszą mieć doświadczenie 
zawodowe w zakresie przedmiotowego ser-
wisu, posiadać narzędzia serwisowe, muszą 
działać w regionach, gdzie występuje po-
trzeba ulokowania serwisu oraz muszą ak-
tywnie uczestniczyć w szkoleniu oraz zdać 
egzamin kończący szkolenie.
3  Po podpisaniu umowy serwisowej wyda-
wana jest autoryzacja, która jest ważna przez 
2 lata. Po tym okresie może być przedłużona. 
Przy przedłużeniu brane są pod uwagę: opi-
nie Klientów, awaryjność urządzeń, obroty 
na częściach, jeśli nastąpiły zmiany produk-
towe – nowe, odbyte bezpłatne szkolenia 
z wynikiem egzaminu końcowego.
4  Korzyści dla serwisanta:
- wsparcie techniczne poprzez infolinię serwi-
sową, części zamienne zależnie od godziny 
zamówienia w ciągu 24-48 godzin, 
- nieodpłatne szkolenia serwisowe w siedzi-
bie w Warszawie (dla kandydatów na serwisy 
i przy przedłużaniu autoryzacji) – Ulrich opła-
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ca koszt szkoleń, hotel, wyżywienie – wystar-
czy tylko dojechać,
- wynagrodzenie za uruchomienie oraz 
„opiekę gwarancyjną” urządzenia w wysoko-
ści 100-300 zł netto,
- dostęp do części zamiennych z atrakcyjny-
mi rabatami oraz „kredytu kupieckiego”,
- uzyskanie w ten sposób dostępu do atrakcyj-
nego serwisu „pogwarancyjnego” już funkcjo-

nujących w terenie dużej liczby urządzeń,
- poszerzenie działalności o kolejny obszar, 
dodatkowe źródło dochodu z serwisu na-
szych urządzeń (firma nie wymaga wyłącz-
ności),
- aktywne serwisy mogą otrzymać w depo-
zyt (umowa użyczenia) walizki z wyprawka-
mi części zamiennych do konkretnych typów 
urządzeń.

TERMET
1  Liczba Ośrodków Szkoleniowych firmy Ter-
met: 11, Liczba Autoryzowanych Serwisantów 
Firmowych: 360. Serwis Gwarancyjny realizo-
wany przez Autoryzowanych Serwisantów Fir-
mowych.
2  Aby zostać Autoryzowanym Serwisantem 
firmy Termet należy 
odbyć szkolenie ser-
wisowe w Centrum 
Szkoleniowym Pro-
ducenta w Świebo-
dzicach. Czas trwa-
nia szkolenia – 4 dni. 
Sprawdzana jest wie-
dza fachowa oraz 
umiejętność obsługi 
urządzeń. Analizowa-
na jest praca 
i sposób serwisowa-
nia każdego 
z urządzeń. Po pozy-
tywnym przejściu ko-
lejnych etapów szko-
lenia, uczestnicy 
otrzymują certyfikat 
oraz podpisywana 
jest umowa upraw-
niająca do serwiso-
wania urządzeń firmy 
Termet. Koszt szkole-
nia – 300 zł. 
Ze względu na to, że 
sieć Autoryzowane-
go Serwisu Firmowe-
go jest bardzo rozbu-
dowana, kierownik 

działu ocenia czy w danym regionie powi-
nien powstać kolejny punkt serwisowy.
3  Przedłużenie autoryzacji możliwe jest po-
przez uczestnictwo w bezpłatnych szkole-
niach uzupełniających kierowanych do Au-
toryzowanych Serwisantów Firmowych. 

OŚRODKI SZKOLENIOWE FIRMY

termet
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Szkolenia odbywają się we wszystkich Ośrod-
kach Szkoleniowych producenta. Aby uzy-
skać przedłużenie autoryzacji serwisant musi 
uzyskać pozytywne opinie od klientów oraz 
handlowców z zakresu wykonywanej pracy 
oraz wystąpić z pismem o przedłużenie umo-
wy serwisowej na kolejne dwa lata.
4  Producent zapewnia Autoryzowane-
mu Serwisantowi Firmowemu pełne wspar-
cie techniczne i merytoryczne. Dostęp do 
wszystkich niezbędnych materiałów tech-
nicznych (katalog techniczny, instrukcje mon-
tażowo – serwisowe). 
Dostęp do niezbędnych części zamiennych 
wysyłanych natychmiastowo po zgłoszeniu 
zapotrzebowania.
Serwisant otrzymuje od producenta graty-
fikację finansową z tytułu uruchomień zero-
wych oraz napraw w okresie gwarancyjnym. 
Klient zobowiązany jest opłacić przegląd 
techniczny wydłużający okres gwarancji  
i ewentualne późniejsze naprawy serwisowe.
5  Firma Termet prowadzi różnego rodzaju 
akcje lojalnościowo-marketingowe skierowa-
ne do Autoryzowanych Serwisantów Firmo-
wych. Do każdego montowanego urządze-
nia dołączany jest talon premiowy, który 
może zostać spieniężony lub zamienione na 
przydatne nagrody firmowe (stroje robocze, 
narzędzia, t-shirty, kamizelki itd.). 
Każda akcja lojalnościowo-marketingowa 
uwieńczona jest atrakcyjną wycieczką dla 
najlepszych serwisantów.
6  Między klientem a serwisantem nie obo-
wiązuje żadna umowa serwisowa w okre-
sie trwania gwarancji wyrobu. Serwisant ma 
możliwość dokonania przeglądu techniczne-
go wydłużającego okres gwarancji do 3 lat, 
który mieści się w przedziale 60-170 zł 
w zależności od urządzenia.

UNICAL
1  Unical – włoski producent urządzeń 
grzewczych i klimatyzacujnych, na terenie 
Polski od kilku lat skutecznie i sukcesywnie 
rozbudowuje własną sieć autoryzowanych, 
jak i pogwarancyjnych serwisów firmowych. 
Szczególną uwagę zwracamy na jakość oraz 
rzetelność serwisantów oraz szybkość reak-
cji na zgłoszenie uruchomień urządzeń bądź 
usunięcie usterki. Obecnie współpracujemy 
z około 160 autoryzowanymi serwisantami na 
terenie kraju, a baza ta jest systematycznie 
rozwijana.
2  Serwisant otrzymuje autoryzację po 
uprzednim przeszkoleniu w siedzibie Unical 
Polska w Tychach bądź szkoleniu w labora-
torium Unical w Caorso we Włoszech. Zobo-
wiązany również jest do podpisania umo-
wy serwisowej i akceptacji warunków w niej 
zawartych. Ponadto każda osoba lub firma 
chętna do podjęcia współpracy w zakre-
sie serwisowania produktów Unical jest zobli-
gowana do okazania aktualnych uprawnień 
energetycznych i gazowych oraz dokumen-
tów potwierdzających prowadzenie działal-
ności gospodarczej.
3  Unical Polska zaprasza osoby chętne do 
podjęcia współpracy serwisowej na jedno- 
lub dwudniowe bezpłatne szkolenia, które 
odbywają się w siedzibie firmy i na kotłowni 
doświadczalnej w Katowicach. Dla osób ob-
sługujących kotłownie typu Modulex lub Su-
permodulex organizowane są coroczne wi-
zyty w laboratoriach Unical we Włoszech 
w fabrykach Carbonara oraz Caorso. Każdy 
serwisant zobowiązany jest celem przedłuże-
nia autoryzacji  do uczestniczenia w szkole-

niu co dwa lata.
4  Autoryzowany serwis otrzymuje moż-
liwość zakupu części zamiennych kotłów 
Unical z korzystnym rabatem, dostępność 
podzespołów do kotłów nawet z 20-letnim 
stażem pracy. Towar wysyłany jest firmą ku-
rierską, co zapewnia dostarczenie przesyłki w 
ciągu 24 godzin oraz możliwość jej monitoro-
wania. 
Oczywiście serwisanci mają obowiązek za-
opatrzenia się w tzw. „walizkę serwisową” 
części do kotłów, które obsługują w okresie 
gwarancji. Wszystkie szczegółowe aspekty fi-
nansowe określone są w umowie serwisowej, 
oczywiście każde pierwsze uruchomienie 
urządzenia jest płatne przez producenta do 
mocy 35 kW. Użytkownik zobowiązany jest je-
dynie do pokrycia kosztów dojazdu serwi-

su. Unical udziela 3-letniej gwarancji na kotły 
tradycyjne lub 5- letniej na kotły kondensa-
cyjne pod warunkiem corocznego, odpłat-
nego przeglądu urządzenia przez autoryzo-
wany serwis. 
Procedura ta pozwala na bezawaryjną, bez-
pieczną i ekonomiczną pracę jednostek 
przez długi okres czasu. W przypadku urzą-
dzeń zainstalowanych w budynkach uży-
teczności publicznej (szkoły, szpitale etc.) 
pomagamy firmom serwisowym zawrzeć nie-
zależną umowę z właścicielami budynków. 
5  Dla serwisantów którzy w ciągu roku uru-
chomią 50 kotłów kondensacyjnych prze-
widziane są atrakcyjne walizki narzędzio-
we, systematycznie prowadzimy także akcje 
promocyjne, gdzie instalatorzy i serwisanci 
mogą zdobyć atrakcyjne nagrody.
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VAILLANT
1  Serwis Vaillant obejmuje swoim zasięgiem 
całe terytorium kraju. 
W jego skład wchodzą: Regionalni Koordy-
natorzy Serwisu (11 firm) – z siecią biur oraz re-
gionalnych magazynów części zamiennych, 
Serwis Gwarancyjny (SK) – 35 firm, Serwis Au-
toryzowany (SA) – 350 firm. Ponad 1000 firm 
zapewnia profesjonalną instalację oraz na-
prawę urządzeń grzewczych marki Vaillant.
Integralną częścią serwisu jest infolinia i eks-
perci techniczni. Telefoniczna infolinia zawsze 
służy pomocą w doborze i kompletacji 
urządzeń, w rozwiązywaniu problemów pod-
czas instalacji lub napraw urządzeń oraz 

wszechstronnym doradztwem techniczno-
-handlowym.

2  Serwisanci Vaillant muszą posiadać ak-
tualne uprawnienia gazowe, elektryczne i 
energetyczne. Serwisanci to osoby z mini-
mum 5-letnim stażem w obsłudze urządzeń i 
instalacji. Vaillant organizuje coroczne pod-
sumowujące spotkania serwisowe. 
Minimum raz w roku odbywają się obowiąz-
kowe szkolenia i doszkolenia z zakresu serwisu 
nowych produktów. Warunki autoryzacji ser-
wisanta: pełne szkolenie autoryzacyjne (kotły 
wiszące, kotły stojące, kondensacyjne, palni-

ki olejowe), szkolenie serwisowe PG „Przeglą-
dy gwarancyjne” – w jednym z trzech ośrod-
ków szkoleniowych w Warszawie, Krakowie 
lub Poznaniu, podpisanie minimum 5 Kontrak-
tów Serwisowych, konsultacja i pozytywne 
zaopiniowanie przez przedstawiciela regio-
nalnego oraz Regionalnego Koordynatora 
Serwisu, wykonanie minimum 24 uruchomień 
w ciągu roku, udokumentowany zakup czę-
ści zamiennych (w Centrali lub RKS) za kwo-
tę nie mniejszą niż 5000 zł netto w ciągu roku 
(nie dotyczy regulatorów), posiadanie pakie-
tu części zamiennych, obowiązkowe zabez-
pieczenie się w podstawowe materiały tech-
niczne (katalogi części zamiennych, cenniki 
itp.), brak uzasadnionych skarg ze strony 
klientów. Spełnienie powyższych kryteriów 
umożliwia zapisanie się i uczestnictwo w szko-
leniu serwisowym na starsze urządzenia – 
4 dni, 400 zł i podpisanie umowy autoryza-
cyjnej (SA). 

3  Dbając o jakość swojego serwisu, firma 
dokonuje weryfikacji i jego oceny. Polega 
ona na sprawdzeniu satysfakcji klientów z ob-
sługi serwisowej, brane pod uwagę są rów-
nież skargi złożone przez klientów. Przy oce-
nie uwzględnia się czas reakcji na zgłoszenia 
klientów, czas i wielokrotność napraw. Waż-
nym elementem oceny jest opinia Regio-
nalnych Koordynatorów Serwisu, pozosta-
łych firm autoryzowanych, jak i handlowych 
przedstawicieli regionalnych Vaillant. 
W zależności od wielkości rynku do oceny 
brany jest również obrót i rotacja części za-
miennych. 

W każdym przypadku marka Vaillant zastrze-
ga sobie prawo ostatecznego zakwalifikowa-
nia firmy do danej kategorii VPS oraz określe-
nia ewentualnych minimalnych wymogów 
lub okresów weryfikacyjnych.

4  Wspólne relacje między serwisem auto-
ryzowanym a centralą firmy określa umowa, 
która ma charakter poufny.
Producent zapewnia serwisantowi dostęp do 
części zamiennych, wsparcie techniczne 
i logistyczne. W naszych magazynach oraz 
w magazynach partnerów serwisowych 
utrzymujemy w pełnej gotowości zestawy 
części zamiennych zarówno do urządzeń bę-
dących w aktualnej sprzedaży, jak i produk-
tów starszej generacji oferowanych w Polsce 
w latach ubiegłych. Każdy z autoryzowanych 
członków VPS ma możliwość otrzymania czę-
ści zamiennej praktycznie już w ciągu 24 go-
dzin od momentu jej zamówienia.

5  Vaillant nie prowadzi systemu punktowe-
go, ani bonusowego dla  serwisu.

6  Kontrakt serwisowy skierowany jest do 
klienta ostatecznego i to klientowi ma za-
pewnić korzyści – niezawodność i prawidło-
we działania urządzenia (roczna gwarancja 
– maksymalnie do 6 lat pracy urządzenia + 
coroczny przegląd w cenie kontraktu). Serwi-
santowi, który poświadczy dany kontrakt ser-
wisowy, zapewnia pewność dochodu w po-
staci stałego klienta, który jest obsługiwany 
przez dany serwis w zakresie napraw oraz co-
rocznych przeglądów.
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VIESSMANN
1  Firma Viessmann zapewnia opiekę serwi-
sową gwarancyjną oraz pogwarancyjną po-
przez sieć Firm Partnerskich, autoryzowane 
Firmy Serwisowe (około 150) zrzeszone w pro-
gramie TD24 oraz Serwis Fabryczny.
W ramach programu TD24 możliwa jest  
współpraca w systemie trójstopniowym, któ-
rego poszczególne poziomy zależne są od 
wyniku egzaminu certyfikującego oraz po-
siadanego doświadczenia serwisowego 
w obsłudze urządzeń marki Viessmann.
Nasi klienci mogą również skorzystać z pomo-
cy konsultantów Infolinii pracującej 24 godzi-
ny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
2  Aby zostać autoryzowanym serwisantem, 
należy posiadać aktualne uprawnienia URE, 
zdać egzamin certyfikujący dotyczący całe-
go zakresu produktowego marki Viessmann. 
Egzamin ten poprzedzony jest cyklem bez-
płatnych szkoleń odbywających się w każ-
dym z przedstawicielstw firmy. Wymogiem 
jest również posiadanie odpowiedniego sta-
nu magazynowego części zamiennych – ser-
wisant musi zainwestować od 20 000 zł. 
3  W celu przedłużenia autoryzacji, nale-
ży zdać egzamin certyfikujący odbywający 
się w cyklu rocznym (bezpłatnie). Firma Vies-
smann decydując się na podpisanie kolej-
nej umowy o współpracy, kieruje się opiniami 
użytkowników na temat jakości wykonywa-
nych przez zleceniobiorcę usług. Oceniana 
jest również skuteczność działań oraz profe-
sjonalizm serwisantów.
4  Firma Viessmann zapewnia serwisanto-
wi wsparcie techniczne pracowników Ser-
wisu Fabrycznego, bezpłatne szkolenia, do-

stęp do oprogramowania serwisowego oraz 
korzystny system kondycyjny na zakup części 
zamiennych i narzędzi.
Serwisant współpracujący w firmą Viessmann 
odnosi wymierne korzyści finansowe związa-
ne ze wzrostem liczby wykonywanych usług, 
zlecanych przez Centrum Serwisowe, jakimi 
są usługi gwarancyjne i pogwarancyjne oraz 
przeglądy sezonowe urządzeń. Wysokość sta-
wek to tajemnica handlowa.
W miarę nabywania doświadczenia serwi-
sant podpisuje umowy serwisowe na co-
raz wyższym poziomie, gwarantujące atrak-
cyjne wynagrodzenie za świadczenie usług 
wykonywanych na zlecenie Centrum Serwi-
sowego.
5  Dla firm serwisowych świadczących usłu-
gi w imieniu firmy Viessmann organizowane 
są spotkania regionalne oraz spotkania w ra-
mach Ogólnopolskiego Forum, na których 
prezentowane są nowości produktowe oraz 
innowacyjne rozwiązania techniczne stoso-
wane w urządzeniach marki Viessmann. Spo-

tkania te są okazją do wymiany doświad-
czeń w zakresie obsługi serwisowej oraz 
wspólnej rekreacji. 
6  Firma Viessmann nie podpisuje bezpo-
średnio umowy z użytkownikiem. Viessmann 

oferuje użytkownikom bezpłatny dostęp do 
Aplikacji serwisowej dostępnej na stronie in-
ternetowej.  Aplikacja ta pozwala na rejestra-
cję instalacji oraz śledzenie wszystkich zda-
rzeń dot. danej instalacji. 
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swój cel i była swego rodzaju lekiem na bo-
lączkę polskiego sektora OZE.
Rozmawiano o planach na przyszłość zwią-
zanych z ustawą o OZE. Grzegorz Wiśniew-
ski i inni uczestnicy zaprezentowali czarną li-
stę barier, które blokują rozwój energetyki 
odnawialnej w Polsce, a przecież wcale tak 
być nie musi. I miejmy nadzieję, że uczestni-
cy Forum, a szczególnie Ci, którzy biorą czyn-
ny udział w tworzeniu nowego prawa wezmą 
pod uwagę wnioski wyciągnięte podczas 
forum. Konferencja Biogaz w Polsce – po-

tencjał, ryzyko inwestycyjne i perspek-
tywy rozwoju do roku 2020 również odby-

To była premiera!

RENEXPO® 
Poland 2011 
– podsumowanie

  26 października RENEXPO® Poland święto-
wało swoją premierę w Polsce i już po pierw-
szym dniu i ceremonii otwarcia można stwier-
dzić, że polski sektor OZE czekał na właśnie 
takie targi. „Na tych targach każdy znalazł 
coś dla siebie. I właśnie o to nam chodziło” 
powiedział Marek Schinke, Project Manager 
Poland. Obok specjalistów z branży, było tam 
miejsce dla hobbystów, a także i osoba pry-
watna mogła poszerzyć swój zakres wiedzy, 
ponieważ były również prelekcje przeznaczo-
ne dla osób prywatnych.

Pierwszego dnia targów wręcz oblegane 
było Forum Energetyki Odnawialnej, któ-
re przy współpracy z organizatorem targów 
przygotował nowo powstały Związek Praco-
dawców Forum Energetyki Odnawialnej. Im-
preza przyciągnęła reprezentantów wszyst-
kich sektorów OZE, ponieważ głównym jej 
tematem była nowa ustawa, która ma ure-
gulować sytuację na polskim rynku energe-
tyki odnawialnej. Celem było stworzenie listy 
barier i pokazanie, co i jak należy uregulo-
wać, aby nowa ustawa rzeczywiście spełniła 

„Idea RENEXPO znalazła w Polsce podatny 
grunt” powiedział prezes Grupy REECO 
Johann Georg Röhm, który 
zaszczycił swoją obecnością 
ceremonię otwarcia RENEXPO 
Poland. To bardzo trafne 
spostrzeżenie, ponieważ targi 
te są czymś nowym, dotąd 
niespotykanym na rynku polskim. 
RENEXPO nie jest tylko wystawą, 
to także szereg konferencji, które 
uzupełniły imprezę. Konferencje 
przyciągnęły stosunkowo dużą 
liczbę słuchaczy. 

Pierwsze podsumowanie w liczbach:
• 3200 odwiedzających, 
• 82 wystawców, 
• 700 uczestników konferencji, 
• 78 partnerów medialnych, 
• 17 partnerów konferencji i 28 organizacji i in-
stytucji wspierających imprezę ideowo. 

Statystyki RENEXPO
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28 października workshop Pompy ciepła – 
nowe technologie, oszczędność energii, 
analiza rynku i plany rządowe zgromadził 
najważniejszych producentów pomp ciepła 
w Polsce, którzy również brali czynny udział w 
targach i prezentowali swoje produkty i usłu-
gi. Workshop od strony technicznej przedsta-
wił zasady działania pomp ciepła i ich ro-
dzaje. Omówiono perspektywy rozwoju tego 
sektora, a dla zainteresowanych był tzw. sto-
lik doradców. 
Dużą popularnością cieszyła się konferencja 
Fotowoltaika – Polska na tle krajów sąsia-
dujących, którą REECO Poland organizowa-
ła we współpracy z Polskim Towarzystwem 
Fotowoltaiki. Poruszyła ona wiele zagadnień 
trapiących branżę, jak też pokazała rozwią-
zania istniejących problemów. Omówiono 
pozytywne przykłady procesów wsparcia fo-
towoltaiki, ale także błędy popełnione przez 
kilka krajów. Reprezentowane były nie tylko 
firmy krajowe, ale i zagraniczne, które inwe-
stują w Polsce.

Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce 
i w Unii Europejskiej – konferencja i spo-
tkanie projektu STREAMMAP były miejscem 
wymiany doświadczeń między polskimi 
a zagranicznymi fachowcami. Konferencję 
zaszczycili swoim udziałem przedstawiciele 
sektora energetyki wodnej z Czech i Słowacji. 
Obecny był także D. Smith z Międzynarodo-
wej Organizacji Energetyki Wodnej.  Polskie 
Towarzystwo Energetyki Wodnej jako współ-
organizator okazało się niezastąpione.
Klaster Green Cars włączył się merytorycz-
nie do przygotowania konferencji Rynek po-
jazdów elektrycznych w Polsce – nieza-
leżność energetyczna. Zaproszenie przyjęli 
i pojawili się najważniejsi w branży samocho-
dów elektrycznych. Pojazdy elektryczne były 

ła się pierwszego dnia targów. Biorąc pod 
uwagę trudną sytuację na rynku, starano 
się pokazać, że przy tak dużym potencjale, 
jaki posiada Polska, warto, a wręcz należy, 

inwestować w biogaz rolniczy.
Podczas konferencji Budownictwo pasyw-
ne fachowcy z branży zaprezentowali cały 
pakiet wiedzy o budownictwie pasywnym 

i remontach z użyciem jego komponentów. 
Była i teoria, i praktyka. Przedstawiono teo-
retyczne założenia domu pasywnego i po-
kazano, jak należy je realizować w praktyce. 

Konferencję Forum Energetyki Odnawialnej 
prowadził prezes ZP FEO Grzegorz Wiśniewski

Otwierający referat miała m.in. Joanna 
Maćkowiak-Pandera – podsekretarz stanu w 
Ministerstwie Środowiska

O obecnej i przyszłej roli funduszy 
ekologicznych we finansowaniu energetyki 
odnawialnej mówił Jan Rączka – prezes 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Zdzisław Muras – dyrektor Departamentu 
Przedsiębiorstw Energetycznych w URE 
przedstawił funkcjonalność i skuteczność 
instrumentów wsparcia energetyki odnawialnej

W dyskusji o ustawie OZE, założenia i uwagi do projektu rządowego prezentowali m.in. 
Ernest Kuliczkowski – wiceprezes zarządu ZP FEO i Zdzisław Ząber – członek rady ZP FEO
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Forum Energetyki Odnawialnej – fotoreportaż

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


51l i s t o p a d  2 0 1 1  ( 1 8 )  a k t u a l n o ś c i

Workshop „Pompy ciepła...” – fotoreportaż

Krystian Kurowski (ASPOL-
FV) zreferował temat „Realne 
problemy bezpośredniego 
wykonawstwa systemów pomp 
ciepła w Polsce w oparciu 
o dotychczasowe doświadczenia 
i dokumenty odniesienia”

Artur Karczmarczyk (Stiebel 
Eltron) przedstawił sporo 
informacji o pracy pomp ciepła

Małgorzata Smuczyńska (NIBE 
BIAWAR, PORT PC) przedstawiła 
wyzwania i bariery rozwoju rynku 
pomp ciepła w Polsce

głównym, ale nie jedynym tematem konfe-
rencji, poruszona była także tematyka inteli-
gentnej energetyki i inteligentnego miasta.

Konferencja Biomasa w Polsce – rozwój 
i perspektywy dla inwestorów była przygo-
towana we współpracy z Polską Izbą Bioma-
sy. Omówiono obecną sytuację w polskim sek-
torze biomasy i perspektywy z nim związane. 

Dzień Samorządowca i Dzień Rolnictwa 
to inicjatywy niekomercyjne, których celem 
było przedstawienie możliwości i korzyści, ja-
kie niesie ze sobą energetyka odnawialna. 
Fundacja Promocji Gmin Polskich wręczyła 
statuetki Lidera Zielonej Energii samorządom 
najbardziej zaangażowanym w sektorze OZE 
w Polsce. 
(opracowano na podstawie materiałów 
organizatora RENEXPO)  

Brunon Grochal prezes Polskiego 
Stowarzyszenia Pomp Ciepła – prowadził 
workshop i był autorem referatów, w tym 
m.in. pt. „Pompy ciepła małe i duże” 

O dolnych źródłach ciepła dla 
pomp ciepła mówił Grzegorz 
Łukasik (Buderus)

Panel dyskusyjny: po wszystkich referatach do stolika doradców 
poproszono obecnych specjalistów i odbyła się żywa dyskusja 
nt. pomp ciepła w Polsce

Zrównoważony rozwój jest motorem napędza-
jącym niemiecką gospodarkę i jest związany z  
przewagą geopolityczną kraju – tak brzmi głów-
ny wniosek z niemieckiego Dnia Zrównoważone-
go Rozwoju 2011, który odbył się w Dusseldorfie. Z 
perspektywy 1000 uczestników tej konferencji źró-
dłem najsilniejszych bodźców są dostawcy tech-
nologii efektywnego wykorzystania energii oraz 
branża spożywcza. Podczas spotkania odbyło się 
również uroczyste wręczenie Niemieckiej Nagro-
dy Zrównoważonego Rozwoju, o którą ubiegało 
się 700 firm. Za najbardziej zrównoważoną mar-
kę uznano firmę Viessmann. Już dwa lata temu 
firma grzewcza z Allendorfu została wyróżnio-
na tą nagrodą za swoją najbardziej zrównowa-
żoną produkcję. Minister ochrony konsumentów, 
Ilse Aigner, wręczyła nagrodę prezesowi koncer-
nu Viessmann Werke, dr Martinowi Viessmanno-
wi. Decydując o przyznaniu nagrody dla „naj-
bardziej zrównoważonej marki w Niemczeh”, jury, 
pod przewodnictwem dra Günthera Bachman-
na, sekretarza generalnego Rady Zrównoważo-
nego Rozwoju, brało pod uwagę dwie kwestie. 
Po pierwsze – jak zrównoważony jest sam sposób 
funkcjonowania firmy – we wszystkich jej zakre-
sach. Po drugie – w jakim zakresie oraz jak profe-
sjonalnie firma uwzględnia zrównoważony rozwój 
w zarządzaniu marką. „Konkretnie – sprawdza-
liśmy, czy zrównoważony rozwój jako dewiza fir-
my, nie jest wyłącznie pustą deklaracją, lecz jest 
rzeczywiście wprowadzany w życie” mówi jeden 
z członków jury. „Innowacyjna firma grzewcza 
Viessmann spełnia te kryteria, ponieważ zrówno-
ważony rozwój jest stałym fundamentem przed-
siębiorstwa już od roku 1966” uzasadniają swoją 
decyzję jurorzy. Obecnie jest to szczególnie wi-
doczne w zaangażowaniu firmy w działania, ma-
jące na celu rozwiązanie centralnych proble-
mów przełomu energetycznego.

Niemiecka Nagroda 
Zrównoważonego Rozwoju 
2011 dla Viessmann 
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POZIOMO:
1) proces, w którym energia zawarta w paliwie zamieniana jest w jednym procesie w energię elektryczną i cieplną.
9) bocianie na statku. 10) rodzaj weryfikacji np. instalatorów.  12) tasiemki przy fartuchu. 13) był nim Shrek. 14) układ
kilku współpracujących ze sobą np. kotłów. 15) prawy dopływ Czarnej Nidy. 16) bilon w portmonetce. 19) imię cesarzy
niemieckich. 20) postać jamochłona. 23) tragedia historyczna Juliusza Słowackiego. 26) spada na cztery łapy.
27) wzmianka w prasie. 28) rodzaj zasobnika c.w.u. 29) może być słoneczne.
PIONOWO:
1) rodzaj stali wykorzystywanej m.in. w kotłach. 2) świadoma część osobowości, jaźń. 3) nauka o moralności.
4) charakterystyczna właściwość elementu. 5) Christie, autorka kryminałów. 6) nazwa kolektorów słonecznych.
7) naczynia chroniące przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. 8) palnika w szerokim zakresie mocy. 11) np. pokojowy do
sterowania temperaturą w instalacji. 14) u boku lalki Barbie. 17) najsłynniejsza wystawa światowa. 18) zanieczyszczeń,
niska w kotłach kondensacyjnych. 21) konkurent Sanyo i Sony. 22) fragment utworu grany cicho. 24) głos natury.
25) napój w kuflu. 26) srebrzystobiały cynkowiec.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 21 utworzą rozwiązanie.

POZIOMO:
1)  proces, w którym energia zawarta w paliwie zamieniana jest w jednym procesie w energię elektryczną 
i cieplną.  9)  bocianie na statku.  10)  rodzaj weryfikacji np. instalatorów.  12)  tasiemki przy fartuchu.  13)  
był nim Shrek.  14)  układ kilku współpracujących ze sobą np. kotłów.  15)  prawy dopływ Czarnej Nidy.  16)  
bilon w portmonetce.  19)  imię cesarzy niemieckich.  20)  postać jamochłona.  23)  tragedia historyczna 
Juliusza Słowackiego.  26)  spada na cztery łapy.  27)  wzmianka w prasie.  28)  rodzaj zasobnika c.w.u.  29)  
może być słoneczne.

PIONOWO:
1)  rodzaj stali wykorzystywanej m.in. w kotłach.  2)  świadoma część osobowości, jaźń.  3)  nauka o moral-
ności.  4)  charakterystyczna właściwość elementu.  5)  Christie, autorka kryminałów.  6)  nazwa kolektorów 
słonecznych firmy Viessmann 7)  naczynia chroniące przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.  8)  ...palnika w 
szerokim zakresie mocy.  11)  np. pokojowy do sterowania temperaturą w instalacji.  14)  u boku lalki Barbie.  
17)  najsłynniejsza wystawa światowa.  18)  ...zanieczyszczeń, niska w kotłach kondensacyjnych.  21)  konku-
rent Sanyo i Sony.  22)  fragment utworu grany cicho.  24)  głos natury.  25)  napój w kuflu.  26)  srebrzysto-
biały cynkowiec.

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 
plecak turystyczny, lornetkę oraz kompas.
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 6 grudnia 2011 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 19/2011 
opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy  
firmie Viessmann za ufundo-
wanie nagród.

Krzyżówka z firmą Viessmann

ROZWIąZANIE POPRZEDNIEJ KRZyŻóWKI
z numeru 17/2011 InstalReportera,  
KRZyŻóWKA Z FIRMą KAN, hasło: SySTEM 
KANTHERM ZAUFANIE INSTALATORóW

Nagrody otrzymują: • bluzy polarowe: Leszek 
Mariański, Remigiusz Michalik • torby podróż-
ne: Adrian Kisiel, Paweł Śmigasiewicz • pokro-
wiec na garnitur: Roman Churski

1 x
kompas

1 x
lornetka

1 x
plecak

turystyczny

http://www.instalreporter.pl
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ZMIęKCZACZ 
RICKENBACHER 
SW
Nie każdy zdaje sobie spra-
wę z korzyści, jakie daje 
nam obecność miękkiej 
woda w domu. Jest ona 
nie tylko zbawienna dla na-
szych urządzeń AGD, po-
magając zredukować ilość 
środków piorących, myjących i czyszczących (np. pralka, zmy-
warka), ale również skutecznie chroni urządzenia grzewcze i in-
stalację c.o./c.w.u. przed kamieniem kotłowym. Miękka woda 
stanowi swoiste zabezpieczenie instalacji grzewczej przed pę-
kaniem rur, zapewniając właściwy przepływ wody w instalacji 
(ciśnienie i natężenie przepływu). Dlatego warto zainwestować 
w nowość w ofercie firmy Wolf Technika Grzewcza – zmiękczacz 
wody Rickenbacher ULTRAX SW. Jest to nowoczesne urządze-
nie, w którym zastosowano żywice jonowymienne usuwające 
z wody związki powodujące jej twardość. Charakteryzuje się 
wysoką sprawnością uzdatniania, jednocześnie działając bez-
obsługowo (proces płukania sterowany jest automatycznie). Wyposażony jest w nowoczesny 
sterownik z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, a całość zamknięta jest w nowoczesnej, kom-
paktowej obudowie z polietylenu. 
Stacja uzdatniania wody Rickenbacher Ultrax SW z mikroprocesorowym sterownikiem obję-
tościowym Logix 760 uruchamia proces regeneracji złoża w funkcji objętości przepływającej 
wody i twardości. Wydajność do 1,8 m3/h przepływającej wody.
Cena około 2600 zł netto.
 

 WOLF TECHNIKA GRZEWCZA
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VILLEROy & BOCH WPROWADZA KOLOR DO łAZIENKI  
Projektanci i kreatorzy trendów ciągle poszukują oryginalnych kolorów. W największym świa-
towym systemie kolorów Panton, co roku pojawia się nowy odcień. W 2011 roku zaprezen-
towano Honeysuckle – dynamiczną kombinację gorącego różu i czerwieni. Impulsywna 
czerwień od razu stała się modna, także w dziedzinie aranżacji wnętrz. Villeroy&Boch prze-
nosi ten trend do świata łazienek, bazując na odcieniach, plasujących się pomiędzy kla-
sycznym różem, czerwienią, fuksją a purpurą. Firma wprowadziła do oferty kilka produktów, 
których barwy budzą emocje. Wanna wolno stojąca La Belle to kontrast białego Quarylu  
z obudową w kolorze Framboise (malinowy). Produkt ten otrzymał już nagrodę Red Dot De-
sign Award. Dla tych, którzy nie lubią aż tak eksperymentować z barwami, alternatywą bę-
dzie obudowa w ciemnym kolorze Graphite Noire. 
Kolejna propozycja to umywalka Loop&Friends w kolorze Cassis – odcieniu fioletu.
W kolorze ciemnoszarym (Terra) dostępne są także obudowy United, przeznaczone do róż-
nych modeli wanien. 
Kolejny modny akcent, na który stawia producent, to matowe tekstury zastosowane nie tyl-
ko w przypadku mebli, ale także innych elementów wyposażenia łazienki: ceramika z ko-
lekcji Memento, wykonane z Quarylu brodziki Squaro SuperFlat, czy armatura z serii L’Aura.
 

 VILLEROY&BOCH

http://www.instalreporter.pl
http://www.chlodnictwo.biz/
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ELEKTRyCZNE, PRZEPłyWOWE  
PODGRZEWACZE WODY SERII ED 
Od listopada w ofercie Junkersa znajdują się nowe urządzenia – elek-
tryczne, przepływowe pogrzewacze wody serii ED. Urządzenia typu 
ED …-2S są sterowane hydraulicznie i mają 4-stopniową regulację 
mocy. Specjalny przełącznik umożliwia ustawienia pełnej mocy lub 
2/3 mocy podgrzewacza. Przy mniejszym poborze wody urządzenie 
automatycznie zredukuje moc o połowę nastawy manualnej. Pod-
grzewacze wody typu ED …-2E mają elektroniczną regulację pod-
grzewania ciepłej wody. Pokrętło daje możliwość ustawienia tempe-
ratury wody w zakresie od 30oC do 60oC. 
Oba typy podgrzewaczy mają moc 18, 21 i 24 kW. Do zasilania urzą-
dzeń wystarczy gniazdo trójfazowe 400 V. Uszczelki wbudowane w 
obudowę pozwalają na górne lub dolne podłączenie podgrzewa-
cza do instalacji elektrycznej. Konstrukcja tylnej ścianki urządzenia 
ułatwia i przyspiesza montaż. Dodatkowe wyposażenie umożliwia 
zamontowanie urządzenia pod 
umywalką, czy też przy instala-
cjach natynkowych. 
Dzięki temu, że obudowa pod-
grzewacza znajduje się z przo-
du, użytkownik ma możliwość in-
stalacji urządzenia bezpośrednio 
nad podłogą. 
Elektryczne przepływowe pod-
grzewacze wody mają wbudo-
wane podwójne zabezpieczenie 
w postaci wyłącznika ciśnienio-
wego oraz wyłącznika termicz-
nego. Konstrukcja bloku grzew-
czego zapewnia cichą pracę 
urządzenia oraz szybkie uzyski-
wanie ciepłej wody. Elementy 
grzejne wykonane ze stali szla-
chetnej zapewniają trwałość  
i niezawodność podgrzewaczy.
 

 JUNKERS

NAWIEWNIK 
DWUSySTEMOWy EXR.HP
EXR.HP składa się z: 
• okapu zewnętrznego z regulacją ciśnie-
niową, który chroni przed deszczem i owa-
dami oraz ogranicza kanał, przez który prze-
pływa powietrze przy dużej różnicy ciśnienia 
między wnętrzem pomieszczenia a stroną 
zewnętrzną;
• podkładki montażowej do przymocowa-
nia nawiewnika do okna;
• części wewnętrznej – nawiewnika, regulującego ilość dostarczanego 
powietrza.
Użytkownik ma pełną kontrolę nad sposobem działania nawiewnika – 
dzięki zaawansowanej konstrukcji EXR.HP łatwo wybierze funkcję za po-
mocą przełącznika na obudowie nawiewnika.
Ustawienie przełącznika w pozycji HIGRO sprawia, że nawiewnik auto-
matycznie reguluje otwarcie przepustnicy. Strumień przepływu powie-
trza jest uzależniony od zawartości pary wodnej (wilgotności względnej) 
wewnątrz pomieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza wynikają-
cego z wykonywania czynności, takich jak pranie, gotowanie, suszenie itp. Czujnikiem sterującym jest taśma poliami-
dowa, która pod wpływem zmian wilgotności względnej w powietrzu zmienia swoją długość, co powoduje większe, 
bądź mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie większego bądź mniejszego strumienia powietrza 
do pomieszczenia. Natomiast ustawienie przełącznika w pozycji „1” – maksymalnie otwarty powoduje zmianę regula-
cji pracy nawiewnika z higrosterowanej na ciśnieniową. Przy dużej różnicy ciśnienia między wnętrzem pomieszczenia 
a stroną zewnętrzną wzrost ilości nawiewanego powietrza zostaje ograniczony przez blokadę w okapie zewnętrznym.
Nawiewniki są tak skonstruowane, że powietrze zewnętrzne nie styka się bezpośrednio z czujnikiem. Dzięki temu ana-
lizowane są warunki panujące w pomieszczeniach, a nie na zewnątrz. Nawiewnik działa bez udziału człowieka oraz 
nie wymaga zasilania elektrycznego.
Zaawansowana konstrukcja nawiewnika umożliwia wybranie jednej z trzech funkcjonalności:
- ustawienie przepustnicy nawiewnika w pozycji przepływu minimalnego. Przepływ powietrza 7 m³/h przy 10 Pa;
- automatyczna regulacja otwarcia nawiewnika, przepustnica zmienia swoje położenie w zależności od poziomu wil-
gotności względnej w pomieszczeniu. Przepływ powietrza w zależności od zestawu zawiera się w przedziale od 7 do 
28 m³/h.
- ustawienie przepustnicy w pozycji przepływu maksymalnego, przy dużej różnicy ciśnienia między wnętrzem pomiesz-
czenia a stroną zewnętrzną ilość napływającego powietrza ogranicza okap zewnętrzny.
 

 AERECO
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ROZDZIELACZOWy UKłAD MIESZAJąCy UMRc
System stosowany jest do redukcji temperatury czynnika grzewczego dla ogrzewania płasz-
czyznowego. Układ stanowi kompletny zestaw do regulacji miejscowej pętli ogrzewań płasz-
czyznowych. Dostarczany jest od razu w zmontowanej postaci. Jego mała głębokość oraz 
zwarta konstrukcja umożliwiają montaż w większości szafek instalacyjnych dostępnych na pol-
skim rynku. W zestawie zamontowano pompę obiegową wraz z termobezpiecznikiem przy-
lgowym na belce zasilającej oraz zawór trójdrogowy. Na belce zasilającej zamontowano tak-
że termometr. Dzięki zastosowaniu zaworu trójdrogowego dużo prostsza staje się regulacja 
układu, ponieważ nie ma już konieczności dopasowywania go dodatkowym zaworem re-
gulacyjnym do pozostałej części instalacji c.o. Możliwe jest uzyskanie większych przepływów zapewniających pełne pokrycie na moc cieplną na-
wet przy wieloobwodowych układach. Instalatorzy mają wygodne podłączenie rur od dołu. Nowe rozwiązanie, w którym wyeliminowano zawór 
wraz z głowicą z kapilarą, znacznie upraszcza obsługę i ogranicza możliwość uszkodzenia układu regulacyjnego. Przepływomierze zamontowane 
na zasileniu mniej się brudzą, a zawory termostatyczne na belce powrotnej w znacznym stopniu redukują hałasy, pojawiające się przy współpra-
cy wkładki z siłownikiem. Termometr jest dodatkową pomocą podczas ustawiania temperatury zasilania.
 

 KISAN

GłOWICA 
TERMOSTATYCZNA 
RAS-C2 6040
Perfexim Ltd Sp. z o.o. wprowadziło do 
oferty głowicę o nowym, niebanalnym 
wyglądzie, pasującą do każdego wnę-
trza. Istotny jest też fakt, że można ją 
całkowicie zamknąć (przy pozycji 0), 
co ma znaczenie np. podczas wymia-
ny grzejnika.
Dane techniczne:
- maks. temperatura robocza: 120°C,
- zakres nastawy temperatury: 8-28°C 
(”0” – pozwala na całkowite zamknię-
cie zaworu termostatycznego),
- zabezpieczenie przed zamarzaniem 
na poziomie: 8°C.
 Materiały:
• czujnik cieczowy: octan etylu
• korpus: ABS
• korpus nastawnika z osłonką czujni-
ka: ABS
• sprężyna rozprężna: stal nierdzewna 
– gwarantuje płynność pracy pokrętła, 
powodując kasowanie luzów na gwin-
cie nastawnika, eliminuje problem co-
fania się głowicy z wybranej nastawy.
• tuleja blokująca: ABS
• sprężyna głowicy: stal nierdzewna
• popychacz: tworzywo sztuczne
 

 PERFEXIM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rozdzielaczowy układ 
mieszający z zaworem 
trójdrogowym UMRc. 

nr katalogowy: UMRc_ _.40.03 

Układ mieszający UMRc stanowi kompletny zestaw do regulacji miej-
scowej pętli ogrzewań płaszczyznowych oraz ogrzewań grzejnikowych. 
Następuje tam redukcja temperatury czynnika grzewczego dla ogrzewania 
płaszczyznowego i regulacja przepływów w pętlach.  
Dostarczany jest od razu w zmontowanej postaci.  
Układ został oparty na 2÷12 sekcyjnych rozdzielaczach ze stali nier-
dzewnej. Wyposażono go na belce górnej w przepływomierze o zakresie 
regulacji do 5 l/min. oraz wkładki zaworowe o standardzie gwintu 
M30x1,5 na belce dolnej z możliwością zainstalowania siłowników 
termoelektrycznych sterowanych elektrycznie o takim gwincie.  
W zestawie zamontowano 3-biegową pompę obiegową WILO RS 15/6 
wraz z przylgowym bezpiecznikiem termicznym na belce zasilającej.  
Regulacja temperatury zasilającej ogrzewanie płaszczyznowe następuje      
na zaworze trójdrogowym ESBE VTA 322 o zakresie regulacji 35÷60oC               
(Kvs zaworu 1,6 m3/h), a  jej kontrola poprzez termometr przylgowy. 
W takiej konfiguracji układ jest w stanie przekazać moc cieplną do 6,4 kW 
(około 125 m2), przy parametrach tZmax=50oC , Δt = 10oC. 
 
Parametry techniczne 
Maksymalne ciśnienie robocze      prob= 1,0 MPa ( 10 bar)  
Ciśnienie różnicowe, mieszania maks.           próżnicowe= 0,3 MPa ( 3 bar)  
Maksymalna temp. medium              tmax = 95 oC  
Zakres regulacji temperatury     Δtreg= 35 ÷ 60 oC  
Zakres temp. termobezpiecznika przylgowego            Δtbezp= 20 ÷ 90 oC  

Biuro handlowe: 
1/4 

NOWE ZDALNE STEROWANIE VITOTROL 200 RF
Firma Viessmann wprowadziła na rynek Vitotrol 200 RF – bezprzewodowy moduł zdalnego sterowania do stero-
wania urządzeniem grzewczym z pomieszczenia. Vitotrol 200 RF jest urządzeniem, które umożliwia zdalny dostęp 
do funkcji regulatora Vitotronic. Jest to szczególnie przydatne, gdy kocioł lub pompa ciepła są zabudowane 
poza pomieszczeniami użytkowymi domu. Dzięki sterowaniu Vitotrol 200 RF, można ustawić w wybranym obie-
gu grzewczym żądaną temperaturę pomieszczenia oraz program pracy. Wyświetla także wartości temperatu-
ry zewnętrznej oraz temperatury pomieszczenia. Za pomocą tego sterowania można ustawić pracę urządzenia 
na tryb „party” lub ekonomiczny, a także sterować obiegiem grzewczym w funkcji temperatury pomieszczenia. Vitotrol 200 RF jest kompatybilny  
z wieloma urządzeniami firmy Viessmann, również tymi sprzed 12 lat. Doskonale nadaje się do pracy z regulatorami wiszących kotłów olejowych lub 
gazowych oferowanych od 04/2004, regulatorami kotłów małej mocy (od 04/1999), regulatorami kotłów średniej mocy z programu 200/300 ofero-
wanych (od 04/2001), regulatorami obiegów grzewczych typu 200-H (od 04/2001) oraz regulatorami kaskadowymi typu  300-K od (05/2011). Jako 
dodatkowe wyposażenie Vitotrol 200 RF ma bezprzewodowy czujnik temperatury zewnętrznej RF (tylko dla  kotła WB3E) zasilany energią słonecz-
ną, bazę radiową do komunikacji między radiowym zdalnym sterowaniem Vitotrol 200 RF, czujnikiem temperatury zewnętrznej RF i regulatorami Vi-
totronic oraz zasilany sieciowo wzmacniacz sygnału radiowego, który zwiększa zasięg sygnału o około 30 m.
 

 VIESSMANN
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PURAVIDA TRAVELSHOWER
Specjalnie z myślą o tych, którzy w podróży chcą zachować namiastkę prywatności, Hans-
grohe proponuje podróżną główkę prysznicową. Ma ona praktyczne etui oraz kluczyk mon-
tażowy do przykręcania. Połączenie białej lakiero-
wanej powierzchni z błyszczącym chromem dodaje 
główce świeżości i elegancji. Dzięki technologii Air-
Power, która polega na mieszaniu wody z powie-
trzem, miękki strumień deszczowy zapewnia nam 
codzienny relaks i odprężenie pod prysznicem. 
Cena: 384 zł netto.
 

 HANSGROHE

GRZEJNIK QUATRO EQB 
Quatro EQB firmy ENIX wyposażony został w grzałkę elektryczną wkomponowaną w ozdob-
ną listwę maskującą. Grzałka zaopatrzona jest w praktyczny termostat, dzięki czemu można 
dowolnie regulować i ustawiać temperaturę. Ten elegancki grzejnik to doskonała propo-
zycja dla każdej „ambitnej” łazienki. Piękna plastyczna linia i opływowy design sprawiają, 
iż będzie prezentował się najlepiej 
w pomieszczeniach wyposażonych 
w galanterię łazienkową o kształ-
tach obłych i zaokrąglonych. Urzą-
dzenie dostępne jest standardowo 
w kolorze biały półmat, lecz na ży-
czenie klienta producent wykona 
grzejnik w kolorach znajdujących 
się w palecie. 
Grzejnik dostępny jest o mocach: 
300, 600, 900 W, odpowiednio 
w wysokości: 786, 1185, 1698 mm.
 

 ENIX
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