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1 kwietnia 2012 r. firmy Watt i Austria Email 
rozpoczęły strategiczną współpracę na tere-
nie Polski. Producent kolektorów słonecznych 
będzie wyłącznym dystrybutorem produk-
tów firmy Austria Email w Polsce.
- Urządzenia Austria Email cieszą się zasłu-
żenie dobrą opinią wśród klientów, dlatego 
zdecydowaliśmy się rozpocząć współpracę  
z austriackim producentem na zasadach 
wyłączności – tłumaczy Kamil Jeziorko, spe-
cjalista ds. marketingu w Watt – To partner ze 
ścisłej europejskiej czołówki branży instala-
cyjnej i ciepłowniczej. Klienci mogą spodzie-
wać się wzrostu konkurencyjności, zwłaszcza 
jeżeli chodzi o szybkość realizacji zamówień  

i jakość obsługi.
Watt udostępnia Austrii Email własne maga-
zyny, zapewnia obsługę logistyczną i wspar-
cie serwisowe. Przewidziane są też wspólne 
działania promocyjne. Zamówienia będą re-
alizowane bezpośrednio z magazynów Watt, 
formalności ograniczone do minimum, a wy-
szkoleni pracownicy ułatwią odpowiedni do-
bór urządzeń.
Obie firmy współpracują ze sobą od lat. 
Zbiorniki Austria Email wykorzystywane były 
dotąd w zestawach solarnych Watt. Obec-
nie polski klient będzie mógł korzystać swo-
bodnie z pełnej oferty Austria Email, w opar-
ciu o oficjalny cennik.

Współpraca firm Watt i Austria Email

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwier-
dził nowe, wyższe taryfy dla PGNiG. 
- Skutki podwyżki dla największej grupy od-
biorców, czyli ponad 6 mln gospodarstw 
domowych, będą zróżnicowane w zależno-
ści od tego, ile dany odbiorca zużywa gazu 
- mówi Marek Woszczyk, prezes URE.
Średnio rachunki wzrosną od 7 do 10%. Rela-
tywnie najsłabiej podwyżkę odczują konsu-
menci, którzy używają gazu do gotowania.
- Dla tzw. kuchenkowiczów przyrost względ-
ny wyniesie ok. 7%. W kategoriach bez-
względnych portfel odbiorców zostanie 
uszczuplony o niecałe 2 zł miesięcznie.  
W przypadku odbiorców, którzy dodatkowo 
gazem podgrzewają wodę do celów sani-

tarnych, ten skutek jest na poziomie 8-10 zł 
miesięcznie, czyli ok. 9%. Jeśli chodzi o oso-
by, które ogrzewają gazem swoje gospo-
darstwa domowe, podwyżka jest na pozio-
mie 10,6%. Ich rachunki wzrosną ok. 35-40 zł 
– wyjaśnia Marek Woszczyk.
Nowe taryfy będą bardziej odczuwalne 
przez odbiorców przemysłowych. - Przemysł 
zapłaci więcej. Odbiorców przemysłowych 
mamy ok. 200 tys. Tu kalkulacje są indywi-
dualne. Im więcej dany odbiorca zużywa 
gazu, tym większe będą dla niego konse-
kwencje podwyżki – Marek Woszczyk.
Nowe stawki będą obowiązywać do  
31 grudnia 2012 roku.
www.newseria.pl

Od kwietnia płacimy więcej za gaz –
7-10% jako odbiorcy końcowi!
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Grzejnik Heatwave firmy Jaga był jednym z ekspo-
natów wystawy „Ikony Designu”, która miała miej-
sce w Szczecinie w ramach projektu „Design Festival 
2012 – edycja dziecięca”.  
Trwająca 10 dni impreza była pierwszym festiwalem 
designu w Szczecinie i jednocześnie pierwszym ta-
kim wydarzeniem w Polsce, które przybliżało tematy-
kę wzornictwa dzieciom. Celem, jaki postawili sobie 
organizatorzy przedsięwzięcia, było oswojenie naj-
młodszych z pojęciem designu i pokazanie im do-
brych wzorów. Stąd też na wystawie znalazł się spo-
ry zbiór eksponatów reprezentujących współczesną 

sztukę użytkową. Były to: meble, lampy, akcesoria i 
różne sprzęty domowego użytku, których forma wy-
warła znaczący wpływ na rynek. 
Jednym z eksponatów szczecińskiej wystawy był 
grzejnik Heatwave marki Jaga, zaprojektowany 
przez belgijskiego producenta we współpracy z Jori-
sem Laarmanem. Betonowy grzejnik o formie kunsz-
townego ściennego ornamentu od początku budzi 
ogromne emocje i przełamuje schematy w projekto-
waniu urządzeń grzewczych. 
W ramach szczecińskiego festiwalu, oprócz wysta-
wy „Ikony Designu”, odbyły się również inne imprezy 
związane ze wzornictwem, m.in. warsztaty dla dzieci 
prowadzone przez specjalistów w tej dziedzinie, pro-
jekcje filmowe oraz spotkania autorskie, w tym także 
spotkanie z Ewą Solarz, autorką książki  
D.E.S.I.G.N., na podstawie której przy-
gotowana została wystawa. 
Festiwal planowo „rozprzestrzenił” się 
poza granice Szczecina – kilka warszta-
tów odbyło się w różnych miastach Pol-
ski, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Krako-
wie, Gdyni, a także w Berlinie.

Grzejnik Heatwave na wystawie Ikon Designu
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HELIOS 2012 – podsumowanie  
IV edycji konkursu 

Już po raz czwarty organizatorzy 
konkursu HELIOS nagrodzili innowa-
torskie i nieszablonowe rozwiązania 
w branży grzewczo-wentylacyjnej. 
Tegoroczna edycja konkursu cie-
szyła się dużym powodzeniem. 
Z puli blisko 100 projektów przyznano 
nagrody główne oraz wyróżnienia. 
Tegoroczni zwycięzcy w kategorii:
• innowacje w technice grzew-
czej: Ryszard Kaźmierczak
• promowanie ogrzewania na-

dmuchowego: Sebastian Gwarny
• efektywne wykorzystanie od-
nawialnych źródeł energii: Jerzy 
Sajek
Szczegółowe informacje na te-
mat prac nagrodzonych w po-
szczególnych kategoriach zostaną 
przedstawione na Gali Finałowej 
konkursu HELIOS na Targach In-
stalacje 2012, dnia 25 kwietnia  
o godz. 16:00 na stoisku firmy  
FLOWAIR.

Galmet nagrodzony  
Opolską Marką 2011
Galmet został nagrodzony najlepszym przedsiębiorstwem  
w konkursie Opolska Marka.
- Kryteria były bardzo ścisłe, związane przede wszystkim z licz-
bą zatrudnionych osób, z rodzajem produktów i ich zastoso-
waniem, także z tym, jak te produkty wpływają na naszą go-
spodarkę i na bieżące potrzeby – mówił Janusz Kamiński, 
członek jury Opolskiej Marki. 
Firma Galmet doskonale spełnia podane kryteria. Jej wyniki 
i pozycja na rynku zostały docenione i nagrodzone przez jury 
Opolską Marką w kategorii „Przedsiębiorstwo”. W tegorocz-
nym konkursie zgłoszonych zostało 47 produktów i usług przez 
35 firm. Statuetki otrzymało 11 przedsiębiorstw.

http://www.instalreporter.pl
http://www.kisan.pl
http://www.instalreporter.pl
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Targi Instalacje tuż tuż… (23-26.04), oto kilka wskazówek, 
które pomogą uczynić pobyt na targach: Instalacje, 
Wodociągi, Kominki, TCS 2012 łatwiejszym:
- zarejestruj się wcześniej – wystarczy, że dokonasz re-
jestracji on-line i wydrukujesz bilet, a unikniesz kolejek 
przy kasach biletowych.
Rejestracja kliknij
- odbierz bezpłatny pakiet zwiedzającego – przy 
wejściu na MTP można odebrać przy kasach bezpłatne 
Vademecum zwiedzającego wraz z katalogiem wystaw-
ców. 
- kup dostęp do Internetu. Przy wejściu można kupić 
dostęp do Internetu. Połączenie Wi-Fi kosztuje: 25 zł (3 
godziny), 40 zł (24 godziny) oraz 85 zł (całe wydarzenie). 
- upewnij się, że masz wystarczająco czasu na zwiedza-
nie terenów wystawienniczych, żeby zobaczyć wszyst-
kich z prawie 1000 wystawców, jak również interesujące 
wydarzenia, przestrzenie specjalne i konferencje. Targi 
otwarte są od 9.00 do 17.00 (czwartek do 16.00).
- zorganizuj podróż i nocleg kliknij 
 
Samochodem na teren targów?
To możliwe. MTP przygotowało ofertę na wjazd na tere-
ny targowe. Już dziś wejdź na stronę www.mtp24.pl, wy-
pełnij ankietę i kup tańszy bilet wstępu na targi wraz z 
kartą wjazdu. 
Ceny biletów wstępu z wjazdem:
- bilet elektroniczny jednorazowy z wjazdem – 80 zł,
- bilet elektroniczny wielokrotny (na całe wydarzenie)  
z wjazdem – 230 zł. 
Oferta jest limitowana! Zakup biletów z wjazdem możli-
wy jedynie dla 100 pierwszych osób. 

Zmiana organizacji ruchu wokół targów
Planujesz przyjazd na targi Instalacje, Wodociągi, Ko-
minki, TCS samochodem? Od 5 marca w związku z prze-
budową węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera na-
stąpiła zmiana organizacji ruchu przy terenach MTP 
– zobacz mapę utrudnień.

INSTALACJE  2012 – praktyczne informacje dla zwiedzających  

Tegoroczna edycja targów branżowych Instalacje bę-
dzie z pewnością wyjątkowa dla wszystkich gości, któ-
rzy odwiedzą halę nr 4. Atrakcje, które przygotowała 
Grupa SBS wraz z MTP na pewno zostaną w pamięci 
odwiedzających na długo.
Jak zwykle Grupa SBS organizuje wraz ze swoimi part-
nerskimi hurtowniami akcję autokarową, w ramach 
której na targi przywiezieni zostaną instalatorzy z ca-
łej Polski. Dzięki akcji targi odwiedzi kilka tysięcy gości 
zainteresowanych ofertą handlową wystawców. Dla 
wielu instalatorów jest to jedyna okazja w roku, aby 
zapoznać się z nowościami produktowymi i technicz-
nymi na rynku.
W tym roku organizatorzy zapraszają gorąco wszystkich 
zwiedzających do Klubu Instalatora, miejsca rozmów 
biznesowych, branżowych spotkań, a także możliwości 
znakomitego odpoczynku po dniu pełnym wrażeń. Na 
gości czekać będzie ciepły posiłek i kufel piwa.
Jednak najważniejszą atrakcją Instalacji 2012 staną się 
najprawdziwsze rozgrywki piłkarskie – przedsmak mi-
strzostw Euro, które zostaną rozegrane pomiędzy od-
wiedzającymi targi instalatorami na specjalnie przy-
gotowanych na tę okazję pneumatycznych boiskach. 
Każdy z graczy otrzyma drobny upominek, a na zwy-
cięzców czekają atrak-
cyjne nagrody. Każ-
dego dnia podczas 
finałowego meczu wy-
łoniona zostanie zwy-
cięska drużyna, a ob-
serwujący rozgrywki 
zwiedzający zasiądą na 
autentycznej trybunie 
stadionowej.
Serdecznie zapraszamy 
w dniach 23-26 kwietnia 
do hali nr 4. 

SBS na targach –  
gwarancja sportowych  
emocji i znakomitej zabawy!
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Wystartowała nowa odsłona programu lojalnościowego oraz 
serwisu internetowego „Zarombiści”. Teraz „Zarombiści” to już 
dużo więcej niż program lojalnościowy, to również miejsce, w 
którym można wymienić się informacjami o tym, co się dzieje 
w branży, a punkty zdobywa się nie tylko za wybór produktów 
partnerów, ale również za aktywność w serwisie internetowym.
„Zarombiści” otwierają się również na nowych partnerów, któ-
rzy mogą zaoferować swoje produkty w programie, co pozwala 
użytkownikom szybciej zbierać punkty za wybór coraz większej 
liczby produktów, od różnych dostawców.
Tak duże zmiany mają również odzwierciedlenie w nowym ka-
talogu nagród, wprowadzona została nowa kolekcja nagród 
Bądź zarombisty w biurze, a istniejące kolekcje zostały rozszerzo-
ne o nowe nagrody. Wszystkie nagrody można zamówić on-line, 

wprost ze strony internetowej. Trwa również rywalizacja o nagro-
dy specjalne LFP, telewizory LCD Sony.
Dołącz do społeczności zarombistych – profesjonalistów z pasją. 
Rejestracja na: www.zarombisci.pl
Przeczytaj więcej na: www.blog.zarombisci.pl

Nowość! Viega Advantix Vario:  
pierwszy odpływ liniowy 
na wymiar.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Viega. Liczy się pomysł! Innowacyjna technologia: nowy odpływ liniowy Viega Advantix Vario z płynną regulacją długości 
w zakresie od 30 do 120 cm, łatwy w montażu, z pewnym i trwałym uszczelnieniem. Atrakcyjny, stonowany design idealnie pasuje 

do każdej łazienki. Jeden produkt pozwala zaspokoić indywidualne potrzeby różnych klientów, co znacznie ułatwia magazynowanie. 
Więcej informacji: Viega Sp. z o.o. · telefon 58 - 66 24 999 · telefaks 58 - 66 24 990 · info@viega.pl · www.viega.pl/vario

23 - 26 kwietnia 2012 
Pawilon 5, sektor D, stoisko 105
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Premiera nowego serwisu www.zarombisci.pl

MO IIB zaprasza swoich członków do wypełnie-
nia ankiety dot. „Prawa budowlanego”. Jej wyniki 
mogą stać się ważnym materiałem do uczynienia 
prawa przyjaznym dla zawodowców, a również 
do merytorycznej dyskusji na forum Zjazdu.
Pełną parą idą przygotowania do nowych regu-
lacji prawnych w inwestycjach budowlanych. Je-
żeli w fazie przygotowań autorskich będziemy 
zdolni do sprecyzowania naszych postulatów, ich 
uwzględnienie jest najbardziej realne. Formułując 
propozycje Izba chce skorzystać z doświadczeń 
swoich członków. 
www.maz.piib.org.pl

MO IIB – ankieta  
„Prawo budowlane”

http://www.instalreporter.pl
http://www.blog.zarombisci.pl/2012/03/co-nowego-w-programie-zarombisci/
http://www.viega.pl/
http://www.maz.piib.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=484:prawo-budowlane-ankieta&catid=2:aktualnoci&Itemid=6
http://www.instalreporter.pl


W styczniu 2012 roku Polska Organizacja Roz-
woju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) zo-
stała oficjalne przyjęta do grona członków Eu-
ropejskiej Organizacji Pomp Ciepła z siedzibą 
w Brukseli (European Heat Pump Association – 
EHPA). Tym samym PORT PC jest drugim stowa-
rzyszeniem w Polsce należącym do tego grona.
Poprzez współpracę z EHPA, PORT PC chce  
w najbliższym czasie wprowadzić do Polski 
projekty, które ukierunkowane są na zwiększe-
nie jakości wykonywanych instalacji z pompa-
mi ciepła, co w konsekwencji sprzyjać będzie 
wzrostowi zainteresowania w naszym kraju 
technologią pomp ciepła, jako niezawodną  
i opłacalną inwestycją. 
Pierwszy z wspomnianych wyżej projektów, 
to wprowadzenie oznakowania pomp cie-
pła Europejskim Znakiem Jakości EHPA. Znak 
ten jest przyznawany urządzeniom spełniają-
cym opracowane przez specjalistów kryteria 
mające zapewnić najwyższą jakość produk-
tu. Wymagania te dotyczą nie tylko spraw-
ności i wydajności urządzenia jak np. mini-
malna wartość współczynnika efektywności 
cieplnej COP (ang. Coefficient Of Performan-
ce), ale również serwisu czy dostępności czę-
ści zamiennych ze strony producenta. Bada-
na pompa ciepła musi przejść szereg testów 
przeprowadzonych w jednym z akredytowa-

nych ośrodków badawczych, dzięki czemu za-
gwarantowana jest wysoka jakość urządzenia 
certyfikowanego Europejskim Znakiem Jako-
ści EHPA.
Innym projektem, który również może zostać 
wprowadzony do Polski jest Europejski System 
Szkoleń Instalatorów EUCERT. Został on stwo-
rzony w celu podniesienia poziomu szkoleń  
w zakresie instalacji pomp ciepła w całej Euro-
pie. Ujednolicenie programu szkoleń i wymia-
na doświadczeń pozwalają na podnoszenie 
jakości wykonywanych systemów grzewczych 
z pompami ciepła, tak by były jak najbardziej 
wydajne i niezawodne. 
Jednym z zamierzeń PORT PC jest także zorga-
nizowanie europejskiej kampanii informacyjnej 
o pompach ciepła. Dzięki poparciu i współor-
ganizacji akcji przez EHPA, kampania z pew-
nością dotrze do szerokiego grona odbiorców 
nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach eu-
ropejskich.

Zdaniem PORT PC wspólne działania z EHPA 
spowodują, że technologia pomp ciepła zo-
stanie bardziej doceniona w Polsce. Przepro-
wadzone przez PORT PC w styczniu 2012 roku 
badanie dotyczące rozwoju rynku pomp  
ciepła wykazało jego wzrost o ponad 30%  
w 2011 roku w stosunku do roku 2010. Współ-

praca na poziomie europejskim sprzyjać  
będzie dalszemu wzrostowi rynku pomp  
ciepła w kolejnych latach.  

Autor: Sebastian Kaletka,  
kierownik biura PORT PC

(85) 745 57 12

www.bartosz.com.pl
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Rusza trzecia edycja programu „PRAKTYKI W KAN 
– ułatwimy Ci start w przyszłość!”. Szanse na zdo-
bycie doświadczenia zawodowego w spółce ma 
kilkanaście osób. Spółka dobiera praktykantów 
pod kątem potrzeb, dlatego szanse mają studen-
ci uczelni technicznych o specjalnościach: inży-
nieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, 

zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka, infor-
matyka oraz w przypadku innych uczelni – eko-
nomia. Ponieważ KAN jest międzynarodową kor-
poracją, kandydaci powinni znać języki obce, a 
także techniczne programy komputerowe. Stu-
denci podczas praktyk mogą skonfrontować 
wiedzę teoretyczną zdobytą podczas studiów z 

praktyką, a przede wszystkim zyskać cenne do-
świadczenie zawodowe. Najlepsi praktykanci, do-
brze znający język angielski, niemiecki lub rosyjski, 
mogą w przyszłości liczyć na zatrudnienie w KAN. 
Rekrutacja na praktyki letnie (w miesiącach od 
lipca do września) potrwa do 31 maja. Aplikacje 
można wysyłać na adres: praktyki@kan.com.pl. 

KAN zaprasza na letnie praktyki   

EHPA jest organizacją, w skład  
której wchodzi 93 członków  
z 22 państw (stan na marzec 2012 r.).
Do stowarzyszenia należą zarów-
no producenci pomp ciepła, jak 
i instytuty i laboratoria badaw-
cze, uczelnie wyższe oraz agencje 
energetyczne. 
Główne działania EHPA skupiają 
się na: rozpowszechnianiu wiedzy 
o technologii pomp ciepła w kra-
jach europejskich; edukacji i cer-
tyfikacji instalatorów pomp ciepła; 
podnoszeniu jakości pomp ciepła 
i systemów, w skład których wcho-
dzą; wsparciu programów ba-
dawczych mających na celu roz-
wój technologii pomp ciepła oraz 
działaniach legislacyjnych. 

EHPA – Europejska 
Organizacja Pomp 
Ciepła

PORT PC członkiem EHPA

http://www.bartosz.com.pl
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10 maja 2012 r. w Warszawie w Domu Technika 
NOT odbędzie się konferencja „Nowoczesne 
techniki instalacyjne w szpitalnictwie”. Tema-
ty przewodnie to: „Czy obiekty szpitalne mogą 
być energooszczędne?” oraz „Woda i ścieki 
szpitalne – stan faktyczny a przepisy”. 
Seminarium, którego organizatorem jest za-
rząd główny PZITS, przeznaczone jest dla służb 
technicznych szpitali, służb eksploatacyjnych 
przedsiębiorstw ciepłowniczych, projektan-
tów, wykonawców robót, pracowników służb 
san.-epid, producentów technologii i urzą-
dzeń sanitarnych oraz osób, które zaintereso-
wane są nowoczesnymi rozwiązaniami  
w branży sanitarnej. Informacji dotyczących 
seminarium udziela: inż. Jan Różański (Biały-
stok), 85 653 47 31, 602 777 258, jbr@websky.pl 

Grzejnik Fina firmy Zehnder, został wyróżnio-
ny nagrodą Red Dot Design Award 2012. 
Znalazł on uznanie wśród 1800 zgłoszonych 
produktów. Grzejnik Fina został doceniony za 
jego wysoką jakość, funkcjonalność i wzor-
nictwo. 
Najważniejsze cechy grzejnika, wyróżnia-
jące go od konkurencji to szybki czas reak-
cji, a także wysoki odsetek energii oddawa-
nej przez promieniowanie i niska pojemność 
wodna. Dodatkowo zyskujemy możliwość 
podłączenia grzejnika w jeden obieg  

z ogrzewaniem podłogowym.
Zehnder Fina ma złącza w systemie EasyTu-
be. Mamy dzięki temu możliwość dowolnego 
pozycjonowania złącz. 
Z kolei osłony boczne są bardzo estetyczne  
i dopasowują się do zastosowanej odległości 
od ściany.
Grzejniki Zehnder Fina dostępne są w róż-
nych konfiguracjach wielkościowych i kolo-
rystycznych. Najmniejszy grzejnik Zehnder 
Fina ma wymiary 1300x500, zaś największy 
1800x700 mm.

Grzejnik Fina wyróżniony nagrodą
Red Dot Design Award

Spółka KAN z Kleosina k. Białegostoku została wyróżniona tytułem Praco-
dawcy Przyjaznego Edukacji za wkład w rozwój szkolnictwa zawodowego. 
Statuetki „Pracodawca Przyjazny Edukacji” ustanowił prezydent miasta, Ta-
deusz Truskolaski w dowód uznania dla tych, którym leży na sercu kształce-
nie przyszłych fachowców na jak najwyższym poziomie. Spółka KAN ma na 
tym polu wiele dokonań: prócz profesjonalnego programu „Praktyki w KAN 
– ułatwimy Ci start w przyszłość!”, adresowanego do studentów, organizuje 
też praktyki dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku. Ale 
współpraca to też spotkania w szkołach, udział w konferencjach technicz-
nych, czy w targach pracy Forum Szkół. W ten sposób spółka chce nakłonić 
młodzież białostockich szkół średnich do wybierania ścieżki edukacji dają-
cej większe szanse na przyszłe zatrudnienie.
- Kształcenie pracowników to lata pracy, dlatego KAN aktywnie współpra-
cuje z uczelniami i szkołami zawodowymi oraz technicznymi, które są kuź-
niami przyszłych kadr – mówi Jan Kaczan, wiceprezes grupy KAN.  

KAN przyjazny edukacji  

Firma SPS KLIMA, w wyniku audytu cer-
tyfikacyjnego przeprowadzonego przez 
firmę SAI GLOBAL otrzymała certyfika-
ty:
- ISO 9001 – w zakresie Systemu Zarzą-
dzania Jakością,
- ISO 14001 – w zakresie Systemu Zarzą-
dzania Środowiskowego.

SPS Klima  
– ISO 9001 i 14001

Konferencja 
„Nowoczesne 
techniki instalacyjne  
w szpitalnictwie” 

Do swojego oddziału w Katowicach fir-
ma Systemair poszukuje pracownika ds. 
techniczno-handlowych. CV z fotogra-
fią i list motywacyjny należy przesyłać: 
arau@systemair.pl

Systemair  
poszukuje pracownika  
w Katowicach

http://www.instalreporter.pl
http://www.ctpik.com.pl
http://www.instalreporter.pl
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Nowo otwarte Biuro Handlowe firmy  
Galeco w Puławach to jedno z ośmiu istnie-
jących już punktów sprzedaży. W Puławach 
dostępne będą sztandarowe produkty  
Galeco, a także wszelkie nowości, które po-
jawią się na rynku w tym roku. Do dyspozycji 
inwestorów, architektów oraz wykonawców 
są doradcy, którzy pomogą dobrać do po-
trzeb danego budynku rozwiązanie odpro-
wadzające wodę deszczową. 
Biuro Handlowe Galeco w Puławach to miej-
sce, w którym każdy otrzyma fachową ob-
sługę, profesjonalne doradztwo, a przede 
wszystkim możliwości zakupu najwyższej ja-
kości systemów rynnowych Galeco. Od po-
nad 16 lat dostarczamy na rynek rozwiązania 
odprowadzania wody deszczowej, stale po-
szerzamy ofertę produktową, a także ilość fir-
mowych punktów sprzedaży. Rozrastająca 
się sieć Biur Handlowych Galeco jest odpo-
wiedzią na rosnące zapotrzebowanie inwe-

storów na salony ułatwiające zakup kom-
pletnych rozwiązań odprowadzania wody 
deszczowej – wyjaśnia Tomasz Piotrowski, dy-
rektor marketingu i sprzedaży Galeco.
Biuro Handlowe firmy Galeco w Puławach 
jest zlokalizowane niemal w samym centrum 
miasta, a dzięki dużej powierzchni magazy-
nowej jest w stanie zaopatrzyć klientów z Lu-
belszczyzny i Polski Wschodniej.
 

Galeco otworzyło nowe biuro w Puławach
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PZITS oraz MO IIB zapraszają na kurs przygo-
towujący do egzaminu na uprawnienia bu-
dowlane prowadzony przez specjalistów.
I termin:  31 marca; 1, 13, 14, 15 kwietnia 2012 r.; 
II termin: 21, 22 kwietnia; 11, 12, 13 maja 2012 r.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie  
MOIIB, przy ul. 1 Sierpnia 36B w Warszawie. 

Koszt kursu 1450 zł +VAT. Cena obejmuje: ma-
teriały szkoleniowe, przykładowe pytania te-
stowe, akty prawne, catering (obiad, kawa, 
herbata, ciastka).
Informacje: PZITB O/W tel. 22 827 25 76,  
biuro@pzitb.com.pl; MOIIB tel. 22 300 05 75, 
maz@piib.org.pl

Kurs przygotowujący na uprawnienia

W 2011 roku spółka miała 21,3 mln zł skonsoli-
dowanego, skorygowanego zysku netto* wo-
bec 10,2 mln zł zysku rok wcześniej, przy przy-
chodach odpowiednio 259,8 mln zł wobec 
165,6 mln zł w poprzednim roku. Od 8 kwietnia 
2011 roku Ferro konsoliduje wyniki czeskiej spół-
ki Novaservis. W związku z tym raportowane 
wyniki spółki począwszy od II kw. 2011 nie są 
porównywalne z wynikami 2010 roku (poza ka-
tegorią skorygowanego zysku na akcje).

Skonsolidowany zysk na akcje Ferro w 2011 
roku (skorygowany o jednorazowe koszty prze-
jęcia Novaservis) wyniósł 1,16 zł*, wzrost o 16% 
rok do roku. Skonsolidowany zysk pro-forma 
na akcje (skorygowany o jednorazowe koszty 
przejęcia Novaservis) wyniósł 1,24 zł, wzrost  
o 24% rok do roku.  
Spółka po raz trzeci zaprezentowała dane 
segmentowe w przekroju geograficznym i pro-
duktowym. W II półroczu 2011 rynek polski sta-
nowił 49%, rynek czeski 29%, słowacki 7% i ru-
muński 6% sprzedaży. Pozostałe rynki miały 9% 
udział w skonsolidowanych przychodach.  
W ujęciu produktowym największy udział  
w przychodach miały baterie i akcesoria ła-
zienkowe (41%) i zawory (36%). W 2011 grupa 
sprzedała około 1870 tys. sztuk baterii, wzrost  
o 12% rok do roku.
Po raz kolejny odnotowaliśmy wzrost przycho-
dów na naszych kluczowych rynkach, pomimo 
znacznej zmienności kursów walutowych  
i silnej konkurencji. 16% wzrost zysku na akcje to 
dużo – powiedziała Aneta Raczek prezes za-
rządu Ferro – Mamy wysokie przepływy opera-
cyjne, obniżamy zadłużenie. Będziemy konsul-
tować z akcjonariuszami wypłatę dywidendy 
z zysku za 2011 rok w wysokości 30 gr na akcje.

2011 to rok przejęcia Novaservis i jej integracji. 
W zeszłym roku na rynek polski wprowadzili-
śmy m.in. 3 linie baterii z oferty Novaservis i 8 li-
nii akcesoriów łazienkowych, zaś na rynku cze-
skim i słowackim poszerzyliśmy ofertę  
o 8 linii baterii z oferty Ferro. Zwiększyliśmy  
w ten sposób sprzedaż o 45 tys. sztuk baterii. Od 
1 stycznia 2012 roku cała oferta zaworów Nova-
servis została zunifikowana z ofertą Ferro. W peł-
ni zintegrowaliśmy sprzedaż na rynku rumuńskim, 
korzystając z modelu Novaservis. – powiedział 
Zbigniew Gonsior, szef marketingu Ferro. 

Grupa FERRO jest jednym z największych w re-
gionie Europy Środkowo-Wschodniej produ-
centów armatury sanitarnej i instalacyjnej. 
Siedziba Grupy oraz centrum magazynowo-
-logistyczne znajduje się w Skawinie. W skład 
Grupy, której podmiotem dominującym jest 
FERRO S.A. wchodzą także: FERRO Interna-
tional Sp. z o. o., FERRO Marketing Sp. z o. o., 
Yuhuan AMG Just Valve Co. Ltd., NOVASERVIS 
spol s r. o. oraz NOVASERVIS Romania SRL.
NOVASERVIS spol s r. o. to spółka wchodząca 
w skład Grupy od 2011 roku, działająca na ryn-
ku armatury sanitarnej i instalacyjnej, a także 
lider pod względem wielkości sprzedaży ba-
terii. W Czechach i Słowacji jest jednym z naj-
ważniejszych producentów oraz wiodącym 
dostawcą wyposażenia sanitarnego.
Produkcja Grupy FERRO realizowana jest  
w dwóch zakładach: w Czechach w Znojmo  
i w Chinach, poprzez spółkę Yuhuan AMG Just 
Valve Co Ltd. Spółka obsługuje rynek krajowy 
i zagraniczny w zakresie produkcji i handlu wy-
robami instalacyjno-sanitarnymi opartymi na 
bazie współczesnej, europejskiej technologii  
i organizacji pracy.

Ferro zamknęło rok 2011 sukcesem rynkowym 

* Po korekcie o jednorazowe koszty nabycia Novaservis oraz emisji i odkupu części obligacji łącznie  
3,9 mln zł

http://www.instalreporter.pl
http://www.ogrzewanie.info.pl
http://www.instalreporter.pl
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Nawet po zmianie sprzedawcy możemy za-
wrzeć jedną umowę i płacić jeden rachu-
nek za sprzedaż energii elektrycznej i jej dys-
trybucję – zakończyły się prace nad nowym 
wzorcem Generalnej Umowy Dystrybucji (tzw. 
GUD-Kompleksowy), który otwiera drogę do 

upowszechnienia umów kompleksowych  
w relacjach pomiędzy sprzedawcami energii  
a odbiorcami w gospodarstwach domowych. 
Ta dobrowolna inicjatywa sprzedawców  
i operatorów systemów dystrybucyjnych umoż-
liwi dalszy wzrost efektywności procesu zmia-

ny sprzedawcy. Uzgodnienie wzorca GUD-
-Kompleksowy otworzy możliwość zawierania 
przez odbiorców energii elektrycznej umowy 
kompleksowej z dowolnym sprzedawcą ener-
gii, a nie tylko ze sprzedawcą z urzędu (tzw. 
zasiedziałym). Do tej pory odbiorcy planujący 

zmianę sprzedawcy energii wskazywali, że ko-
nieczność płacenia dwóch rachunków – osob-
no przedsiębiorstwu sprzedającemu energię  
i osobno firmie świadczącej usługę dystrybucji 
– jest jednym z czynników zniechęcających do 
przejścia do nowego sprzedawcy.

Umowa kompleksowa możliwa po zmianie sprzedawcy energii elektrycznej

Konferencją w Warszawie w dniu 27 marca firma 
Oras rozpoczęła kampanię promującą najbar-
dziej zaawansowane technologicznie rozwiąza-
nia do łazienek i kuchni. Kampania edukacyjna 
„Inteligentne baterie dla Twojego domu” ma za 
zadanie przybliżyć, jak łatwo można dziś oszczę-
dzać wodę na co dzień. Kampania startuje w 
tym samym czasie w całej Europie.
Dla Oras poszanowanie środowiska to nie chwi-
lowa moda. To jeden z głównych kierunków 
działania od lat. Firma zrealizowała już kilkana-

ście projektów badawczych dotyczących roz-
wiązań ekologicznych, czy analizy ilości zużywa-
nej wody. 
Ideą, jaka przyświeca firmie, jest rozwijanie no-
wych technologii nie tylko na papierze. Projek-
tanci Oras pokazują rozwiązania, które za kilka 
lat będą stosowane powszechnie. Tak też było z 
wprowadzeniem baterii bezdotykowych. W Pol-
sce to nadal nowinka. A baterie sterowane fo-
tokomórką mają już 22 lata. Inteligentne bate-
rie bezdotykowe są przyszłością rynku. Armatura 

elektroniczna to najbardziej ekologiczne kra-
ny na rynku. Zużywają o połowę mniej wody, niż 
powszechnie używane dziś baterie jednouchwy-
towe – działają tylko wówczas, gdy przysunie się 
dłonie do kranu. Poziom zużycia wody wynosi w 
nich jedynie 5-6 l/min, w bateriach jednouchwy-
towych – 12 l/min. 
W czasie konferencji swoją premierę miała też 
bateria Oras Vienda – bezdotykowa bateria zu-
żywa jedynie 5 l/min. To pierwsza na świecie ba-
teria wykonana z kompozytu, a nie mosiądzu.

Oras – kampania „Inteligentne baterie dla Twojego domu”

Firma Systherm z Poznania zaprasza na nowe szkolenia:
● Sprężarkowe pompy ciepła – 25-26.04, 23-24.05. 
Tematyka: podstawy teoretyczne i zasada działania SPC, 
czynniki chłodnicze stosowane w sprężarkowych pom-
pach ciepła, dolne źródła ciepła, urządzenia i elementy 
wyposażenia SPC, wybrane problemy eksploatacji
● Urządzenia chłodnicze w układach sprężarko-
wych – 18-19.04, 6-7.06, 11-12.07. 
Tematyka: systemy i rozwiązania układów sprężarko-
wych, sprężarki chłodnicze, parowniki i skraplacze, au-
tomatyka i sterowanie chłodnicze, zasady montażu i ob-
sługi urządzeń chłodniczych.
Więcej: www.systherm.pl

Od marca br. Agata Miczyńska objęła stanowisko menedżera marketingu w firmie Ariston  
Thermo Polska, będącej jednym ze światowych liderów w branży grzewczej i produkcji ciepłej 
wody. 
Przez ostatnie pięć lat związana była z firmą IMI International, ekspertem w zakresie systemów  
dystrybucji hydraulicznej. Jako kierownik marketingu na kraje Europy Środkowo-Wschodniej 
prowadziła proces zmiany marki w ponad dwudziestu krajach CEE, wprowadzając globalną 
markę TA Hydronics. Po procesie rebrandingu manager marketingu TA Hydronics na obszar  
Europy Północno-Wschodniej. 

Absolwentka Architektury Wnętrz Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz studiów MBA  
Wyższej Szkoły Zarządzania w Krakowie. 
W wolnym czasie zajmuje się jogą.

Ariston z nowym menedżerem marketingu Agatą Miczyńską Systherm – nowe szkolenia

http://www.instalreporter.pl
http://www.instalreporter.pl
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Bateria umywalkowa ścienna PuraVida 
zdobyła prestiżową złotą nagrodę iF  
Design Award 2012 w kategorii „product 
design”.
Nagroda iF Product Design jest cenionym 
na całym świecie wyróżnieniem za wy-
jątkowe wzornictwo. 
Jury doceniło zestawienie dwóch rodza-
jów powierzchni; błyszczącego chromu  

i lakierowanej bieli.
Bateria ma ruchomy perlator, umożliwia-
jący regulację kąta wypływu strumie-
nia wody, dzięki czemu można go ła-
two dostosować do potrzeb użytkownika 
poprzez odpowiednie ustawienie ręką. 
Bateria wyposażona jest również w tech-
nologię EcoSmart, która ogranicza prze-
pływ wody do 5 litrów na minutę przy 

zachowaniu pełnego komfortu użytko-
wania. Oznacza to oszczędność na po-
ziomie ponad 50% względem obowiązu-
jących norm. Długość wylewki: 225 mm, 
cena: 2780 zł netto.
Nagroda ta powoduje, że Hansgrohe AG 
zyskuje 6. miejsce w ogólnym rankingu 
wzorniczym prowadzonym przez Interna-
tional Forum Design (iF).

iF Design Award dla baterii umywalkowej PuraVida
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Obecność Galmetu na imprezach wystawienniczych jest związana z nową strategią marke-
tingową. Stworzony od podstaw motyw graficzny – model sylwetki człowieka uchwycony w 
biegu – identyfikuje markę z nowoczesnością i zaawansowaną technologią. Skomplikowa-
ne, doskonałe techniki grzewcze są 
analogią żywego organizmu, w któ-
rym praca wielu podzespołów skła-
da się na działającą niezawodnie 
całość.
W styczniu Galmet wziął udział w 
Budmie w Poznaniu, 12 i 13 kwietnia 
Galmet zaprezentował na targach 
PSB, zaś w dnach 23-26.04 będzie 
brał udział w targach Instalacje.
Galmet będzie można odwiedzać 
się na stoisku o powierzchni 90 m2. 
Dodatkową ciekawostką, jaką za-
prezentuje w Poznaniu będzie pro-
mocyjny samochód.

Galmet na targach

Miejsce zamieszkania/pracy: woj. mazowiec-
kie (Warszawa i okolice) 
Wymagania:
• doświadczenie w sprzedaży bezpośred-
niej produktów technicznych z asortymentu : 
techniki zamocowań, techniki diamentowej,  
elektronarzędzi, narzędzi ręcznych, chemii 
technicznej i budowlanej, produktów BHP 
dla firm INSTALATORSKICH
• praktyczna znajomość branży instalacji: 
sanitarnych (c.o., ciepłej i zimnej wody), kli-
matyzacyjno-wentylacyjnych, elektrycznych, 
gazowych, systemów zabezpieczeń 
• znajomość rynku lokalnego i potencjal-
nych klientów oraz prowadzonych i planowa-
nych inwestycji
• wykształcenie min. średnie (preferowane 
techniczne)
• prawo jazdy kat. B 
Zadania:
• aktywne zdobywanie klientów (instalato-
rów działających m.in. na inwestycjach bu-

dowlanych) 
• rozwijanie sprzedaży na wyznaczonym te-
renie
• przygotowywanie ofert handlowych i pro-
wadzenie negocjacji
Firma zapewnia:
• umowę o pracę w renomowanej firmie  
o międzynarodowym zasięgu
• szacunek do pracownika i efektywnej pracy 
• przejrzyste zasady wynagradzania premiu-
jące osiągane wyniki
• możliwość osiągania wysokich zarobków
• ambitne wyzwania
• profesjonalne szkolenia sprzedażowe  
i techniczne
• samochód służbowy i telefon komórkowy 
• dofinansowanie do zajęć sportowych oraz 
prywatnej opieki medycznej
CV i LM należy przesyłać z zaznaczeniem  
w temacie wiadomości numeru referencyj-
nego: INST/IR/ na:  
sprzedaz-rekrutacje@wurth.pl

Würth poszukuje przedstawiciela handlowego  
– branża instalacyjna

http://www.instalreporter.pl
http://www.ogrzewnictwo.pl
http://www.klimatyzacja.pl
http://www.instalreporter.pl
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mien�ni�kiem� umoż�li�wia� do�stęp� do
każ�dej� płasz�czy�zny� przez� otwar�cie
jed�nej�kla�py.�Ko�tły�Gi�gar�mo�gą�ogrze�-
wać�po�wierzch�nie�od�90�do�730�m².
Cha�rak�te�ry�zu�ją�się�bez�ob�słu�go�wą�pra�-
cą�na�wet�do�5�dni�na�jed�no�ra�zo�wym
za�sy�pie.� Ko�tły� są� do�stęp�ne� z� pal�ni�-
kiem� Duo� umoż�li�wia�ją�cym� spa�la�nie
mia�łu� wę�glo�we�go.� Gi�gar� ob�ję�ty� jest
gwa�ran�cją� 50� mie�się�cy.� Do�dat�ko�wy
ruszt�że�liw�ny�jest�w�ce�nie�ko�tła!�
l Ma�xdrew�to�ko�tły�do�spa�la�nia�drew�-
na.�Du�że�pa�le�ni�sko�umoż�li�wia�spa�la�-
nie�po�lan�o�dłu�go�ści�53�cm�już�w�naj�-

mniej�szej� jed�no�st�ce� o� mo�cy� 16� kW.
Zdej�mo�wa�na�kla�pa,�za�my�ka�ją�ca�ko�mo�-
rę�prze�pły�wu�spa�lin,�uła�twia�czysz�cze�-
nie�ko�tła�i�za�po�bie�ga�zja�wi�sku�co�fa�nia
pło�mie�nia�pod�czas�otwie�ra�nia�drzwi�-
czek.�Ko�tły�ty�pu�Ma�xdrew�wy�po�sa�żo�-
ne�są�w�ruszt�że�liw�ny�i�mo�gą�ogrze�wać
po�wierzch�nie�od�100�do�230�m².�Ob�ję�-
te�są�rów�nież�gwa�ran�cją�50�mie�się�cy.�
l Er�co�no�mik�to�ko�tły�mia�ło�we.�W�ko�-
tle�za�sto�so�wa�no�li�stwy�do�pro�wa�dza�ją�-
ce�po�wie�trze�na�ścia�nach�ko�mo�ry�spa�-
la�nia.�To�roz�wią�za�nie�umoż�li�wia�bar�-
dzo�wol�ne�spa�la�nie�mia�łu�wę�glo�we�go.

Gwa�ran�tu�je�my� sta�ło�pal�ność� 24� h� na
jed�no�ra�zo�wym�za�sy�pie.�Ko�tły�Er�co�no�-
mik�wy�po�sa�żo�ne�są�w�ruszt�że�liw�ny,
do�stęp�ne�wy�łącz�nie�w�wer�sji�ze�ste�ro�-
wa�niem.�Do�ko�tłów�wy�ma�ga�ne�są�ko�-
mi�ny�za�bez�pie�czo�ne�przed�dzia�ła�niem
spa�lin�mo�krych.�Moż�li�wość�ogrze�wa�-
nia�po�wierzch�ni�od�90�do�260�m².�Ob�-
ję�te�są�24-mie�sięcz�ną�gwa�ran�cją.

Piotr Ma chaj
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Armatura Premium + Systemy

Pozostałe informacje do uzyskania w:
Oventrop Sp. z o. o. Bronisze, ul. Świerkowa 1B 05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel. (22) 752 94 47
e-mail: info@oventrop.pl www.oventrop.pl                      

Podwójne przyłącze grzejnikowe „Multiblock T” i termostat „Uni SH” stanowią najlepsze pod
względem techniki i wyglądu zewnętrznego rozwiązanie połączenia nowoczesnych grzejników
łazienkowych z instalacją c.o.
Po nałożeniu maskownicy dekoracyjnej armatura komponuje się wizualnie z grzejnikiem. 
Zalety:
- prostota i elegancja formy
- maskownice dekoracyjne w kolorze białym, chromowanym, antracytowym lub inox
- podejście proste lub kątowe
- łatwość utrzymania czystości dzięki gładkiej, zamkniętej powierzchni

      
       

     
     

     
    

   
     

    
   

    
  

 
    

     
   

     
  

   
   

 

    
 

 
 

 
 
 

   
   

  
   

   
  

   

Termostat „Uni SH” z podwójnym przyłączem grzejnikowym „Multiblock T”: 
armatura do grzejników dekoracyjnych

Innowacja + Jakość

Schemat instalacji
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B – ze wspólną temperaturą zasilania, z prio-
rytetem ogrzewania podłogowego;
C – z różnymi temperaturami zasilania i osob-
nymi obiegami;
D – z różnymi wartościami temperatury
zasilania, z ogrzewaniem podłogowym zasi-
lanym z ogrzewania grzejnikowego. 

Wariant A
Temperatura zasilania nie powinna przekra-
czać 65-70oC, maksymalna powierzchnia 
podłogi ogrzewanej 20 m2, a długość wę-
żownicy 100 m. Regulacja przeprowadza-
na jest przez zawór dławiący termostatyczny 
zamocowany na końcu wężownicy i wypro-
wadzony na ścianę pomieszczenia (rys. 1 ). 
Wysokość montażu zaworu powinna umoż-
liwiać jego wygodną regulację, zaleca się 
wysokość typowego gniazdka elektryczne-

go. Ustawienie na zaworze termostatycznym 
maksymalnej dopuszczalnej temperatury po-
woduje, że zawór zamyka przepływ przez 
wężownicę, jeśli temperatura w wężownicy 
wzrośnie powyżej nastawy. Zawór nie regulu-
je w tym wypadku temperatury w pomiesz-
czeniu, a tylko zabezpiecza wężownicę 
przed zbyt wysoką temperaturą. Powoduje 
to często przegrzewanie pomieszczenia.

Wariant B
Priorytetem jest temperatura ogrzewania 
podłogowego, która jest wspólna dla wody 
zasilającej pętle grzewcze, jak i grzejniki. Na-
leży projektować ogrzewanie podłogowe 
na możliwie największą dopuszczalną tem-
peraturę 50oC. Rozwiązanie takie skutku-
je koniecznością przeprojektowania wielko-
ści grzejników względem nowych, niższych 

Układy mieszania 
dla instalacji ogrzewania 
podłogowego

  Alfred Adamczewski

  Wodne ogrzewanie podłogowe zaliczane 
jest do ogrzewań niskotemperaturowych, 
w których maksymalna temperatura wody 
zasilającej instalację nie przekracza 55oC. 
Temperatura taka wymagana jest względa-
mi bezpieczeństwa i wymaganiami projekto-
wymi. 
W warunkach obliczeniowych warstwa grzej-
na podłogi tzw. strefy pobytowej ludzi nie 
może przekraczać 29oC, a w łazience 35oC. 
W budynkach jednorodzinnych zastosowanie 
we wszystkich pomieszczeniach ogrzewania 

podłogowego jest rzadko spotykane. 
W zdecydowanej większości przypadków 
wężownice grzejne stanowią tylko uzupełnie-
nie ogrzewań grzejnikowych lub występują 
w wybranych pomieszczeniach (pokój dzie-
cinny, łazienka). 

Włączenie w jeden system wężownic grzej-
nych i tradycyjnych grzejników może być  
w praktyce wykonane:
A – ze wspólną temperaturą zasilania, z prio-
rytetem ogrzewania grzejnikowego;

Rys. 1  Regulacja temperatury wody w wężownicy grzejnej za pomocą modułu dławiącego  
z termostatem Unibox E plus 
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Zapraszamy  
na Instalacje 2012  

pawilon 5, stoisko 65
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średnich wartości temperatury. Grzejniki są 
znacznie dłuższe, co może obniżać estety-
kę wykonanej instalacji. Innym problemem 
może się też okazać duży rozstaw rur grzej-
nych w podłodze, odczuwalny w postaci 
chłodniejszych i cieplejszych miejsc. 
 
Wariant C
Przeprowadzany jest bezpośrednio w pobli-
żu kotła i polega na rozdzieleniu obiegów na 
grzejnikowe i na ogrzewanie podłogowe,  
z osobnymi pompami i zastosowanie jedne-
go z układów mieszających opisywanych 
powyżej (zawór trójdrożny termostatyczny, 
grupa pompowa, itp.). 

Tego typu rozwiązanie zalecane jest dla ko-
tłów z rozbudowaną automatyką, pozwalają-
cą na programowanie dwóch lub więcej stref 
zasilania. Regulacja ogrzewania podłogowe-
go może się w takim wypadku odbywać:
- stałowartościowo – z utrzymaniem w pętli 
stałej temperatury jednorazowo ustawionej 
przez użytkownika;
- pogodowo – w funkcji temperatury ze-
wnętrznej. 

Wariant D
Ogrzewanie podłogowe jest podpięte do 
grzejnikowego, zmianę parametrów wody 
zasilającej realizuje się przez jej zmieszanie  
w pobliżu szafki rozdzielaczowej lub bezpo-
średnio w szafce za pomocą bloku pompo-
wo-mieszającego. Możliwe są tutaj różne 
konstrukcje bloków:
D1 – z zaworem termostatycznym i by-passem;
D2 – z zaworem trójdrogowym termostatycznym;
D3 – ze zintegrowaną pompą.

Rys. 3  Rys. 4  Układ mieszający ze zintegrowaną pompą

Fot. Układ mieszający dla 
ogrzewania podłogowego 
z zaworem trójdrogowym 

Rys. 2  Regulacja temperatury w ogrzewaniu 
podłogowym z wykorzystaniem zaworu 
termostatycznego i by-passu
1 - zawór termostatyczny z czujnikiem przylgowym, 
2 - głowica termostatyczna, 3 - pompa, 4 - sterownik 
pompy, 5 - by-pass z zaworem dławiącym, 6 - zawór 
odcinający, 7 - termometr Fo
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D1 – Schemat rozwiązania na rys. 2 , zawór 
termostatyczny z czujnikiem przylgowym lub 
zanurzeniowym pilnuje tutaj temperatury 
wody zmieszanej, zamykając przepływ  
w chwili przekroczenia nastawy. Woda krąży 
w obiegu ogrzewania podłogowego pomię-
dzy rozdzielaczem zasilającym i powrotnym 
poprzez by-pass. Regulacja temperatury  
w poszczególnych pomieszczeniach możliwa 
jest na poszczególnych pętlach na rozdziela-
czu przez zastosowanie zaworów dławiących 
z siłownikami sterowanymi termostatem z po-
mieszczenia.

D2 – stopień zmieszania wody zasilającej roz-
dzielacz z wodą powrotną z pętli ogrzewania 
podłogowego reguluje zawór trójdrogowy 
z głowicą termostatyczną. Odgałęzienie na 
zaworze pełni rolę by-passu, pompa zamo-

cowana jest pomiędzy rozdzielaczem zasila-
jącym a zaworem (rys. 3 ).

D3 – w rozwiązaniach D1 i D2 montaż pompy 
w szafce rozdzielaczowej wymagał zastoso-
wania znacznie dłuższej szafki niż wynikałoby 
to z liczby obwodów rozdzielcza. Przy pom-
pie zintegrowanej, zamocowanej pomiędzy 
rozdzielaczem zasilania i powrotu cały układ 
mieszający staje się kompaktowy i mieści  
w minimalnej przestrzeni. Na rynku możemy 
znaleźć układy z zasilaniem lewym lub pra-
wym, jak i oddolnym, umożliwiającym wyko-
nanie podejść do szafki od strony podłogi. 
W firmie HERZ dostępny jest też model układu 
mieszającego o nazwie Compact floor 553, 
w którym przewidziano możliwość podpięcia 
przed układem mieszającym dwóch grzejni-
ków c.o.  

Rys. 5  Kompletna 
stacja zmieszania 
i regulacji dla 
ogrzewania 
podłogowego  
z możliwością 
podpięcia bez 
obniżenia parametrów 
wody dwóch 
grzejników c.o. 
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  Konkurs został przygotowany z okazji Jubi-
leuszu 20-lecia firmy Viessmann w Polsce i po-
trwa do dnia 30 września 2012. Oceniać bę-
dziemy najlepszych instalatorów w branży 
grzewczej z dobrymi praktykami i referencjami. 
Nagrodą będzie voucher – czek energe-
tyczny na zakup kompletnej kotłowni z ak-
tualnego programu produkcji firmy Viessmann. 
Kryterium startowym będzie zgłoszenie 
20 referencji – zrealizowanych przez insta-
latora instalacji grzewczych. W ten sposób 
chcemy docenić wysiłek i zaangażowanie 
wkładane w codzienną pracę, a tym samym 
umożliwić najlepszemu instalatorowi skorzy-
stanie z oferty produktów o najwyższym za-
awansowaniu technologicznym w dziedzinie 
techniki grzewczej. 
Szczegóły programu oraz regulamin są dostęp-
ne u doradców handlowych firmy Viessmann.
Firma Viessmann od 20 lat kształci w Polsce in-
stalatorów. Celem firmy jest uświadamianie  

i zachęcenie inwestorów zainteresowanych za-
kupem i montażem małych instalacji OZE do 
korzystania z usług fachowych firm instalacyj-
nych, które zatrudniają osoby z odpowiedni-
mi umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem. 
Gwarancją wysokiej jakości usług oferowanych 
przez instalatorów OZE będzie nie tylko posia-
danie gruntownej wiedzy i doświadczenia, ale 
niebawem będą oni musieli posiadać doku-
ment (certyfikat) potwierdzający spełnianie wy-
magań określonych w przepisach prawnych, 
wdrażających dyrektywę 2009/28/WE w zakre-
sie systemu certyfikacji instalatorów OZE.  

Jubileuszowy konkurs dla profesjonalistów! 

Viessmann:  
20 lat – 20 instalacji 
na START!

Od 1 maja ruszy konkurs, 
będący elementem nowej 
edycji programu INSTALATOR. 
Konkurs skierowany do 
wszystkich instalatorów 
prowadzących działalność  
w zakresie prac montażowo-
instalacyjnych, montujących 
kotły marki Viessmann. 
W ramach programu 
promocyjnego INSTALATOR 
firma daje możliwość zdobycia 
atrakcyjnych nagród oraz 
ugruntowania cennej wiedzy 
i szkoleń w Akademii firmy 
Viessmann.

…szkolenia prowadzone przez firmę  
Viessmann już dziś są zgodne z wymaga-
niami zawartymi w załączniku dyrektywy 
2009/28/WE Unii Europejskiej.
…wykładowcy firmy Viessmann od 20 lat 

współpracują ze środowiskiem na-
ukowym i akademickim w Polsce.
…firma Viessmann posiada własne 
laboratoria OZE przygotowane dla stu-
dentów do celów dydaktycznych.

Czy wiesz, że:

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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Jubileusz –  

20 lat firmy  

Viessmann w Polsce
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Akustyka instalacji 
wentylacyjnej,  
czyli: co szumi, co tłumi?

  Jacek Hendiger*

Odpowiedź na pytanie postawione w tytule jest krótka: wszystko. 
Każdy element instalacji wentylacyjnej może być źródłem hałasu  
i jednocześnie każdy wykazuje tłumienie w stosunku do dźwięków do 
niego docierających. Oczywiście obydwa zjawiska występują w różnym 
stopniu. Prawidłowo przeprowadzone obliczenia, szczególnie dla obiektów 
o wysokich wymaganiach akustycznych, powinny uwzględniać tłumienie 
i szumy własne wszystkich elementów instalacji. Ale można wyróżnić 
pewną grupę urządzeń, które mogą najbardziej wpływać na parametry 
akustyczne całej sieci wentylacyjnej. Trzeba też pamiętać, że czasami 
nawet precyzyjne przeprowadzenie obliczeń nie musi gwarantować 
cichej pracy układu. Parametry akustyczne mogą zostać pogorszone na 
skutek nieprawidłowego umiejscowienia, czy montażu poszczególnych 
elementów.

  Wentylator

W tym przypadku nie ma wątpliwości, wenty-
lator jest najczęściej głównym źródłem hałasu 
w instalacji wentylacyjnej. Przyczyną powsta-
wania dźwięków w wentylatorze są drgania 
mechaniczne wynikające z ruchu elemen-
tów oraz hałas aerodynamiczny, wywołany 
przepływem powietrza. Przy wysokich pręd-
kościach liniowych wirnika, szerokopasmo-
wy hałas aerodynamiczny ma znaczenie de-
cydujące. Ponadto, hałas wytwarzany przez 

wentylator wykazuje charakter tonalny. Ozna-
cza to, że znaczna część energii akustycznej 
emitowana jest w pewnej charakterystycz-
nej częstotliwości, tzw. częstotliwości łopatko-
wej, będącej iloczynem liczby łopatek i pręd-
kości obrotowej wirnika. Istnieją zależności 
teoretyczne opisujące parametry akustyczne 
wentylatorów. Uzależniają one poziom mocy 
akustycznej wytwarzanej przez wentylator od 
strumienia objętości powietrza, różnicy ciśnie-
nia, czy mocy niezbędnej do napędu wenty-
latora. Niestety charakter tych zależności jest 

* dr inż. Jacek Hendiger, Politechnika Warszawska
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na tyle ogólny, że ich stosowanie może da-
wać wynik jedynie przybliżony. W praktyce, 
aby prawidłowo uwzględnić oddziaływanie 
wentylatora na instalację wentylacyjną, na-
leży skorzystać z danych producenta. Najle-
piej gdy zawierają one informacje na temat 
poziomu mocy akustycznej generowanej  
w obszarze króćca tłocznego, ssawnego oraz 
przez obudowę do otoczenia. Oczywiście  
z podziałem na poszczególne pasma często-
tliwości oktawowych. Warto też pamiętać, że 
parametry akustyczne wentylatorów nie są 
identyczne w każdym punkcie jego charak-
terystyki. Najmniejsze wartości poziomu mocy 
akustycznej występują w przypadku pracy 
wentylatora z jego maksymalną sprawno-
ścią. W miarę oddalania sie od optymalne-
go punktu współpracy wentylatora z siecią 
przewodów, poziom mocy akustycznej bę-
dzie wzrastał. Jeżeli wentylator nie pracuje 
w punkcie optymalnym, poziom  mocy aku-
stycznej może się podnieść o 5-8 dB.
Jednak nie tylko dane katalogowe opisują-
ce parametry akustyczne wentylatora będą 
decydowały o ostatecznym poziomie mocy 
akustycznej tego urządzenia. Wszelkie zakłó-
cenia przepływu spowodowane nieprawi-
dłowym podłączeniem wentylatora do sieci 
przewodów będą dodatkowo zwiększały ha-
łas, a także mogą być przyczyną przenosze-
nia drgań na dalsze części sieci przewodów.

1  Zmiana poziomu mocy akustycznej dla 
wentylatorów osiowych i promieniowych z 
łopatkami odgiętymi do tyłu, w przypadku 
gdy punkt pracy odbiega od optymalnego 
[2]

2  Przewidywany przyrost poziomu mocy
akustycznej przy nieprawidłowym podłą-
czeniu kanału do wylotu wentylatora [4]

3  Sposoby podłączenia wentylatorów i ich wpływ na parametry akustyczne instalacji [1]
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dla konkretnej konstrukcji. Warto tylko czasa-
mi zauważyć, że producenci często podają 
na wykresach nie poziom mocy akustycznej, 
a już gotową wartość ciśnienia akustyczne-
go w pomieszczeniu, przy uwzględnieniu „ty-
powego” tłumienia, najczęściej na poziomie 
4 dB, przy chłonności akustycznej 10 m2 Sa-
bin. Dlatego też, stosując element nawiewny 
w pomieszczeniu o innych parametrach aku-
stycznych, należy dane katalogowe odpo-
wiednio skorygować.
W zasadzie parametry akustyczne nawiew-
nika należy rozpatrywać w powiązaniu ze 
skrzynką rozprężną. Stosowane wykładzi-
ny we wnętrzu skrzynki mają na celu zwięk-
szenie tłumienia dźwięku docierającego od 
strony instalacji, ale przyczyniają się też do 
zmniejszenia poziomu mocy akustycznej sa-
mego nawiewnika.
Podobnie jak w przypadku wentylatorów, 
tak i w przypadku elementów nawiewnych, 
ich nieprawidłowe podłączenie może być 
przyczyną pogorszenia ich własności aku-

stycznych. Dane katalogowe nawiewników 
określane są dla warunków prawidłowego 
zamontowania i przy wyrównanym profilu 
prędkości przed elementem. Okazuje się, że 
nieprawidłowe podłączenie elementu może 
te parametry skutecznie pogorszyć. Chodzi 
tutaj głównie o wpływ zaburzeń i nierówno-
mierności przepływu w przewodzie dopro-
wadzającym powietrze do nawiewnika.

Przepustnica

Poszukując elementów instalacji mających 
istotny wpływ na parametry akustyczne, nie 
sposób pominąć przepustnic regulacyjnych. 
Można wskazać wiele przypadków, w któ-
rych to właśnie szum przepływu przez prze-
pustnice był przeważający. Podstawowym 
parametrem decydującym o poziomie mocy 
akustycznej generowanej przez przepustni-
cę jest występujący na niej spadek ciśnienia. 
W tym miejscu rozważań wystąpił bardzo do-
bry moment do uświadomienia sobie związ-

Nawiewnik

To ostatni, zakończający element instalacji 
wentylacyjnej. Pod względem akustycznym 
jego rola jest podwójna. Z jednej strony na-
wiewnik redukuje hałas docierający do po-
mieszczenia z sieci przewodów wentylacyj-
nych. Z drugiej strony sam nawiewnik może 
być źródłem niepożądanego dźwięku. Teo-
retyczne zależności opisujące poziom mocy 
akustycznej nawiewnika [3] wiążą poziom 
mocy akustycznej z prędkością powietrza 
przed nawiewnikiem, współczynnikiem opo-
ru miejscowego, polem powierzchni przekro-
ju przewodu przed nawiewnikiem, a także ze 
spadkiem ciśnienia na elemencie nawiew-
nym. Analiza wagi poszczególnych składo-
wych we wzorach teoretycznych pokazuje 
na przykład, że podwojenie prędkości po-
wietrza spowoduje wzrost poziomu mocy 
akustycznej o 18 dB. Natomiast podwojenie 
spadku ciśnienia będzie skutkowało wzro-
stem o 10 dB. Jednak podobnie jak inne za-

leżności teoretyczne, tak i te opisujące  
elementy nawiewne dają wyniki tylko  
przybliżone. Podczas doboru elementu na-
wiewnego powinno się korzystać z danych 
producenta, które zostały sporządzone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  Efekt dążenia do uzyskania wentylatora  
o niskim poziomie mocy akustycznej. 
Wentylator kanałowy w technologii  
„Silent-S&P”, ze zintegrowanym tłumikiem

5  Ciekawa konfiguracja elementów 
tłumiących, które jednocześnie pełnią 
funkcję elementów wyrównujących 
prędkość i mogą być demontowane  
w celu czyszczenia instalacji

6  Wpływ sposobu podłączenia nawiewników na ich parametry 
akustyczne [1] 7  Poziom mocy akustycznej przepustnicy jednopłaszczyznowej [5]
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ku pomiędzy obliczeniami hydraulicznymi sie-
ci przewodów, a jej przyszłymi własnościami 
akustycznymi. Przewidywanie, na etapie pro-
jektu, zbyt dużych różnic ciśnienia, które mia-
łyby być wyrównane przez przepustnice, bę-
dzie skutkowało pracą tych elementów przy 
znacznym stopniu zdławienia, z wysokim po-
ziomem szumów.
Wszystkie rozważania dotyczące przepustnic, 
ze względu na podobny sposób działania, 
można przenieść na regulatory przepływu. 
Należy sobie zdawać sprawę, że regulatory 
znajdują się zwykle w pobliżu elementów za-
kończających, takich jak nawiewniki, czy wy-
wiewniki. Jednocześnie może to być loka-
lizacja już w samym pomieszczeniu, ponad 
stropem podwieszonym. Oznacza to, że ha-
łas pochodzący od regulatora, może łatwo 
dotrzeć do pomieszczenia wentylowane-
go. W związku z tym, parametry akustyczne 
urządzenia muszą być uwzględnione na eta-
pie projektu. Poziom mocy akustycznej, emi-
towanej przez regulator zależy od prędkości 
przepływu powietrza i od spadku ciśnie-
nia na regulatorze, czyli stopnia zdławienia 
przepustnicy. Wartość poziomu mocy aku-
stycznej, w trakcie działania urządzenia jest 
zmienna, ale w skrajnych przypadkach może 

dochodzić do ok. 70-80 dB(A). Hałas przeni-
kający do otoczenia można ograniczyć po-
przez izolację zewnętrznej obudowy regula-
tora przepływu. Natomiast emisję do kanału 
wentylacyjnego mogą obniżać dodatko-
we tłumiki, stosowane w niektórych konstruk-
cjach.
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Podstawowym i jedynym zadaniem tłumi-
ków kanałowych jest zmniejszenie hała-
su emitowanego głównie przez wentylato-
ry, ale także regulatory przepływu lub inne 
urządzenia wentylacyjne. Jednak, podob-
nie jak wszystkie elementy przepływowe, 
także i tłumiki wytwarzają hałas przepływu 
określany jako szum własny tłumika.  
W przekroju wewnętrznym tłumika absorp-
cyjnego, instaluje się często kulisy, czyli 
przegrody wypełnione materiałem dźwię-
kochłonnym. Jednocześnie, kulisy o dużej 
grubości powodują wzrost prędkości po-
wietrza, a tym samym zwiększenie szumów 
przepływu, które to mogą czasami osią-
gać relatywnie duże wartości. Powodu-
je to często obawy, czy tłumik o znacznym 
szumie wykazuje odpowiednie własności 
tłumiące. Można to wyjaśnić na pewnym 
przykładzie. Załóżmy, że dla pewnej często-
tliwości oktawowej poziom mocy wentyla-
tora wynosi 80 dB, tłumienie tłumika  
35 dB, a szum własny przepływu 40 dB. 
Gdyby nie występowały szumy przepływu, 
poziom po wytłumieniu osiągnąłby 45 dB. 
Trzeba jednak pamiętać, że szumy tłumika 
ten poziom podwyższają. Aby to uwzględ-
nić, należy je dodać, zgodnie z zasadą su-
mowania poziomów. W efekcie otrzymu-

jemy za tłumikiem poziom 46,2 dB, czyli 
tłumik w efekcie tłumi, ale jego szumy wła-
sne obniżają efektywną skuteczność do 
wartości 33,8 dB. Prawidłowo, taki rachu-
nek powinien być przeprowadzony dla 
każdego pasma częstotliwości oktawowej 
oddzielnie.
Jak widać, to czy tłumik ostatecznie 
tłumi, czy hałasuje, zależy od pozio-
mów mocy akustycznej urządzeń przed  
tłumikiem. Gdyby rozpatrywany wentyla-
tor miał poziom niższy np. 65 dB, to po stłu-
mieniu zostawałoby 30 dB, a szumy zwięk-
szałyby tę wartość o około 10 dB.  
Zastosowanie takiego tłumika byłoby nie-
uzasadnione. Dlatego też zamontowa-
nie tłumika o wysokim poziomie szumów 
własnych, nie spowoduje znacznego po-
gorszenia parametrów akustycznych tam, 
gdzie występują głośne źródła dźwię-
ku, czyli bezpośrednio za wentylatorami, 
czy na głównych ciągach sieci przewo-
dów. Jednak zastosowanie tłumika o wyso-
kim poziomie szumów, przed elementami 
nawiewnymi, może niekiedy dać odwrot-
ny skutek. W takich przypadkach lepsze 
mogą być tłumiki o dużym przekroju  
wewnętrznym i raczej niewyposażone  
w kulisy.

Tłumiki – kiedy tłumią, a kiedy hałasują?

9  Wpływ szumów własnych tłumika na obniżenie skuteczności tłumienia

a b
8  Przykłady regulatorów z tłumikiem akustycznym
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skomplikowane relacje międzyludzkie i me-
andry komunikacji. Niektóre linie są długie, 
inne gwałtowne się urywają – tak jak w życiu. 
Atrakcyjności dodaje grzejnikowi niewielka 
głębokość. Dzięki temu, że wynosi ona tylko  
2 cm, grzejnik praktycznie nie odstaje od ściany.

Nieprzypadkowo grzejniki Iguana porówny-
wane są do kameleona – w procesie produk-
cyjnym ich kształt może być zmieniany prak-
tycznie dowolnie. Grzejniki Iguana dostępne 
są w 7 wersjach o różnym promieniu wygię-
cia: Circo Wall (model naścienny – wygięty 

w zdecydowany łuk),  Aplano (grzejnik pro-
sty), Arco (grzejnik wygięty w delikatny łuk), 
Visio (grzejnik z lustrem), Circo wolno stojąca 
(grzejnik w formie kolumny), Circo zabudowa 
filaru (grzejnik, którym można zabudować fi-
lar/kolumnę) oraz Corner (grzejnik dedyko-
wany do zabudowy narożnika). 

Nawet z klasycznego ściennego grzejni-
ka Jaga potrafi stworzyć  urządzenie, które-
go nie trzeba ukrywać pod firanami. Przykła-
dem jest grzejnik Knockonwood z obudową 
wykonaną z naturalnego drewna (z ekolo-
gicznym certyfikatem FSC). Knockonwood 
występuje w wersji: ściennej oraz wolno stoją-
cej. W obu wersjach obudowa może być wy-
konana z drewna: bukowego, zebrano, orze-
cha, mahoniu, dębu, klonu i in. 

Jaka jest zaleta inwestowania w oryginalne 
grzejniki dekoracyjne, droższe od klasycznych 
urządzeń? Na pewno jest nią to, że grzejnik  
o oryginalnym designie ma wartość artystycz-
ną. Dzięki niej może być nie tylko elemen-
tem grzejnym, ale również dekoracją wnętrza. 
Poza tym z pięknymi grzejnikami nie chcemy 
rozstawać się ani łatwo, ani szybko.  

JAGA
Grzejniki  
z artystyczną 
duszą

  Dariusz Majchrzak

  Śmiało można powiedzieć, że grzejnik  
Heatwave był kamieniem milowym w dzie-
dzinie stylistyki urządzeń grzewczych. Beto-
nowy grzejnik w formie barokowego orna-
mentu, pnący się po ścianie niczym ozdobna 
roślina, wyznaczył nowe standardy w projek-
towaniu grzejników dekoracyjnych. Od tej 
chwili grzejniki nie muszą już grzecznie wisieć 
na ścianie, ale mogą się po niej piąć, opla-
tać ją i okręcać. W przypadku grzejnika He-
atwave kluczowym elementem, oprócz zja-
wiskowego wzornictwa, jest także modułowa 
konstrukcja urządzenia, która pozwala do-
wolnie dysponować jego formą i gabaryta-
mi. Grzejnik może składać się maksymalnie  
z 6 elementów, które stworzą na ścianie fa-
scynujący wzór.  

Grzejnikiem o podobnej wymowie estetycz-
nej jak Heatwave jest Moon. To forma ze 
wszech miar zakręcona – dosłownie i w prze-
nośni. Projektant grzejnika zainspirowany bra-
zylijską sambą zaprojektował urządzenie, 
którego miękkie, dynamiczne linie naśladują 
zmysłowe ruchy bioder tańczących ten wła-
śnie taniec. Mineralny kompozyt, w którym 
Jaga zamknęła tę szaloną ideę, oprócz ener-
getycznego kształtu dostarcza użytkowniko-
wi przyjemnego ciepła. Jest niczym tradycyj-
ny piec kaflowy, tyle że ujęty w nowoczesną, 
awangardową formę.

Kolejnym artystycznym urządzeniem z oferty 
firmy Jaga jest Crossroads – grzejnik w kształ-
cie labiryntu. Pełna emocji forma obrazuje 

Jeszcze kilka lat temu grzejnik traktowany był jako niezbędne 
     wyposażenie domu. Miał jasno sprecyzowaną funkcję:  
                            ogrzewać. Walory estetyczne nie istniały lub  
                               były na drugim planie. Współczesne  
                                grzejniki nie tylko zmieniły się wizualnie, 
                              ale też producenci zaczęli akcentować ich 
                           formę. Niemały udział ma w tym firma Jaga,  
                     belgijski producent grzejników dekoracyjnych, 
ściennych i kanałowych. 
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wej. Pierwszy z nich charakteryzuje czysta 
forma płaskiej płyty czołowej oraz delikatnie 
zaoblone osłony boczne. W Faro płaska pły-
ta czołowa została udekorowana subtelnymi 
przetłoczeniami. Dodatkowo osłony boczne 
wersji pionowej mają otwory o geometrycz-
nym kształcie.
Nowe modele dekoracyjne to Tinos i Paros.
Ich wyjątkowość polega na pełniej integracji 
panelu czołowego z osłonami bocznymi. Sta-
nowią one jedną, monolityczną część. Tinos 
stawia na proste i surowe formy z dominują-
cymi kątami prostymi, Paros wykorzystuje  
łagodne łuki i zaoblenia. Jedną z cech cha-
rakterystycznych obu modeli jest montaż  
w bezpośredniej bliskości ściany.
Zarówno grzejniki dekoracyjne, jak i łazienko-

we są dostępne w szerokiej gamie kolorów.
Oprócz tradycyjnych barw opartych na pa-
lecie RAL można zamówić je również w wy-
konaniach specjalnych, gdzie powierzchnia 
wykończona jest farbą strukturalną lub z do-
datkiem błyszczących pigmentów. 
W ofercie marki PURMO są również obecne 
modele chromowane.
Z uwagi na wręcz lustrzaną powierzchnię wy-
magają szczególnej dbałości o jej czystość, 
jednak uzyskany efekt rekompensuje włożo-
ny wysiłek.
Wysoką jakość produktów potwierdza 10-let-
nia gwarancja oraz opinie zadowolonych 
Klientów, którzy stojąc przed wyborem grzej-
nika, ponownie sięgają po produkty marki 
PURMO.  

Grzejniki łazienkowe  
i dekoracyjne PURMO

  Robert Skomorowski

  Podstawowe modele Santorini  
i Santorini C dzięki dostępności w szerokim 
zakresie rozmiarów, zapewniają komfort za-
równo w małych, jak i większych łazienkach.
W standardzie dostarczane są mocowania  
z możliwością regulacji odległości grzejnika 
od ściany.
Niesłabnącym zainteresowaniem wciąż cie-
szą się modele Java i Muna. Pierwszy z nich 
z układem kolektorów poziomych o eliptycz-
nym kształcie przywodzi na myśl lekko przy-
słonięte żaluzje. Drugi oparty na płaskich 
panelach doskonale wypełnia przestrzeń ła-
zienki przekazując jednocześnie dużą część 
energii drogą promieniowania.
Pozostałe modele jak Kea, Ratea, Anafi czy 
Sardinia, trafiają w gusta osób poszukują-
cych niekonwencjonalnych form.
Ciekawą propozycją jest grzejnik Imia. Jego 

forma predysponuje go do zastosowania nie 
tylko w łazience, ale także w przedpokoju. 
Dodatkowe akcesoria w postaci masywnych 
wieszaków umożliwiają zawieszenie nawet 
ciężkich kurtek czy płaszczy.
Model Mauritius z pewnością zainteresuje 
osoby, które poszukują niebanalnych sposo-
bów na rozdzielenie przestrzeni.
Do grupy grzejników łazienkowych w ostat-
nich miesiącach trafiły grzejniki Apolima, 
Elato i Apia.
Dwa pierwsze oparte są na płaskich kolek-
torach poziomych. Model Elato pozwala na 
zmianę decyzji o stronie podłączenia, nawet 
w ostatniej chwili. Układ króćców przyłącze-
niowych oraz możliwość zamiany miejscami 
korka spustowego i odpowietrznika umożli-
wia taką operację. Grzejnik Apia z podłącze-
niem od dołu, centralnie po środku cieszy się 
coraz większą popularnością. Jego sukces 
spowodowany jest zdublowanymi kolektora-
mi poziomymi, dzięki takiej konstrukcji na nie-
wielkiej przestrzeni możemy zmieścić emiter 
ciepła o wysokiej mocy grzewczej.

Oprócz modeli łazienkowych od lat niesłab-
nącym zainteresowaniem cieszą się grzejni-
ki dekoracyjne PURMO. Sztandarowymi pro-
duktami z tej grupy są modele Kos i Faro.
Oba dostępne w wersji poziomej lub piono-

Bogata oferta grzejników łazienkowych marki PURMO, spełni oczekiwania 
osób poszukujących prostych form, jak i najbardziej wyszukanych kształtów.

Rettig Heating sp. z o.o.
ul. Ciszewskiego 15 budynek KEN Center
02-777 Warszawa
tel. 22 544 10 00, faks 22 544 10 01
purmow@purmo.pl, www.purmo.pl
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kawą, plastyczną linię i opływową formę. 
Standardowo dostępny jest w kolorach: bia-
ły półmat RAL i silver. Możemy także wybrać 
Quatro QX bądź Quatro QB. Pierwszy zaopa-
trzony został w charakterystyczne podłącze-
nie typu X (na środku dolnego profilu grzew-
czego), drugi zaś ma dodatkowo zawór  
i listwę maskującą.
Do łazienek w minimalistycznym stylu naj-
lepszy będzie grzejnik Hiacynt o prostej, 
geometrycznej formie i idealnie dobranych 
proporcjach. Standardowo występuje w ko-
lorach biały półmat RAL 9016 i SILVER. Hia-
cynt HX ma podłączenie typu X.
Łazienka o klasycznym wystroju to świetne 
miejsce dla uniwersalnego grzejnika Focus 

w białym kolorze (RAL 9016), o lekkiej kon-
strukcji z delikatnie wyprofilowanymi rurka-
mi. Dostępne są też modele FX – z podłącze-
niem typu X oraz FXB – dodatkowo  
z zaworem i ozdobną listwą maskującą.
Jeśli w łazience znajdują się detale drewnia-
ne lub metalizowane, warto w celu podkreśle-
nia jej oryginalnego charakteru zamontować 
grzejnik Trend. Grzejnik wyposażony został  
w boczne listwy dekoracyjne (4 wykończenia 
drewniane i 2 metalizowane). Standardowo 
dostępny jest w kolorze biały półmat RAL 9016. 

Nowości produktowe – luksusowe grzejni-
ki do holu, salonu i łazienki
Firma ENIX proponuje pierwszą na rynku pol-

Grzejniki ENIX  
– staranność wykończenia, 
ciekawe wzornictwo

  Wojciech Łazarski

  Grzejniki firmy ENIX odznaczają się wyso-
ką próbą użytych surowców, wyjątkową sta-
rannością wykończenia i ciekawym wzor-
nictwem. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej 
technologii i kontrolom przeprowadzanym na 
każdym etapie produkcji możliwe jest utrzy-
manie najwyższej jakości produktu. Gotowy 
grzejnik poddawany jest również serii badań 

w certyfikowanych instytutach pod kątem 
spełniania normy EN 442. Firma posiada 
sprawdzony Wewnętrzny System Zarządza-
nia Jakością. Wszystko to sprawia, że grzejniki 
ENIX znane są ze swojej bezawaryjności i od 
lat cieszą się uznaniem klientów.

Drabinkowe, estetyczne i trwałe
Do łazienki możemy wybrać modele:  
Dalis, Pini, Aster oraz Irys. W ofercie znaj-
dziemy grzejniki o mocy odpowiedniej dla 
rozmiaru każdej łazienki. Moc grzewcza mie-
ści się w zakresie od 350 do ponad 1200 W 
(przy 75/65/20°C).

Grzejniki dekoracyjne – najlepszy sposób 
na elegancką łazienkę
Pionowy grzejnik Quatro ma niezwykle cie-

ENIX to uznana krakowska firma istniejąca na rynku od ponad dwudziestu 
lat. Firma specjalizuje się w produkcji grzejników. Posiada w swojej  
ofercie klasyczne grzejniki łazienkowe, grzejniki dekoracyjne, luksusowe 
grzejniki klasy premium, elektryczne grzejniki łazienkowe oraz grzałki  
z termostatami do grzejników.
Produkty ENIX znane m.in. w Czechach, Niemczech, Szwajcarii, Austrii, 
Francji i Grecji oraz na Litwie, Słowacji i Węgrzech, są również obecne 
na rynkach zagranicznych pod markami własnymi innych znanych 
producentów.
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ENIX Sp. z o.o. 
ul. Domagały 1, 30-841 Kraków
tel./faks 12 653 53 36,  
www.enix.pl, office@enix.pl
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skim linię wzorniczą przeznaczoną do kom-
pleksowej aranżacji mieszkania: salonu, holu 
i łazienki. Znalazły się w niej dwie kolekcje: 
do wnętrz  klasycznych i nowoczesnych. Każ-
dą charakteryzuje powtarzający się motyw 
wzorniczy. 
Linia klasyczna to modele z krawędziami  
o łagodnie zaokrąglonych kształtach. Należy 
do niej grzejnik Madera, będący doskonałą 
ozdobą eleganckiego salonu, a także grzej-
nik Memfis. Linię dopełnia grzejnik łazienko-
wy – Elit. 
W nowoczesnych kolekcjach dominują grzej-
niki o geometrycznych kształtach krawędzi 
grzejników. Znajdziemy tu przeznaczony do 
salonu: Sorento, Santos do holu oraz łazien-
kowy grzejnik Libra. 

Urządzenia wykonane przy dużym udziale 
pracy ręcznej odznaczają się doskonałą es-
tetyką wykończenia, są dokładnie szlifowa-
ne, polerowane i lakierowane. W końcowym 
etapie produkcji poddawane są procesowi 
kataforezy (KTL), który zabezpiecza je przed 
korozją. Odczynniki używane podczas tego 
procesu są przyjazne dla środowiska. 
Producent dysponuje dodatkowo boga-
tą paletą barw. Do każdego grzejnika war-
to dobrać ozdobne zawory, które korzystnie 
wpłyną na estetykę wykończenia. Nowa linia 
wzornicza jest doskonałym, kompleksowym 
rozwiązaniem designerskim przeznaczonym 
do wnętrz współczesnego domu.  

SantosMadera

Nowości Terma Technologie 

Grzejniki  
inspirowane  
pięknem Kaszub

  Kolory, regulacja, moce…
Nowe grzejniki oferowane są w kolorach  
z palety RAL (K7 Classic) – 192 kolory i dodat-
kowo w 72 kolorach palety specjalnej Terma 
Technologie. 

Nowa kolekcja grzejników
…2012

Aero – grzejnik do złudzenia imitujący ułoże-
nie i ruch wydm w wietrzny dzień. Wykonany 
z prostokątnych profili 70x11 mm (ułożonych 
płasko w pionie). 
Profile poddano specjalnej obróbce poprzez 
aeroforming, nadając im zmienny kształt, 
dzięki czemu uzyskano efekt wypukłości i za-
łamania światła.

Easy – grzejnik o prostej, minimalistycznej 
wręcz formie. Zastosowano tu jeden profil 
prostokątny 30x30 mm, zarówno w elemen-
tach poziomych, jak i pionowych stanowią-
cych kolektory. Warto podkreślić, że nie są 
tu widoczne łączenia. Grzejnik Easy moż-
na zamontować prostopadle do ściany, jako 
ściankę działową np. w łazience, wizualnie 
dzieląc jej przestrzeń. W tym celu należy za-
stosować specjalną konsolę do montażu do 
podłogi. 

Rok 2012 dla firmy Terma Technologie upłynie pod znakiem 
wprowadzania na rynek wielu ciekawych modeli grzejników 
dekoracyjnych. Ich design ściśle nawiązuje do elementów krajobrazu 
Kaszub i charakterystycznych dla tego regionu urządzeń. To odwołanie 
się we wzornictwie do tradycji i natury Kaszub świadczy o silnym 
poczuciu przynależności firmy do tej ziemi. Nowości wśród grzejników 
zbudowane zostały z dbałością o każdy element, łączą ciekawy design 
i wysoką wydajność, co umiejscawia je na najwyższej półce urządzeń 
grzewczych. 
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Cane – to właśnie pałki i trzcina przy brzegu 
kaszubskich jezior stanowiły inspirację do za-
projektowania tego grzejnika. Zastosowano 
tu 3 różne średnice rur stalowych, rozmiesz-
czonych na pozór przypadkowo, ale two-
rzących efekt sitowia. Przyłącze umieszczono 
centralnie na dole.

Geo – grzejnik przypominający kształt prze-
ciętego drzewa i jego słojów w wersji piono-
wej lub przypominający warstwy ziemi  
w przekroju w wersji poziomej. Profile są pro-
stokątne o wymiarach 70x11 mm, kolekto-
ry zaś zasilający i powrotny umieszczono za 
grzejnikiem. Geo, podobnie jak grzejnik  
Cyklon z oferty Terma Technologie, jest grzej-
nikiem odwracalnym.

Stump – front wysokiego lasu, nierówno-
mierny, z drzewami wysuniętymi i cofnięty-

mi z szeregu. Aby uzyskać ten efekt zastoso-
wano prostokątne profile pionowe o różnym 
przekroju. Grzejnik ten jest także ciekawy ze 
względu na rozwibrowanie światłocienia. Tu 
też, podobnie jak w grzejniku Geo, kolekto-
ry umieszczono za frontem grzejnika. Grzejnik 
występuje w wersjach do montażu w pionie  
i w poziomie. 

A co w roku…2013?

Ivy – to grzejnik, który …pnie się po ścianie. 
Przypomina bluszcz lub pnącza przygotowu-
jące się do wypuszczenia kwiatów. Rurowe 
elementy grzejne zostały poddane specjal-
nemu procesowi gięcia.

Sultan – patrzymy i widzimy …koszyk wiklino-
wy lub fakturę tkaniny płóciennej w bardzo 
dużym zbliżeniu. Tak oczywiście działa nasza 

Kolekcja 2012 (od lewej: Aero, Easy, Geo, Cane, Stump

wyobraźnia, sam zaś grzejnik wykonano  
z profilu rurowego przeplatając elementy 
pionowe z poziomymi. Zasilenie wykonano 
na dole po lewej stronie.

Stone – grzejnik jak głaz

W nowej kolekcji na szczególną uwagę zasłu-
guje elektryczny grzejnik wykonany ze spe-
cjalnego wysokowartościowego betonu, sta-
nowiącego mieszaninę pyłów i różnych
składników, nadający się do powtórnego 
przetworzenia. Grzejnik Stone przypomina

głaz wtoczony na środek pokoju. Ideal-
nie wkomponowuje się i zagospodarowuje 
duże przestrzenie. W blacie znajduje się miej-
sce na olejki eteryczne, kiedy grzejnik osiąga 
temperaturę zbliżoną do temperatury ludz-
kiego ciała olejki odparowują.  

Jacek Ryń to autor nowej kolekcji grzejników  
dekoracyjnych. 
Stworzył 8 indywidualnych projektów grzejników  
o zróżnicowanych kształtach i koncepcji. 6 z nich zo-
stanie wprowadzonych do oferty jeszcze w tym roku, 
2 kolejne (Ivy i Sultan) w 2013.
Podczas projektowania kierowałem się prostą zasa-
dą: tak „uplastycznić” stalowe elementy grzejne, aby 
wyraźnie nawiązywały do świata natury,  jednocze-
śnie spełniając swoją podstawową funkcję związaną 
z przekazywaniem ciepła. 

Jacek Ryń

Kolekcja 2013 (od lewej: Sultan, Ivy)

Stone – grzejnik betonowy
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COSMO  
– kompletny program 
grzejników dekoracyjnych

  Piotr Higersberger   Grzejniki dekoracyjne zostały zaprojekto-
wane i wykonane w celu stworzenia ideal-
nej kompozycji we wszystkich pomieszcze-
niach mieszkalnych, niezależnie od tego czy 
znajdują się w łazience, pokoju dziennym, sy-
pialni, kuchni czy przedpokoju. Nowatorskie 
konstrukcje, niebanalny kształt oraz doskona-
ła jakość gwarantują wysoką moc grzewczą 
i eksploatację przez wiele lat. Same grzejniki 
dekoracyjne stają się główną atrakcją  
w pomieszczeniach mieszkalnych obecnych 
czasów o zredukowanych koncepcjach.  
A wyszukane grzejniki dekoracyjne COSMO 
zwiększają wartość pomieszczenia.Kompletny 
program grzejników dekoracyjnych COSMO 
spełnia wszystkie wymagania nowoczesnego 
świata mieszkań: poczynając od wartościo-
wego produktu na życzenie, aż do korzystne-
go cenowo i funkcjonalnego grzejnika. 

COSMO w zależności od modelu występują 
w następujących wersjach: 
- standard - w zakresie dostawy zaślepka  
i odpowietrznik oraz zestaw montażowy;  
- z podłączeniem środkowym – w zakresie 
dostawy zaślepka, odpowietrznik oraz zestaw 

Firma Vogel & Noot jest jednym z wiodących producentów markowych 
grzejników w Europie. Poprzez program grzejników dekoracyjnych, 
który został przygotowany przez doświadczonych projektantów sztuki 
użytkowej, realizowany jest cel, aby w szlachetnym wzorze połączyć 
najwyższe wymagania techniczne z finezją wykonania. Niniejszy artykuł 
przedstawia 5 modeli spośród 21 oferowanych przez producenta.

Model COSMO DREZNO-VM 
jest szczególnie atrakcyjny 
dzięki układowi płaskich 
kolektorów. Dużym plusem 
jest wysoka moc grzewcza. 
Grzejnik ten dostępny 
jest z kątowym zestawem 
zaworowym – przyłącze 
środkowe, przy czym przyłącze 
ukryte jest pod osłoną w 
kolorze grzejnika. 
Wymiary:
• wysokość: 790, 1222 i 1510 mm 
• szerokość:  500, 600, 750  
i 900 mm 
• głębokość: 75-87 mm 

COSMO PARYŻ-V jest 
ekstrawaganckim obiektem 
sztuki, a dodatkowym 
atutem jest jego dostępność 
w wersji chromowanej lub 
pozłacanej. Artystyczne 
wygięcia zapewnią ciepło 
wszędzie tam, gdzie jest ono 
konieczne. Model COSMO 
PARYŻ-V jest dostępny w 
wersji z zaworem.
Wymiary:
• wysokość: 1250, 1500, 1600, 
1800 mm 
• szerokość:  572 i 636 mm
• głębokość:  225-263 mm

Grzejniki COSMO BERLIN/COSMO 
BERLIN-VM oraz COSMO BERLIN-T 
VM (fot.) to modele o wielu obliczach. 
Charakteryzują się prostym, ale 
funkcjonalnym wzornictwem. Ich 
zaletą jest łatwość czyszczenia. 
Producent oferuje do tych modeli 
szereg wieszaków o różnych kształtach 
i wielkościach oraz szklaną półkę. 
Model COSMO BERLIN występuje  
w wersji standard lub VM ze 
środkowym przyłączem zaworowym 
i jego osłoną w kolorze grzejnika. 
Wersja T-VM zaś ma podwójny zestaw 
rur poziomych (z przodu i z tyłu 
grzejnika) i dzięki czemu moc tego 
grzejnika jest o ok. 40% wyższa niż 
modelu VM. Dopełnieniem rodziny 
jest grzejnik COSMO BERLIN-E – 
wersja typowo elektryczna.
Wymiary:
• wysokość:  796, 1196, 1756 mm,   
-T-VM – 1194, 1754mm
• szerokość:  500, 600, 750, 900 mm,  
-T-VM – 500, 600, 750 mm
• głębokość:  97-109 mm,   
-T-VM – 113-125 mm

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

DYSTRYBUTOR:
www.bimsplus.com.pl
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Grzejnik dekoracyjny 
COSMO RZYM to przykład 
umiejętności tworzenia 
rzeczy pięknych. Niewątpliwą 
zaletą jest zastosowanie go, 
jako doskonale grzejącego 
wieszaka na garderobę. 
Model COSMO RZYM jest 
dostępny w wersji standard.
Wymiary:
• wysokość:  1600 i 1800 mm 
• szerokość:  510, 822, 1030 
i 1238 mm (tylko przy wys. 
1800 mm) 
• głębokość:  169-189 mm 
(zawiera odstęp od ściany)

montażowy (wyjątek: COSMO ZURYCH – tylko 
zawieszki przyspawane z tyłu grzejnika),  
w COSMO PARYŻ-V – tylko wbudowany  
fabrycznie zawór. W modelach COSMO  
ZURYCH-VSM, COSMO DREZNO-VM, COSMO 
GRAZ-VM, COSMO GENEWA-VM, COSMO  
BERLIN-VM, COSMO BERLIN-T VM – zintegro-
wany kątowy zestaw zaworowy wraz z jego 
osłoną w kolorze grzejnika;
- wykonanie jako ścianka działowa  
(model COSMO FLORENCJA-T);
- wykonanie elektryczne (COSMO WIEDEŃ-E,
COSMO BERLIN-E, COSMO GENEWA-E).
Grzejniki dekoracyjne COSMO pracują przy 
maks. temperaturze roboczej 110°C. Grzejni-
ki przechodzą dwuwarstwowe lakierowanie wg 
DIN 55900: gruntowanie lakierami wodorozcień-
czalnymi oraz elektrostatyczne proszkowe la-
kierowanie lub elektrolityczne lakierowanie po-
wierzchni pokrywanych metalami szlachetnymi. 
Grzejniki dekoracyjne o szerokościach do 750 
mm włącznie mogą być dostarczone jako po-
złacane lub chromowane, podczas ich doboru 
należy jednak uwzględnić spadek ich mocy.  

COSMO GRAZ/COSMO GRAZ-VM 
to uniwersalne wzornictwo grzejnika 
z charakterem, które jest wszędzie 
widoczne. Dodatkową zaletą jest 
łatwość czyszczenia grzejnika.  
Z akcesoriów polecamy tradycyjne 
wieszaki na ręczniki, jak i w kształcie 
owala. Model COSMO GRAZ dostępny 
jest w wersji standard, natomiast 
COSMO GRAZ-VM w wersji z zespołem 
zaworowym, ukrytym pod osłoną  
w kolorze grzejnika.
Wymiary:
• wysokość:  796, 1196, 1756 mm 
• szerokość:  498, 596, 742, 887 mm
• głębokość:  119-176 mm 
W przypadku zamontowania grzałki 
elektrycznej w modelu COSMO 
GRAZ, konieczne staje się użycie 
chromowanego trójnika T, w celu 
podłączenia samej grzałki, jak  
i zasilania.
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Polska i prawda o pracy kolektorów 

Kolektor próżniowy 
droższy niż płaski,  
a w sumie ciepła daje… mniej? 

  Ireneusz Jeleń

  Kolektory słoneczne próżniowe zajmu-
ją różną pozycję na rynkach poszczególnych 
krajów. Według ostatniego raportu ESTIF 

z czerwca 2011 r., w całym 2010 roku udział 
kolektorów próżniowych wynosił np. dla Au-
strii 4,2%, Francji 3,5%, Hiszpanii 6,4%, Niemiec 
10,0%, Włoch 12,8%. Polska należy do grupy 
krajów, gdzie udział kolektorów próżniowych 
jest znacznie wyższy, bo w 2010 roku wyniósł 
24,3%. Podobne wskaźniki notuje się  
w Czechach 18,6%, Wielkiej Brytanii 28%, na 
Węgrzech 30% i w Szwecji 34,5%. Duży udział 
kolektorów próżniowych w rynku wynika za-
pewne z kilku czynników. Wydaje się jednak, 
że w przypadku Szwecji (szczególnie połu-
dniowa i środkowa część) i Wielkiej Brytanii 
wpływ może mieć stosunkowo ciepły „morski” 
klimat z rzadkimi opadami śniegu. Zjawisko za-
legania śniegu i szronu na rurach próżniowych 
nie stanowi tutaj większego problemu. 
Z kolei popularność kolektorów próżniowych 
w Polsce i krajach ościennych może nieste-
ty wynikać ze względów cenowych i marke-
tingowych. Na rynku dostępnych jest bowiem 

Za niższymi wydajnościami niektórych próżniowych kolektorów 
słonecznych nie idzie w parze niższa cena zakupu. Na podstawie cen 
katalogowych netto 20 kolektorów płaskich i 13 próżniowych okazuje 
się, że cena jednostkowa za 1 m2 jest wyższa dla próżniowych średnio 
2,5-krotnie (2182 PLN/m2 wobec 889 PLN/m2)…

Ten sam zimowy dzień, kolektor próżniowy i płaski – 
który już pracuje, a który jeszcze się rozmraża? 

wiele urządzeń o pozornie niskiej cenie zaku-
pu i jednocześnie kojarzących się z wysokoefek-
tywną techniką – zgodnie z utartą wciąż opinią 
o bezwzględnej wyższości kolektorów próżnio-
wych nad płaskimi.  W przypadku Polski moż-
na szacować, że kolektory próżniowe o wysokiej 
sprawności pracy, a można do nich zaliczyć  
w praktyce kolektory o 1-ściennych rurach próż-
niowych, stanowią nie więcej niż 20% ogółu 
sprzedawanych rocznie kolektorów próżniowych.

Porównanie pracy kolektorów słonecz-
nych w okresie…

…letnim
Kolektory próżniowe powinny zapewniać wyż-
sze efekty pracy także w okresie letnim. Tymcza-
sem okazuje się, że spora część oferowanych na 

rynku urządzeń nie jest w stanie uzyskać więcej 
ciepła niż „tradycyjny” kolektor płaski nawet  
w sprzyjających warunkach. Obrazuje to przy-
kład z rys. 4 , gdzie co prawda kolektor próż-
niowy 2-ścienny cechuje się najniższymi strata-
mi ciepła (39 W/m2), ale pomimo tego osiąga 
niższą o 14% wydajność cieplną (458 W/m2) od 
kolektora płaskiego i o blisko 30% od kolektora 
próżniowego 1-ściennego. A zatem skuteczna 
izolacja cieplna tego typu kolektora próżniowe-
go nie gwarantuje korzystniejszej od innych ko-
lektorów pracy.

…zimowym
Wyższość kolektorów próżniowych nad płaski-
mi powinna być wyraźnie widoczna w sezonie 
zimowym. Straty ciepła kolektora próżniowego 
2-ściennego mogą być niższe ponad 4-krotnie 

r
ek

la
m

a

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


Dysponując parametrami kolektorów sło-
necznych z obecnej bazy certyfikatów 
Solar Keymark (solarkeymark.org) można 
w sposób wiarygodny porównywać  
w różnych warunkach pracy kolektory 
różnych typów. Biorąc pod uwagę  
5 kolektorów oferowanych na rynku krajo-

wym, w tym 4 próżniowe kolektory  
i 1 płaski, widoczne są znaczne dyspro-
porcje pomiędzy wydajnościami cieplny-
mi kolektorów próżniowych. Są dostępne 
kolektory próżniowe o wyraźnie wyż-
szych wydajnościach od kolektorów pła-
skich, ale jest też cała grupa kolektorów 
ze znacznie niższymi sprawnościami pra-
cy (rys. 1 )
 
Kolektory próżniowe – niższe  
sprawności, wyższe ceny?
Za niższymi wydajnościami niektórych 
próżniowych kolektorów słonecznych nie 
idzie w parze niższa cena zakupu. 
Na podstawie cen katalogowych netto 
20 kolektorów płaskich i 12 próżniowych 
okazuje się, że cena jednostkowa za  
1 m2 jest wyższa dla próżniowych średnio 
2,5-krotnie (2182 PLN/m2 wobec 889 PLN/m2). 
W skrajnym przypadku różnica wyno-
si niemal 6 razy. Najtańszy kolektor próż-
niowy jest nadal droższy o 17% w stosunku 
do najdroższego płaskiego, a jednocze-
śnie jego średnia wydajność cieplna  
w zakresie ΔT = 16-48 K, pozostaje niższa  
o 15% od wspomnianego kolektora pła-
skiego.
Wydajności cieplne próżniowych kolek-
torów słonecznych patrząc na wartość 
średnią dla 12 kolektorów są wyższe  
o 20% od wydajności średniej dla kolekto-
rów płaskich (rys. 2 ). Jednak wykres po-
kazuje, że istnieje spora grupa kolektorów 
próżniowych, których wydajność ciepl-
na może być zbliżona do średniej wydaj-
ności dla kolektorów płaskich (322 W/m2, 
rys. 2 ), a nawet niższa (!).

Ile trzeba rzeczywiście zapłacić  
za ciepło z m2 kolektora?
Wobec powyższych faktów staje się ja-
sne, że ciepło uzyskiwane z kolektorów 
próżniowych „jest droższe” niż te uzyski-
wane z kolektorów płaskich i jest to śred-
nio 2-krotna różnica w przeliczeniu W/m2 
(na powierzchnię apertury, dla zakresu 
pracy ΔT = 16-48 K). 
Co ciekawe w takim porównaniu z regu-
ły najmniej korzystnie wypadają najtań-
sze kolektory próżniowe o niskich zarazem 
sprawnościach. Na przykład: dla najtań-
szego w porównaniu kolektora wskaźnik, 
PLN/Wxm2 wyniósł 8,17 PLN/Wxm2 

podczas gdy dla najbardziej wydajnego 
próżniowego: 5,06 PLN/Wxm2. Tak więc po-
zornie atrakcyjne cenowo kolektory, mogą 
okazać się …drogie.
Czy więc kolektory próżniowe mają sens 
zastosowania w naszych warunkach? Na-
leży wziąć pod uwagę i inne czynniki, jak 
design, preferencje klienta czy warunki 
zabudowy. Niektóre kolektory próżniowe 
pozwalają na montaż w dowolnej pozy-
cji, np. na elewacji budynku, czy dachu 
płaskim w pozycji poziomej. 
Możliwość obracania rur próżniowych ko-
ryguje niekorzystne ustawienie absorbe-
rów względem kąta padania promieni 
słonecznych. 
Warto też przyjrzeć się efektom pracy ko-
lektorów obydwu typów w różnych wa-
runkach. Występują tu znaczne i czasem 
zaskakujące różnice. Okazuje się, że naj-
niższe straty ciepła do otoczenia wca-
le nie muszą się przekładać na najwyższe 
uzyski ciepła kolektora…

Porównanie sprawności kolektorów słonecznych z polskiego rynku…
32

2 
W

/m
2 

212 W/m2 

357 W/m2 

426 W/m2 

208 W/m2 

2  Porównanie 
wydajności cieplnych 
kolektorów płaskich 
i próżniowych, 
wydajności 
uśrednione dla 
zakresu ΔT = 16-48K, 
nasłonecznienie  
600 W/m2, odniesione 
do powierzchni 
apertury wg danych 
z Solar Keymark 
[źródło:  
solarblog.pl]

1  Wykres sprawności popularnych typów kolektorów 
słonecznych w typowym zakresie pracy [źródło: 
solarblog.pl]
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niż płaskiego (rys. 5 ), a wydajność wyższa – 
w opisywanym przypadku o 14%.  
W stosunku jednak do kolektora próżniowe-
go 1-ściennego, wydajność może być niższa 
o ponad 30%.
Wydajność kolektora próżniowego w okresie 
zimowym będzie mogła być wyższa w po-
równaniu do kolektorów płaskich, pod wa-
runkiem, że powierzchnia rur próżniowych 
będzie wolna od śniegu czy szronu. Jak 

wskazuje jednak praktyka, w warunkach zi-
mowych mamy do czynienia nie tylko z za-
leganiem śniegu, ale częściej szronu osadza-
jącego się na powierzchni rur próżniowych. 
Przepuszczalność promieniowania słonecz-
nego przez warstwę szronu można szacować 
na 30-50% (solartirol.at). Przepuszczalność 
śniegu jest uzależniona od jego struktury, ko-
loru itp. Można szacować, że warstwa śniegu 
o grubości 5 cm, zmniejsza przepuszczalność 

promieniowania słonecznego do 20%, a war-
stwa 10 cm do 5% [1]. 
Wobec tego do absorbera kolektora 2-ścien-
nego próżniowego dociera mniejsza ilość 
promieniowania (66 W/m2, rys. 6 ) i przy niż-
szych stratach ciepła do otoczenia (9 W/m2, 
niemal 5-krotnie mniej niż w kolektorze pła-
skim i 30% mniej niż w 1-ściennym próżnio-
wym), powierzchnia rury próżniowej będzie 
przez długi czas pozostawać pokryta śnie-

giem lub szronem.
Potwierdza się to w wielu publikacjach, jak 
np. w porównaniu pracy kolektorów oby-
dwu typów zabudowanych na połaci domu 
dwurodzinnego w Niemczech [2]. Uzyski cie-
pła odniesione do powierzchni brutto kolek-
torów w okresie 10.2004-03.2005 były wyższe 
dla kolektorów płaskich niż dla próżniowych. 
Kolektory próżniowe mogły uzyskiwać wyższe 
wartości temperatury pracy, ale pracowały 

Wizualnej oceny pracy kolektorów słonecznych do-
konano w warunkach rzeczywistych. 
W tym celu wykonano zdjęcia 19 instalacji, w jednym 
z dni mroźnej zimy – 12 lutego 2012 r., przy tempera-
turze powietrza -10oC, w tym samym czasie (12:00-
12:30) i w bliskiej odległości od siebie (okolice Kato-
wic, w promieniu do 3 km). 
Pomimo korzystnych warunków nasłonecznienia 

Reportaż z 1 dnia zimowego  
i 19 kolektorów:  płaskie pracują, 
próżniowe… się odmrażają 

3  Fotoreportaż 12.02.2012r., godz. 12:00-12:30, temperatura zewnętrzna -10oC, okolice 
Katowic w promieniu 3 km

przez cały dzień, kolektory próżniowe nie były  
w stanie rozmrozić swojej powierzchni do końca 
dnia (rys. 3 ). W tym czasie stwierdzona tempera-
tura w jednym z układów z płaskimi kolektorami 
słonecznymi przekraczała 40oC. Podobna sytuacja 
powtarzała się przez kilka kolejnych dni. 
W porównaniu o jakim mówi [2], w okresie trzech 
dni stycznia, w warunkach dobrego nasłonecznie-
nia i przy temperaturze powietrza wahającej się 
od 0 do -14oC, kolektory płaskie pracowały każde-
go dnia. Z kolei próżniowe kolektory słoneczne za-
częły pracę dopiero z końcem 3-ego dnia.

http://www.instalreporter.pl
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wyraźnie krócej w porównaniu do płaskich, 
z uwagi na dłuższe rozmrażanie powierzchni 
rur ze śniegu i szronu.
Kolektory słoneczne płaskie znajdują nie bez 
powodu najszersze zastosowanie na rynku, 
zapewniając najkorzystniejszą relację wydaj-
ności cieplnej do ceny zakupu. Także prakty-
ka wskazuje na ich korzystne cechy, jak szyb-
kość oczyszczania powierzchni w sezonie 
zimowym, a także nie poruszaną tutaj, niższą 
wrażliwość na braki odbioru ciepła – to zna-
czy możliwość schładzania (np. funkcja urlo-
powa) układu i niższe temperatury czynnika 
grzewczego chroniące go przed uszkodze-
niem. Kolektory próżniowe mają swoje zalety, 
jednak ich zastosowanie musi być przemyśla-
ną decyzją, nie opieraną jedynie o pozor-

ny argument niskiej ceny zakupu i obietnice 
uzyskiwania wysokich efektów oszczędności 
ciepła. Wiele, a można zaryzykować stwier-
dzenie, że wręcz większość kolektorów próż-
niowych oferuje przy wyższej cenie zakupu 
zbliżone, a często i niższe efekty pracy, jak  
w przypadku kolektorów płaskich.

[1] Field investigations of apparent optical 
properties of ice cover in Finnish and Esto-
nian lakes in winter 2009, Estonian Journal of 
Earth Sciences, 2011, 60, 1, 50-64
[2] Performance of Vacuum Tube and Flat 
Plate Collectors Concerning Domestic Hot 
Water Preparation and Room Heating 2nd 
European Solar Thermal Energy Conference 
2005 (estec2005), Freiburg, 21.-22.06.2005  

6  Porównanie wydajności cieplnych kolektorów słonecznych (parametry jak na rys. 4 ),  
w warunkach dobrego nasłonecznienia w okresie zimowym 600 W/m2, przy temperaturze 
zewnętrznej -10oC i temperaturze absorbera 40oC

5  Porównanie strat ciepła kolektorów słonecznych (parametry jak na rys. 4 ),  
w warunkach dobrego nasłonecznienia w okresie zimowym 600 W/m2, przy temperatury 
zewnętrznej -10oC, temperaturze absorbera 0oC i pokryciu warstwą śniegu 5 cm

4  Porównanie wydajności cieplnych kolektorów słonecznych (parametry z bazy 
solarkeymark.org odniesione do powierzchni apertury - płaski: η0 = 79,4%, a1 = 
4,36 W/m2K, a2 = 0,0049 W/m2k2, próżniowy 2-ścienny odpowiednio: 55,2%, 0,86, 
0,0030, próżniowy 1-ścienny odpowiednio: 78,0%, 1,27, 0,0012) w warunkach dobrego 
nasłonecznienia 900 W/m2, przy temperaturze zewnętrznej 30oC i temperaturze absorbera 
70oC
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bezpieczeństwo użytkowania kotła bez ko-
nieczności stosowania dodatkowego zabez-
pieczenia mechanicznego. Standardowo ko-
cioł ma również zabezpieczenie elektroniczne 
w postaci czujnika temperatury podajnika. 

Budowa i działanie
Automatyczne, samooczyszczające się pa-
lenisko spala dokładnie taką porcję paliwa, 
jaka niezbędna jest do uzyskania nastawio-
nej przez użytkownika na sterowniku tempe-
ratury. Narażone na wysoką temperaturę 
części paleniska wykonane są ze stali żaro-
odpornej oraz materiałów ceramicznych. 
Wyposażenie paleniska w panele ceramicz-
ne zapewnia optymalne warunki dla proce-
su spalania, zwiększa efektywność paleniska, 
jego żywotność. Na ruszcie komory paleni-
skowej następują wszystkie procesy prowa-

dzące do spalenia podawanego paliwa  
z udziałem powietrza dostarczanego wen-
tylatorem nadmuchowym znajdującym się 
pod obudową palnika. Powietrze pierwot-
ne zostaje doprowadzone pod ruszt, nato-
miast powietrze wtórne tłoczone jest poprzez 
układ dysz znajdujących się w panelach ce-
ramicznych w sferę spalania paliwa. Odpo-
wiedni – w zależności od rodzaju spalanego 
paliwa – strumień powietrza dostarczanego 
przez wentylator nadmuchowy regulowany 
jest przez elektroniczny moduł.

Praca ciągła
Kocioł wyposażony jest w grzałkę ceramicz-
ną, za pomocą której następuje rozpalenie 
paliwa w etapie uruchomienia kotła. Auto-
matyczny zapłon paliwa oraz system pod-
trzymania ognia po osiągnięciu żądanej 
temperatury sprawia, iż kocioł może w peł-
ni sprawnie pracować nawet przy niewiel-
kim zapotrzebowaniu na moc cieplną (moż-
liwość ciągłej pracy oraz współpracy z 
zasobnikiem c.w.u. w okresie letnim). Mecha-
nizm ruszt ruchomych pozwala na zastoso-
wanie paliw z tendencją wytwarzania szlaki.

Powstały w procesie spalania biomasy po-
piół można wykorzystać jako pełnowarto-
ściowy, ekologiczny nawóz do uszlachetnia-
nia gleby.  

Energooszczędna  
konstrukcja i bezpieczeństwo 

Kocioł SAS  
AGRO-ECO  
– biomasa pod  
kontrolą

  Małgorzata Sas

  Mechanizm dwóch ślimaków
Lata doświadczeń w produkcji oraz eksplo-
atacji kotłów opalanych biomasą (pelety, 
ziarna zbóż, suche pestki owoców) pozwoli-
ły na opracowanie w ZMK SAS nowego sys-
temu podawania paliwa z mechanizmem 
dwóch ślimaków oraz kanałem przesy-
powym. Dotychczas dostępne na rynku po-
dajniki biomasy wyposażone w pojedynczą 
spiralę transportową oraz zabezpieczenie w 
postaci „strażaka” są uciążliwe w eksploata-
cji. W przypadku wzrostu temperatury w ukła-
dzie podającym paliwo następuje otwarcie 
zaworu – zalanie paleniska wodą. Powodu-

je to konieczność dokładnego czyszczenia 
komory kotła, co jest niezwykle praco- i cza-
sochłonne. W podajniku opracowanym 
przez zespół konstrukcyjny ZMK SAS trans-
port paliwa z zasobnika opału do komo-
ry paleniskowej odbywa się tak, aby wy-
eliminować niebezpieczeństwo cofnięcia 
płomienia do zasobnika opału w trakcie 
normalnej pracy, postoju podajnika,  
a również w przypadku przerw w dostawie 
energii elektrycznej (brak zasilania).
Nowatorskie rozwiązanie oparte o układ 
dwóch ślimaków z odpowiednio zestopniowa-
ną prędkością podawania paliwa zwiększa 

Zapraszamy do odwiedzenia sto-
iska SAS z infobusem oraz zapozna-
nia się z pracą kotła SAS AGRO-ECO 
podczas Międzynarodowych Targów 
Instalacyjnych w Poznaniu INSTALA-
CJE: 23-26.04.2012, stoisko zewnętrz-
ne nr 3 (pomiędzy pawilonami 5 i 9) . 

Infobus SAS

Na przestrzeni ostatnich kilku lat nastąpił dynamiczny rozwój technologii 
spalania paliw alternatywnych jak biomasa czy inne paliwa pochodzenia 
rolniczego. Wpływ na rozwój tej dziedziny z pewnością miały problemy  
z dostępnością i poziomem cen tradycyjnych nośników energii.  
W warunkach polskich najkorzystniejszym ekonomicznie rozwiązaniem 
wydaje się wybór kotła zautomatyzowanego, przystosowanego do 
wysokoefektywnego spalania różnorodnych paliw z biomasy. 

ZAKŁAD METALOWO-KOTLARSKI SAS
28-100 Busko-Zdrój
Owczary, ul. Przemysłowa 3
tel. +48 41 378 46 19, faks +48 41 370 83 10
www.sas.busko.pl
biuro@sas.busko.pl
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kompaktową budowę urządzenie jest łatwe  
w zabudowie. Płynne dopasowanie do żą-
danej głębokości możliwe jest dzięki telesko-
powej nasadzie. Nasadę można obracać, 
nachylać i regulować pod względem wyso-
kości. Zintegrowany w pokrywie wpust przyj-
muje wodę z powierzchni. Również podczas 
pęknięcia rury pompa w sposób ciągły od-
prowadza brudną wodę powyżej poziomu 
zalewania i utrzymuje pomieszczenia piwnicz-
ne w suchym stanie. Wysokość podnoszenia 
wynosi 9,5 m. Urządzenie dostępne jest rów-
nież w wersji do swobodnego ustawienia. 

Przepompownia Aqualift F LW600 

Przepompownia Aqualift F w systemie stu-
dzienek KESSEL LW 600 przeznaczona jest  
do ścieków zawierających fekalia i bez fe- 
kaliów, do zabudowy w ziemi na zewnątrz 
budynków. 

Studzienka wykonana jest z polietylenu, 
dzięki czemu jest wodoszczelna i odporna na 
ścieki agresywne. Nasada ma płynną regu-
lację wysokości. Pokrywa w klasie B wykona-
na jest z żeliwa szarego. 
Urządzenie dostępne jest z jedną wyjmowaną 
pompą TPF1000 i z urządzeniem sterowniczym 
z funkcją samodiagnozy SDS. Przepompownię 
można stosować w strefach niezagrożonych 
wybuchem. Wysokość podnoszenia wynosi 
9,5 m. Dostępna jest również wersja Duo –  
z dwoma wyjmowanymi pompami.  

Nowości Kessel  
na targach Instalacje

  Anna Stochaj

  

Prysznicowy odpływ liniowy  
Linearis Comfort

Dotychczasowy asortyment odpływów linio-
wych Linearis uzupełniony został o nową se-
rię – Linearis Comfort. Rama i pokrywa od-
pływu wykonane są standardowo ze stali 
nierdzewnej, a po odwróceniu pokrywy 
mogą zostać wklejone płytki. Rama i nasada 
mają dodatkową regulację wysokości (od 
8 do 22 mm), dzięki czemu Linearis Comfort 
dopasowuje się do różnych wysokości wyło-
żenia posadzki – także do kamienia natural-

nego. Przepustowość wynosi 63 l/min  
z nadpiętrzeniem 10 mm. Odpływ można za-
budować przy ścianie lub od strony pomiesz-
czenia. W przypadku zabudowy przy ścianie 
nóżki montażowe można dowolnie odchylać. 
Gładkie i łatwe w czyszczeniu powierzch-
nie zapewniają wzorową higienę. W ramach 
osprzętu dostępny jest suchy syfon Multistop 
oraz sitko na zanieczyszczenia. W ofercie do-
stępne są również odpływy Linearis Comfort 
Light (podświetlane diodami LED), Linearis 
Comfort Crystal (z kryształkami Swarovskie-
go) oraz Linearis Comfort Logo (z podświetla-
nym logo). 

Przepompownia Aqualift F Compact 

Nowa przepompownia Aqualift F Compact 
do instalacji podpodłogowej przeznaczo-
na jest do kompleksowego odprowadzania 
ścieków zawierających fekalia i bez fekaliów 
z pomieszczeń piwnicznych. Ze względu na 
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Kessel Sp. z o.o. 
ul. Karwińska 11, 52-015 Wrocław 
tel. 71 774 67 60, faks 71 774 67 69
kessel@kessel.pl, www.kessel.pl

Stoisko firmy Kessal na targach  
Instalacje 2012 będzie w pawilonie  
nr 5, stoisko nr 196.

Kessel zaprasza  
na stoisko

Przepompownia Aqualift F LW600
Przepompownia Aqualift F Compact do 
zabudowy w podłodze

Linearis Comfort
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Urządzenia umożliwiają oszczędne i bez-
pieczne wykorzystanie techniki kondensa-
cyjnej podczas spalania gazu. Co ważniej-
sze osiągają sprawność użyteczną nawet do 
107,7%. Zastosowane w nich komponenty po-
chodzą od sprawdzonych, renomowanych 
producentów, co gwarantuje niezawodną 
pracę urządzeń i długotrwałe użytkowanie. 
Konstruktorzy wyeliminowali z urządzeń ko-
morę powietrzną, umożliwiając łatwy dostęp 
do wszystkich podzespołów kotłów. Ponad-
to komponenty urządzenia montowane są 
na szybkozłączach, co znacznie przyspiesza 
czas ich demontażu. 
Dużą zaletą jest zastosowanie wymiennika 
ciepła z technologią „zimnych drzwi”. Nowe 
wymienniki produkowane są z tłoczonej bla-
chy nierdzewnej. Wewnątrz „drzwi palnika” 
zamontowana jest przegroda termostatycz-
na, którą opływa mieszanka powietrzno-ga-
zowa, odbierając od niej ciepło. Dzięki temu 
temperatura powierzchni wymiennika zostaje 
obniżona nawet do 30°C.
W urządzeniach, tradycyjnie, zastosowany 
został palnik PREMIX ze stali szlachetnej o ni-
skiej emisji NOx, a to co wyróżnia ten mo-
del spośród innych, to system wewnętrznego 
mieszania. Pozwala on na czystsze i dokład-
niejsze spalanie. Ma to wpływ na zmniejsze-
nie strat ciepła do 10 W, a tym za samym na 
podniesienie sprawności kotła. 
Modulowany wentylator obniża zużycie energii, 
a konstrukcja dyfuzora obniża poziom hałasu 
pracy kotła. Godne uwagi jest to, że niezależ-
nie od długości systemu powietrzno-spalinowe-
go, kocioł utrzymuje stały poziom CO2.

Linia kotłów INTEGRA 
Wiszące kotły kondensacyjne z serii INTEGRA 
charakteryzują się wbudowanym 45-litrowym 
zasobnikiem. Stanowią kompletny system 

grzewczy w jednej obudowie i zapewniają 
wysoką wydajność ciepłej wody użytkowej:
- 15 l/min przez pierwsze 10 min (ΔT=30°C), 
- dla kotłów 20 kW – 9,5 l/min, 25 kW –  
13,1 l/min przy pracy ciągłej (ΔT=30°). 
Istotną cechą tych urządzeń jest możliwość 
podłączenia recyrkulacji oraz dostępność 
funkcji antylegionella. 

Kondensacja w kaskadzie 
Kotły kondensacyjne WINDSOR R 85 i 110 to 

TERMET – nowości  
w ofercie polskiego 
producenta

  Żaneta Lisowska

  Wiszące kotły kondensacyjne
• ECOCONDENS CRYSTAL -20, -25, -35 – za-
równo jedno-, jak i dwufunkcyjne, o mocach: 

5,9-19,8; 6,6-24,5; 7,7-34,2 kW;
• ECOCONDENS CRYSTAL -50 – jednofunkcyj-
ne z możliwością łączenia w systemy kaska-
dowe, moc: 8,2-45,3 kW;
• ECOCONDENS INTEGRA -20, -25 – z wbu-
dowanym zasobnikiem 45 l, o mocach: 
5,9-19,8 i 6,6-24,5 kW;
• WINDSOR R -85, -110 – jednofunkcyjne,  
o mocach: 15,4-82,8; 15,4-106,8 kW.

Firma Termet S.A. rozszerzyła ofertę o nowatorską linię urządzeń 
kondensacyjnych z serii Ecocondens – CRYSTAL oraz INTEGRA, jak również 
grupę urządzeń standardowych – Minimax, Unico, Miniterm – ELEGANCE.  
Do oferty dołączyły także kotły o dużej mocy WINDSOR-R, doskonałe 
do łączenia w systemy kaskadowe. Poza nowymi gazowymi urządzeniami 
grzewczymi w ofercie pojawiły się moduły wielostrefowe do systemów 
grzewczych oraz pompy ciepła powietrze-woda do przygotowania c.w.u.

ECOCONDENS CRYSTAL 

MINIMAX 
ELEGENCE

ECOCONDENS INTEGRA
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Termet S.A. 
58 160 Świebodzice, ul. Długa 13 
tel. 74 85 60 601 (801), 74 85 42 549
termet@termet.com.pl, market@termet.pl
www.termet.com.pl
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urządzenia stworzone specjalnie do dużych  
inwestycji – swoje zastosowanie znajdują  
w budynkach wielorodzinnych, użyteczno-
ści publicznej itp. Z wykorzystaniem kotłów 
WINDSOR można zbudować kotłownię  
o mocy nawet do 550 kW. W aplikacjach ka-
skadowych można łączyć od 2 do 5 urzą-
dzeń tego typu. Elementem spinającym cały 
układ jest system sterujący – menager ka-
skad typu AX 5200SQ+AX 5100ZN. 

Nowa linia kotłów standardowych  
ELEGANCE
Dwufunkcyjne kotły MINIMAX ELEGANCE do-
stępne są w wersji z otwartą komorą spala-
nia: 7-13 i 7-24 kW, jak również z zamkniętą 
6-21 i 7-24 kW. Kotły MINITERM ELEGANCE–  
z otwartą komorą spalania mają moc  
7-24 kW, natomiast z zamkniętą komorą spa-
lania 7-21 i 7-24 kW. UNICO ELEGANCE to ko-
tły jednofunkcyjne o szerokim zakresie mocy 
– turbo: 7-13, 7-21, 7-24, 8-29 kW; otwarta ko-
mora: 4-13, 7-24, 10-29 kW. 
Wszystkie urządzenia tej serii mają nowocze-
sny i elegancki wygląd. Charakteru nadaje 
im ergonomiczny panel sterowania z wyświe-
tlaczem LCD. Istotną zaletą całej serii jest uni-
wersalna płyta elektroniczna, dopasowana 
do wszystkich kotłów. 

Na stoisku nr 28 firmy Termet na 
targach Instalacje 2012 w Po-
znaniu w pawilonie nr 5 będzie 
można obejrzeć wszystkie nowe 
urządzenia wprowadzane do 
oferty.

Termet na Instalacjach

lacji. Proces ten jest sterowany elektronicznie. 
Płytki Visign for Care wykonane są z trwałego 
i estetycznego tworzywa, a Visign for Public  
z metalu. Wyjątkowo gładka powierzchnia 
ułatwia utrzymanie ich w czystości.
Najwyższa jakość charakteryzuje również za-
instalowane w fabryce stelaże podtynkowe 
Viega Eco Plus. Zarówno w montażu poje-
dynczym, jak i szeregowym gwarantują one 
łatwy montaż i bezproblemową eksploatację 
przez wiele lat. Stabilna, lakierowana prosz-
kowo rama jest wyjątkowo odporna na od-
kształcenia i zapewnia maksymalne bezpie-
czeństwo statyczne. Wysokość zamocowania 
ceramiki można indywidualnie regulować 
i dostosować do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Zintegrowana pomoc nastawcza 
zapewnia szybki i prosty montaż stelaża. Sys-
tem Viega Eco Plus jest też wyposażony  
w wodooszczędną spłuczkę Visign 2, która 
pozwala na znaczne zmniejszenie ilości zuży-
wanej wody.
Oprócz instalacji sanitarnych w fabryce Heinz 
zastosowano również system Prestabo firmy 
Viega, czyli złączki i rury ze stali ocynkowanej 
zewnętrznie o średnicach od 15 do 108 mm.  
W systemie tym wykonano instalacje ogrzewa-
nia grzejnikowego, zasilania nagrzewnic powie-
trza oraz instalacje ciepła technologicznego.  

Bezdotykowe spłukiwanie… 

Viega  
w fabryce Heinz  
w Pudliszkach

  Zakłady produkcji spożywczej obowiązują 
szczególnie surowe normy higieny, a dla firmy 
Heinz standardy jakości są sprawą prioryteto-
wą. W nowoczesnym zakładzie w toaletach 
zainstalowano najwyższej klasy rozwiązania 
sanitarne Viega.
Do spłukiwania misek ustępowych zastosowa-
no płytki Visign for Care, a do pisuarów – 

Visign for Public. W obu przypadkach są to 
modele sensitive, czyli uruchamiane bezdoty-
kowo za pomocą czujnika na podczerwień. 
Ponadto w przypadku nieregularnego użyt-
kowania instalacji sanitarnych, płytki umożli-
wiają automatyczne higieniczne spłukiwanie 
w określonych odstępach czasu. Eliminuje to 
ryzyko związane ze stagnacją wody w insta-

Nowoczesne płytki 
uruchamiające Visign 
for Care i Visign for 
Public zainstalowane 
w toaletach dla 
pracowników pozwalają 
na bezdotykowe 
spłukiwanie, co 
gwarantuje najwyższy 
poziom higieny. 
W fabryce firmy 
Heinz wykorzystano 
również kilkadziesiąt 
wysokiej jakości stelaży 
podtynkowych Viega 
Eco Plus do misek 
ustępowych i pisuarów.
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wyposażenie in-
stalacji w podpio-
nowe zawory re-
gulacyjne. Nowe 
zawory regula-
cyjne serii HERZ 
4000 umożliwiają 
taki przepływ me-
dium, jaki jest rze-
czywiście wyma-
gany i na jaki jest 
zapotrzebowanie. 
Zawory te pozwa-
lają precyzyjnie 
regulować ciśnienie oraz przepływ czynnika 
w każdej instalacji.
Nowe seria zaworów HERZ-4000 obejmuje:
- automatyczne regulatory różnicy ciśnienia 
HERZ-4002,
- regulatory przepływu HERZ-4001,
- oraz regulatory przepływu z funkcją regula-
cji strefowej HERZ-4006 i HERZ-4006 SMART.

HERZ-PUMPFIX – nowe grupy  
pompowe

Grupy pompowe 
HERZ-PUMPFIX po-
zwalają ograni-
czyć koszt, czas  
i miejsce monta-
żu podczas pod-
łączania kotła do 
instalacji rurowej.  
W zależności od 
modelu, grupy 
pompowe HERZ-
-PUMPFIX  wyposa-
żone są w pompy 
cyrkulacyjne, za-
wory: odcinające, 

zwrotne, regulacyjne, mieszające, nadmiaro-
wo-upustowe, zawory kulowe z wbudowanym 
termometrem oraz armaturę odpowietrzającą.

Stacje mieszkaniowe HERZ-4008

Stacje mieszkaniowe HERZ serii 4008 to nie-
zależne, najwyższej jakości urządzenia służą-
ce do przygotowywania ciepłej wody użyt-

kowej lub z przyłączem do przygotowywania 
stałej i bezpiecznej temperatury wody pit-
nej z zachowaniem higieny. W przeciwień-
stwie do bufora ciepłej wody, stacja włącza 
się dopiero wtedy, gdy potrzebna jest cie-
pła woda, czyli kiedy odkręca się kurek. Sta-
cje mieszkaniowe HERZ-4008 zapewniają sta-
łą temperaturę ciepłej wody, jak również jej 
ilość także w przypadku zróżnicowanego zu-
żywania wody. Moc grzewcza urządzeń wy-
nosi od 7 do 19 kW. 

Nowości marki 
Herz na targach 
INSTALACJE 2012

  Dariusz Odroń

  Nowa generacja zaworów serii 
HERZ-DE LUXE  

Aby spełnić oczekiwania najbardziej wyma-
gających inwestorów i umożliwić precyzyjne 
regulowanie temperatury, HERZ wprowadza 

właśnie  na rynek drugą generację termosta-
tów i przyłączy grzejnikowych w wykonaniu 
DE LUXE. Zawory HERZ-DE LUXE umożliwiają 
estetyczne przyłączanie większości dostęp-
nych na rynku grzejników. Różnorodność wy-
konań sprawia, że przyłącza i termostaty 
HERZ-DE LUXE dają nieograniczone możliwo-
ści stosowania. Szczególnie efektownie zawo-
ry serii DE LUXE prezentują się zainstalowane 
przy łazienkowych grzejnikach dekoracyj-
nych o wyszukanym wzornictwie.
Oferta zaworów HERZ-DE LUXE obejmu-
je m.in.: zawory termostatyczne, zawory po-
wrotne, zawory trójosiowe, przyłącza grzejni-
kowe typu HERZ-3000 i HERZ-VUA.

Nowe regulatory różnicy ciśnienia  
i przepływu serii HERZ-4000

Aby obniżyć zużycie energii w systemach 
chłodzących i grzewczych, niezbędne jest 

Zanim zawita do Poznania EURO 2012, w dniach od 23 do 26 kwietnia na 
terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się największa 
impreza branży instalacyjnej – targi INSTALACJE 2012. 
Firma HERZ pokaże na targach najciekawsze nowości, jakie  pojawiły się  
w ofercie od zakończenia targów INSTALACJE 2010. 
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Elektroniczna głowica  
termostatyczna HERZ-ETKF

Nowa elektroniczna głowica termostatycz-
na HERZ-ETKF umożliwia optymalną regulację 
temperatury pomieszczeń za pomocą dosto-
sowywanego do wymagań użytkownika pro-
gramu ustawień tygodniowych. Zastosowa-
nie głowicy pozwala zaoszczędzić nawet do 
27% kosztów ogrzewania. 
Temperatura powietrza w pomieszczeniu 
może być regulowana bezpośrednio pokrę-
tłem lub też programowana i regulowana 
poprzez sygnał radiowy. Do tego rozwiąza-
nia konieczne jest odpowiednie wyposa-
żenie – pilot i opcjonalnie czujnik na okno 
oraz  wtyczka USB z oprogramowaniem. Aby 
ograniczyć zużycie energii, w momencie 
otwarcia okna specjalny czujnik pozwala na 
automatyczne obniżenie nastawionej tem-
peratury.

MTP INSTALACJE 2012:  
23-26.04.2012 r.
hala nr 5 parter 
sektor C
stoisko nr 63

HERZ zaprasza  
do Poznania!

HERZ Armatura  
i Systemy Grzewcze Sp. z o.o.
32-020 Wieliczka 
ul. Artura Grottgera 58
tel. 12 289 02 20 
faks 12 289 02 21
www.herz.com.pl
centrala@herz.com.pl
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Powyżej opisanych zostało tylko kilka wybra-
nych nowości z bogatej oferty firmy HERZ.
Gorąco zapraszamy do odwiedzenia nasze-
go stoiska na targach INSTALACJE 2012 w Po-
znaniu, gdzie przy filiżance kawy zaprezentu-
jemy Państwu nasze najnowsze produkty  
z działu armatury, systemów grzewczych i sa-
nitarnych.
Na targach będzie można również zoba- 
czyć najnowsze urządzenia  marki HERZ  
z zakresu energii odnawialnej. Będzie to mię-
dzy innymi nowa seria kotłów HERZ Firematic  
BIOCONTROL oraz jedno z najbardziej za-
awansowanych rozwiązań stosowanych  
w kotłach na biomasę – ruszt schodkowy.  

W XI edycji konkursu Łazienka – Wybór Roku 
Firma FERRO otrzymała wyróżnienie w kate-
gorii Akcesoria Łazienkowe za kolekcję  
Novatorre 2. W konkursie nagradzane są naj-
lepsze produkty łazienkowe dostępne na pol-
skim rynku. W tym roku 39 producentów i dys-
trybutorów wyposażenia do łazienek zgłosiło 
do konkursu 138 produktów w 15 katego-
riach. Gala wręczenia nagród „Łazienka  
Wybór Roku 2012” odbyła się 2 kwietnia 2012 
roku w Businessman Institute w Warszawie.
Wyróżniona kolekcja wpisuje się w najnowsze 
trendy współczesnego wzornictwa. Walco-
wate formy elementów w połączeniu  
z wyrazistymi kształtami kwadratu i prostoką-
ta, mosiądz pokryty chromem oraz efektow-
ne piaskowane szkło przesądzają o designer-
skim stylu tych estetycznych akcesoriów. 
Ta 11-elementowa kolekcja świetnie zapre-
zentuje się w modnym wnętrzu minimalistycz-

nej łazienki.
Producent obejmuje akcesoria Novatorre 2 
aż 15-letnim okresem gwarancji. 

Nagroda dla FERRO w konkursie Łazienka  
– Wybór Roku 2012

II Krajowe Forum Spalania Biomasy
Forum odbędzie się w dniach 18-19 kwiet-
nia 2012 r. w Krakowie (AGH). Forum Spala-
nia Biomasy jest cykliczną debatą poświę-
coną wszelkim aspektom wykorzystania 
biomasy do celów energetycznych. Tema-
tem przewodnim II edycji będą „Regulacje, 
doświadczenia, inwestycje, rozwój”. Gospo-
darzem honorowym tegorocznej edycji jest 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S.Staszica.  
W wydarzenie zaangażowali się m.in.: pod-
sekretarz stanu główny konserwator przyro-

dy minister Janusz Zaleski, doradca szwedz-
kiego rządu oraz Nordyckiej Rady Ministrów 
Mikael Backman, ekspert Komisji Europejskiej 
i holenderskiego Ministerstwa Gospodarki 
Hans Langeveld, Kazimierz Żmuda (Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), prof. Wojciech 
Nowak, dziekan Wydziału Inżynierii i Ochrony 
Środowiska Politechniki Częstochowskiej.
Więcej aktualności na stronie dedykowane-
go serwisu tematycznego:  
http://www.spalaniebiomasy.pl/ 
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dwa sposoby:
• podczas próby sprężonego powietrza po-
winny pojawiać się pęcherzyki – co najmniej 
1 pęcherzyk powietrzny na sekundę;
• podczas próby wodnej powinny pojawiać 
się krople wody – co najmniej 1 kropla na se-
kundę.
Firma Kisan biorąc pod uwagę pojawiające 
się rozporządzenia oraz sygnały z rynku, pod-
jęła decyzję o opracowaniu i wprowadzeniu 
do produkcji złącz całkowicie nowego typu 
Kisan WL. Intencją wprowadzenia złączek  

Złączki Kisan WL 
złotym medalistą targów 
INSTALACJE 2012

  Włodzimierz Mroczek

  Złącza z nieszczelnością  
wymuszoną

Każda instalacja, w której występuje prze-
pływ cieczy lub gazu, wymaga, aby po jej 
zmontowaniu nastąpiła kontrola szczelności. 
Próba ciśnieniowa ma pomóc w określeniu 
czy instalacja została zmontowana popraw-
nie oraz wykryć nieprzewidziane punkty nie-
szczelności. Może się jednak zdarzyć, że prze-

ciek nastąpi po pewnym czasie użytkowania 
instalacji np. z niezaprasowanej złączki. Aby 
uniknąć takich sytuacji, została opracowana 
karta robocza DVGW W5.14, w której zawar-
to zalecenie o złączkach z nieszczelnością 
wymuszoną, zwanych potocznie złączkami 
z kontrolowanym przeciekiem. Wymogiem 
jest, aby złączki te pod ciśnieniem pomiędzy 
1 barem (0,1 MPa) a 6,5 barami (0,65 MPa) 
były wyraźnie nieszczelne. Objawia się to na 

Złączki zaprasowywane typu 
Kisan WL to odpowiedź 
na realną potrzebę rynku 
instalacji sanitarnych i wynik 
pracy doświadczonych 
specjalistów firmy Kisan. Sąd 
Konkursowy uhonorował 
je Złotym Medalem 
Międzynarodowych Targów 
Poznańskich Instalacje 2012.

ZESKANUJ 
KOD SWOIM 
SMARTFONEM,  
BY POZNAć  
PEŁNą OFERTę 

Kisan ma wieloletnie doświadcze- 
nie w produkcji złącz zaprasowywa-
nych – złącza WL są już ich trzecią 
generacją:
• złącza I generacji (od 1999 r.) – złą-
cza typu Kisan ZZ, jedne z pierwszych 
złączy zaprasowywanych na rynku pol-
skim – tuleja zintegrowana z korpusem, 
otwór wziernikowy w tulei zaprasowy-

wanej do kontroli osadzenia rury;
• złącza II generacji (od 2004 r.) – złą-
cza typu Kisan WM i Kisan WT – tuleja 
wahliwa zamocowana w sposób roz-
łączny do korpusu poprzez półprzezro-
czysty pierścień, umożliwiający kontrolę 
głębokości osadzenia rury w złączce;
• złącza III generacji – typu Kisan WL 
(od 2010 roku).

Złączki Kisan – już trzy generacje
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pusem, zapobiegając powstawaniu korozji 
elektrochemicznej.
• Mosiężna tuleja zaprasowywana – wyprofi-
lowana powierzchnia daje pewniejszy zacisk 
oraz znakomicie pozycjonuje obydwa typy 
szczęk zaprasowywanych KI i TH.
• Pierścień zacinający koloru zielonego – 
daje kontrast podczas kontroli osadzenia 
rury w złączce oraz blokuje złączkę na rurze 
przed czynnością zaprasowywania.
• O-ringi uszczelniające – obydwa wykonane 
z EPDM70 sieciowanego nadtlenkowo, dają-
ce podwójne zabezpieczenie.
• Korpus złączki – kuty na gorąco i obrabiany 
mechanicznie, ze zmienionym kształtem koń-
cówki zapewniającym łatwy montaż oraz za-
bezpieczony antykorozyjnie powłoką niklową.

Ułatwienia dla instalatora

Połączenie rur ze złączką zaprasowywaną  
Kisan WL jest powtarzalne, wykonane każdo-

razowo z jednakową siłą docisku. 
Może być dzięki temu umieszczone w miej-
scach niedostępnych po montażu – w ścia-
nach i przegrodach poziomych oraz pod 
podłogą pomieszczeń. Ułatwia to znacznie 
sposób rozprowadzenia instalacji wodocią-
gowych oraz centralnego ogrzewania w sys-
temie trójnikowym. 

Wprowadzając nowy typ złączy do swojej 
oferty, firma Kisan dołożyła wszelkich sta- 
rań, aby jej nowy produkt spełniał oczeki- 
wania zmieniającego się rynku instalacji  
sanitarnych. 
Podczas 1,5 roku prac badawczych przeba-
dano kilkadziesiąt złączek prototypowych  
w laboratorium zakładowym firmy Kisan  
w Kańczudze, producenta rur wielowarst- 
wowych oraz złącz mosiężnych i tworzy- 
wowych systemu Kisan. Nowe złączki objęte 
są 10-letnią gwarancją na szczelność.  

z kontrolowanym przeciekiem jest dostarcze-
nie instalatorom jasnej wskazówki, że jakieś 
połączenie nie jest jeszcze zaprasowane.

Funkcjonalność złączy Kisan WL

Podstawowe cechy funkcjonalne złączki  
Kisan WL w stosunku do złączek poprzednich 
konstrukcji to:
• funkcja kontrolowanego przecieku zgodnie 
z DVGW W534;
• możliwość zaprasowywania dwoma profi-
lami szczęk, obecnym KI i nowym TH. Zwięk-
szyło to uniwersalność zastosowania szczęk 
zaprasowujących. Do wcześniej używanego 
profilu KI dołączył popularny w innych syste-
mach rur wielowarstwowych profil TH;
• łatwiejszy montaż – możliwy bez użycia na-
rzędzia fazującego, kalibratora. Pozwala to na 
osadzenie złączki na rurze bez jej fazowania. 
Jest to możliwe przy poprawnym obcięciu 
rury, to znaczy cięcie musi być wykonane pro-
stopadle do osi rury oraz musi zostać zacho-
wana kołowość przekroju poprzecznego. Rura 
nie może być zagnieciona. Nadal możliwe 
jest, choć niekoniecznie zalecane, fazowanie 
obciętej końcówki rury kalibratorem. Użycie 
narzędzia typu rozwiertak podczas montażu 
złącz typu Kisan WL jest niedopuszczalne.
Połączenie tych trzech cech było rozwiąza-
niem technicznym niespotykanym w innych, 
dostępnych na rynku rozwiązaniach.

Zmiany konstrukcyjne w złączce

• Pierścień mocujący tuleję do korpusu – wy-
konany z lepszego materiału; podwyższo-
no przezroczystość, zwiększona średnica 
zewnętrzna lepiej pozycjonuje szczękę zapra-
sowującą, zapewnia izolacyjność pomiędzy 
warstwą aluminium z rury i mosiężnym kor-

Zacisk za pomocą szczęk typu Kl

Zacisk za pomocą szczęk typu TH

Przekrój przez złącze Kisan WL
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Jak dużo zależy od ich efektywności?   

W jakim stopniu 
pompy ciepła 
korzystają  
z odnawialnych  
źródeł energii? 

  Marek Miara

  Różne postacie energii 

Celem każdego urządzenia grzewczego,  
bez względu na sposób jego działania oraz 
rodzaj wykorzystywanej energii, jest zapew-
nienie ciepła niezbędnego do ogrzania po-
mieszczeń lub/oraz ogrzanie wody użytkowej. 
Ta forma energii, zwana energią użytkową, 
definiowana jest jako energia stojąca do dys-
pozycji użytkownikom po ostatecznej trans-

formacji nośników energii. Wcześniejsze formy 
energii to energia wtórna lub końcowa oraz 
energia pierwotna. Ta ostatnia definiowa-
na jest jako suma energii zawartej w pierwot-
nych nośnikach energii lub jako energia uzy-
skana ze źródeł energii, która nie podległa 
jeszcze żadnej transformacji czy procesowi 
technologicznemu. Procesy te są najczęściej 
niezbędne do przetworzenia energii pierwot-
nej w wyżej wspomnianą energię wtórną lub 

Na zawarte w tytule pytanie nie ma jednej, prostej odpowiedzi i może 
właśnie dlatego często dochodzi na tym polu do niejasności i sporów.  
W zależności od podejścia do tematu, jak również partykularnych 
interesów, można usłyszeć najróżniejsze odpowiedzi na tak zadane 
pytanie. Celem tego artykułu jest przedstawienie różnych możliwości 
spojrzenia na to zagadnienie i przedstawienie obiektywnych odpowiedzi. 
Przeprowadzone zostanie również porównanie z innymi technologiami 
oraz próba przewidzenia zmian, jakie nastąpią w przyszłości i będą miały 
znaczącą rolę w spojrzeniu na technologię pomp ciepła. 

Nowa generacja pomp ciepła

NIBE-BIAWAR 
Złoty Medalista Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA 2012, 
nagrodzony za „System wewnętrznego komfortu na bazie pompy ciepła NIBE 
F1245 PC, zapewniający ogrzewanie, chłodzenie, ciepłą wodę i wentylację  
z odzyskiem ciepła z możliwością zdalnego sterowania przez sieć GSM.”

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.  al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok, tel. 85 662 84 90, fax 85 662 84 81, e-mail: pompyciepla@biawar.com.pl, infolinia: 0801 003 066      www.biawar.com.pl
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końcową. 
W przypadku domów mieszkalnych ener-
gia końcowa to ta, za którą mieszkańcy pła-
cą rachunki, a więc energia stojąca do dys-
pozycji „na granicy budynku”. Zrozumienie 
schematu łańcucha energetycznego przed-
stawionego na rysunku 1  jest niezbędne do 
późniejszego zrozumienia odpowiedzi na py-
tanie zawarte w tytule artykułu.
Każda transformacja jednej formy ener-
gii w inną powiązana jest podczas proce-
sów technologicznych ze stratami. O spraw-
ności tych procesów oraz związanymi z nimi 
stratami mówi współczynnik nakładu energii 
pierwotnej PEF. Informuje on o ilości energii 
początkowej niezbędnej do uzyskania okre-
ślonej jednostki energii końcowej. 

Bilans energetyczny pomp ciepła

Przyjrzyjmy się różnym bilansom energetycz-
nym pomp ciepła (rys. 2 ). Aby uzyskać 100% 
energii użytkowej, elektryczne pompy cie-
pła wykorzystują energię otoczenia, a więc 
energię odnawialną, z powietrza, gruntu lub 
wody oraz energię elektryczną. 
W zależności od efektywności danego urzą-

dzenia wyrażonego współczynnikiem COP 
(Coefficient of Performance) lub SPF (Seaso-
nal Performace Factor) pompy ciepła potrze-
bują średnio od około 25% (gruntowe pom-
py ciepła) do około 35% (pompy ciepła typu 
powietrzne/woda) energii elektrycznej. Na 

poziomie energii końcowej można więc po-
wiedzieć, że standardowe pompy ciepła ko-
rzystają z odnawialnych źródeł energii (OZE) 
w 65-75%. Na tym poziomie decydująca jest 
efektywność pompy ciepła – im jest ona wyż-
sza, w tym większym stopniu pompa ciepła 
korzysta z odnawialnych źródeł energii.  
Kolejnym krokiem jest analiza energii pier-
wotnej. W tym przypadku decydujący jest 
wcześniej wspominany wskaźnik nakładu nie-
odnawialnej energii pierwotnej PEF. Jego 
wartość zależna jest od sprawności elek-
trowni przetwarzających surowce kopalne 
w energię elektryczną oraz udziału energii 
elektrycznej wytarzanej za pomocą odna-
wialnych źródeł energii. Według polskiego 
prawa jest on obecnie na poziomie 3,0. War-
tość ta wydaje się jednak nie oddawać sta-
nu faktycznego. Uznany w całej Europie pro-
gram obliczający nakłady energii pierwotnej 

dla wszystkich procesów, a w tym i uzyskiwa-
nia energii elektrycznej – GEMIS, podaje dla 
Polski wartość 2,6. Została ona obliczona na 
podstawie danych z 2005 roku i uwzględnia 
rzeczywistą sprawność polskich elektrowni. 
Wartość tego wskaźnika będzie w przyszło-
ści spadać. Jest to powiązane po pierwsze, 
z coraz większą sprawnością nowo budowa-
nych elektrowni – nowoczesne elektrownie  
z układem gazowo-parowym uzysku-
ją sprawność sięgającą nawet 60% (w tym 
przypadku wskaźnik PEF jest na poziomie 
1,7!). Warto wspomnieć, że ze względu na 
swoją stosunkowo niską sprawność ewentu-
alne elektrownie atomowe powodowałyby 
wzrost wskaźnika PEF. Po drugie, zgodnie  
z planami wytwarzania energii elektrycznej 
w przyszłości, będzie się to odbywać z coraz 
większym udziałem odnawialnych źródeł ener-
gii – a co za tym idzie, wskaźnik nakładu nie-

1  Schemat łańcucha energetycznego

2  Bilans energetyczny pomp ciepła 3  Bilans energetyczny kotłów węglowych i gazowych
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odnawialnej energii pierwotnej będzie stale 
malał. Podsumowując, stopień w jakim pom-
py ciepła korzystają z OZE na poziomie ener-
gii pierwotnej zależny jest w pierwszej kolejno-
ści od efektywności samych pomp, a po drugie 
od sprawności wytwarzania energii elektrycz-
nej oraz rodzaju energii pierwotnej w tym celu 
użytej. Rysunek 2  pokazuje przykłady obliczeń, 
zakładając różną wartość wskaźnika PEF. 

Bilans energetyczny kotłów  
węglowych i gazowych

Podobnie jak w przypadku pomp ciepła bi-
lans energetyczny można przeprowadzić 
dla kotłów węglowych lub gazowych. Urzą-
dzenia te mają określoną sprawność, z któ-
rą przekształcają energię końcową (gaz 
lub węgiel) w energię użytkową czyli cie-
pło. Do dalszych obliczeń i porównań przy-
jęto średnią całoroczną sprawność kotłów 
węglowych na poziomie 75% oraz kotłów ga-
zowych na poziomie 90% (rys. 3 ). Dla uprosz-
czenia nie uwzględniono dodatkowej energii 
elektrycznej niezbędnej do sterowania tymi 
urządzeniami. Aby uzyskać 100% energii koń-
cowej niezbędne jest o 33% więcej energii 
końcowej w przypadku węgla oraz 11% wię-
cej w przypadku gazu. Dla tych kopalnych 
źródeł energii wskaźnik nakładu energii pier-
wotnej wynosi 1,1 i wiąże się ze stratami w 
trakcie wydobycia, ewentualnego przetwo-
rzenia oraz transportu na miejsce docelo-
we. Tak więc przechodząc na poziom energii 
pierwotnej, dla uzyskania 100% energii koń-
cowej niezbędne jest odpowiednio 146% i 
122% energii pierwotnej. Wyrażając te same 
zależności w jednostkach energii, dla uzyska-
nia 100 kWh ciepła potrzebujemy odpowied-
nio 146 kWh energii zawartej w węglu lub  
122 kWh energii zawartej w gazie. 

Prognoza: efektywność pompy  
ciepła będzie coraz wyższa

Na zadane w tytule artykułu pytanie nie ma 
jednej, prostej odpowiedzi. Stopień, w jakim 
pompy ciepła korzystają z odnawialnych źró-
deł energii, zależy w pierwszej linii od tego, 
czy rozważamy to pytanie na poziomie ener-
gii końcowej czy pierwotnej. Kolejnym waż-
nym aspektem jest efektywność pomp cie-
pła, a co za tym idzie, ilość niezbędnej 
dla ich działania energii elektrycznej. Jed-
nak kluczowym zagadnieniem jest sposób 
i sprawność wytwarzania tejże energii. Już 
w chwili obecnej, uwzględniając wskaźniki 
charakteryzujące poszczególne technologie 
oraz wytwarzanie energii elektrycznej  
w Polsce, technologia pomp ciepła znacznie 
przyczynia się do zmniejszenia zużycia ener-
gii pierwotnej w porównaniu z kotłami węglo-
wymi czy gazowymi. 
W przyszłości tendencja ta będzie się dalej 
pogłębiać, m.in. dzięki zwiększaniu się efek-
tywności pomp ciepła (inne technologie  
w większości uzyskały już stan niedający się 
w znacznym stopniu poprawić), zwiększaniu 
sprawności wytwarzania energii elektrycznej 
poprzez budowę nowych elektrowni (z wy-
łączeniem elektrowni atomowych) i moder-
nizację elektrowni istniejących oraz wzrost 
udziału odnawialnych źródeł energii przy 
produkcji energii elektrycznej (elektrownie 
wiatrowe i fotowoltaiczne). 
Podsumowując, wybierając dzisiaj pompę 
ciepła z dobrymi parametrami oraz instalu-
jąc ją w sposób staranny i poprawny, może-
my być pewni, że nie tylko przyczyniamy się 
do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej, 
ale i bilans tej energii będzie się polepszał  
w trakcie całego okresu działania pompy 
ciepła.  

Przeprowadzone analizy bilansów energe-
tycznych poszczególnych technologii, jakkol-
wiek ciekawe pod względem akademickim, 
nie mówią nic na temat wkładu poszczegól-
nych technologii w proces oszczędzania ener-
gii pierwotnej, a co za tym idzie, niezbędnej 
dla przyszłości środowiska naturalnego, re-
dukcji emisji dwutlenku węgla. Dla oceny po-
szczególnych technologii niezbędne jest więc 
ich porównanie między sobą. Wyniki porów-
nania dwóch typów pomp ciepła o różnej 
efektywności (symbolizujące powietrzne oraz 
gruntowe pompy ciepła), kotła węglowego 
oraz kotła gazowego, zostały przedstawione 
na rysunku 4 . Jak widać, oba typy pomp cie-

pła zużywają do dostarczenia określonej ilości 
energii użytkowej w postaci ciepła, znacznie 
mniej energii pierwotnej niż kocioł gazowy czy 
węglowy. W przypadku uwzględnienia wskaź-
nika nakładu nieodnawialnej energii pierwot-
nej PEF na poziomie 2,6; oszczędności energii 
pierwotnej wynoszą od 36% w zestawieniu po-
równującym kocioł gazowy z pompą ciepła 
o efektywności 3,0; aż do 81% przy zestawie-
niu kotła węglowego z gruntową pompą cie-
pła. Jeżeli do tych samych obliczeń zastosuje-
my obowiązujący w prawie polskim wskaźnik 
PEF o wartości 3,0, oszczędności energii pier-
wotnej dzięki wykorzystaniu pomp ciepła wy-
noszą odpowiednio od 23% do 71%.  

Porównanie: kotły kontra pompy ciepła

4  Porównanie zużycia energii pierwotnej dla różnych systemów grzewczych
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cą specjalnego podłączenie kanału wen-
tylacyjnego do WWK stanowiącego wypo-
sażenie dodatkowe pompy ciepła. Stanowi 
ono element łączący pomiędzy dostępnymi 
w handlu kanałami powietrznymi lub wężami 
elastycznymi (o standardowej średnicy ø160 
mm oraz ø200 mm), a kratkami wlotu i wylotu 
powietrza z WWK. 
Przy przejściach przez ściany element ten 

Pracują od roku w Buckingham Palace 

Powietrzne pompy ciepła 
WWK 300/WWK 300 SOL 
do przygotowania c.w.u. 

  Prezentacja STIEBEL ELTRON Polska

  Pompy ciepła WWK 300 –  
omówienie budowy i możliwości 
funkcjonalnych

Kompaktowy ogrzewacz wody WWK 300 wy-
posażony jest w agregat sprężarkowy po-
wietrze/woda, dwa wymienniki ciepła (skra-
placz i parownik), wentylator i sprężarkę oraz 
zbiornik zasobnika c.w.u. 

WWK 300/WWK 300 SOL ma wysoki współ-
czynnik efektywności 3,63 przy temperaturze 
powietrza 15°C, a wody w zasobniku 45°C. 

Pobór powietrza
Urządzenie pobiera ciepło z otoczenia lub  
z powietrza wentylacyjnego o temperaturze 
w zakresie od 6°C do 35°C. 
Pobór powietrza można wykonać za pomo-

Prawie już rok (od 2011) w angielskim Pałacu Kró- 
lewskim „odbywa służbę” pompa ciepła marki  
STIEBEL ELTRON. Wewnętrzny test w Buckingham  
Palace w Londynie wskazał pompę WWK 300  
do przygotowania ciepłej wody jako godną insta-
lacji w Domu Letnim, w czasie spotkań i przyjęć  
w ogrodzie. 
Neil Jimpson z brytyjskiej spółki-córki niemieckie-
go producenta: „To wielki zaszczyt móc dostarczyć 
WWK 300 do dyspozycji Pałacu Królewskiego. Funk-
cjonowanie pompy przebiega bardzo sprawnie, ty-
siące turystów w ostatnich miesiącach korzystało  
z toalety”.
Wykorzystanie energii odnawialnej z pompą ciepła 

jest bardzo proste: urządzenie pozyskuje bezpłatną 
energię z otaczającego powietrza w miejscu insta-
lacji, podgrzewa skrajnie tanio 300 litrów wody do 
temperatury 60oC. 
Ciepła woda utrzymywana jest w zintegrowanym 
z pompą zasobniku. Urządzenie może być zainsta-
lowane w dowolnym miejscu, gdzie w pobliżu znaj-
duje się gniazdko elektryczne i centralna instalacja 
wodna. Nie wydziela żadnych spalin, zapachów,  
sadzy.
Wniosek: pompy ciepła do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej umożliwiają tanie wejście w świat 
ekologicznych technologii i oferują wiele dodatko-
wych korzyści. 

WWK 300 dba o ciepłą wodę w… Buckingham Palace
W czcigodnym Buckingham Palace 
w Londynie pracuje od niedawna 
pompa ciepła Stiebel Eltron. 
(Źródło: Fotolia)
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może być zastosowany jako łącznik pomię-
dzy ścianą i kanałem powietrznym.

Zasobnik c.w.u.
Zintegrowany z pompą zbiornik o pojemno-
ści 300 litrów (emaliowany w środku specjal-
ną emalią i dodatkowo zabezpieczony ano-
dą ochronną) pozwala na uzyskanie wody  
o temperaturze 52°C tylko dzięki pompie cie-
pła, a maksymalnie nawet 65°C (przy udzia-
le wbudowanej grzałki elektrycznej). 

Do współpracy także z kolektorami  
słonecznymi
Dodatkowe wyposażenie zbiornika  
WWK 300 SOL w wężownicę umożliwia hydrau-
liczne podłączenie kolektora słonecznego  
SOL 27 plus lub innego źródła ciepła np. kotła. 
WWK 300 SOL wraz z kolektorem słonecznym 
SOL 27 basic oraz rozbudowanym sterowni-
kiem układu solarnego SOM występuje  
w ofercie STIEBEL ELTRON jako pakiet w wio-
sennej akcji promocyjnej. Zastosowanie tego 
systemu umożliwia oprócz produkcji c.w.u. 
także uzyskanie wartości dodanych: wspo-
magania wentylacji grawitacyjnej, uzyskania 
efektu chłodzenia czy osuszania wilgotnych 
pomieszczeń. 
WWK 300|WWK300 SOL wyposażono we 
wszelkie elementy regulujące i zabezpiecza-
jące, pozwalające na automatyczną pracę 
urządzenia. Obudowa wykonana jest  
z blachy stalowej pokrytej warstwą tworzywa 
sztucznego w kolorze białym.  

…parametry:
Moc grzewcza P15/W15-45: ok. 
1,6 kW
Pobór mocy elektrycznej  
P15/W45: ok. 0,44 kW
Współczynnik efektywności  
P15/W45: ε= 3,63
Napięcie zasilania V/Hz 1/PE: 
~230V/50 Hz
Zakres stosowania: temperatura 
powietrza 6-35oC
Natężenie przepływu powietrza:  
550 m3/h
Temperatura c.w.u. (tylko pom-
pa ciepła): od ok. 25 do ok. 55oC
Temperatura c.w.u. (z grzałką elektryczną): 
maks. 65oC

…charakterystyka w skrócie:
- niewielkie urządzenie do ustawienia we-
wnątrz budynku,
- ekologiczny czynnik chłodniczy R134a, niepo-
wodujący uszkodzenia warstwy ozonowej,
- kompaktowa budowa urządzenia zawierają-
cego agregat sprężarkowy powietrze/woda  
i zasobnik c.w.u.,
- agregat sprężarkowy powietrze/woda pracu-
je przy temperaturze powietrza w zakresie od 
6°C do 35°C
- przy ręcznym włączeniu dodatkowej grzałki 
elektrycznej ogrzewane jest tylko ok. 100 litrów 
wody do temperatury 65°C,
- skuteczna izolacja cieplna,
- fabrycznie wbudowany termometr,
- zabudowany w zbiorniku dodatkowy wy-
miennik ciepła o powierzchni 1,3 m² (tylko 
WWK 300 SOL) jest szczególnie odporny na 
wodę zawierającą wapń,
- możliwość doprowadzenia powietrza do 
urządzenia za pomocą kanału powietrznego.

WWK 300 

Stiebel Eltron-Polska Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa
tel. 22 609 20 30, faks 22 609 20 29
www.stiebel-eltron.pl
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Ilustracja zalet w konkretnym 
zastosowaniu – pensjonat w górach  

Dlaczego 
oczyszczalnia  
SL-BIO to dobry wybór? 

  Jolanta Sych

  Majerczykówka – ekologicznie  
w górach

Majerczykówka – malownicza okolica z pięk-
nym widokiem na Tatry. Na dużej skalistej 
działce zlokalizowany jest ośrodek wypo-
czynkowy. W skład kompleksu wchodzi budy-
nek z 90 miejscami noclegowymi, stołówka  
z pysznym góralskim całodziennym wyżywie-
niem oraz trzy niezależne budynki. Dwa  
z nich oferują po 8 miejsc noclegowych każ-
dy. Trzeci zamieszkały jest przez gospodarzy.
W 2011 roku firma Sotralentz opracowała 
kompleksową koncepcję rozwiązania gospo-
darki ściekowej przez zainstalowanie biolo-
gicznej oczyszczalni ścieków typoszeregu SL-

Oczyszczalnia SL BIO pracująca w hybrydowej technologii łączącej 
procesy złoża biologicznego i osadu czynnego, jest zgodna  
z obowiązującymi przepisami i znakowana znakiem jakości CE zgodnie 
z normą PN-EN 12566-3. SL BIO to idealne rozwiązanie dla domów 
jednorodzinnych, niewielkich firm, pensjonatów, hoteli czy campingów, 
niepodłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. 
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-BIO obsługującej trzy niezależne budynki. 
Zastosowanie tego typu urządzenia okazuje 
się doskonałym rozwiązaniem na terenach, 
gdzie nie jest możliwe wykonanie kanalizacji 
grawitacyjnej, ciśnieniowej lub podciśnienio-

wej, a budowa szczelnego bezodpływowe-
go szamba w aspekcie kosztów eksploatacji 
w perspektywie długoterminowej jest nie-
opłacalna. Tego typu rozwiązanie mogło 
być zrealizowane, ponieważ emitowane  
w ośrodku ścieki mają charakter ścieków by-
towo-gospodarczych.

Dobór oczyszczalni
Na podstawie informacji podanych przez 
właścicieli kompleksu hotelowego dobrano 
oczyszczalnię Sotralentz BIO-DUO 1,8 działa-
jącą w systemie hybrydowym, wykorzystu-
jącą technologię zanurzonego złoża biolo-
gicznego i osadu czynnego. Możliwości tej 
technologii oraz funkcje: dozowania ście-
ków, buforowania , recyrkulacji, wakacyjna, 
zapewniają uzyskanie bardzo dobrych wy-
ników oczyszczania pomimo nierównomier-
nego zrzutu ścieków na urządzenie. Oczysz-
czalnia składa się z osadnika gnilnego 3500 l,
 bioreaktora 2500 l i zintegrowanej skrzynki 
sterującej.
W związku z zastosowaniem oczyszczal-
ni, przebadanej w jednostce notyfikowa-
nej i oznaczonej znakiem jakości CE, z której 
oczyszczone ścieki odpowiadają rozporzą-
dzeniu ministra środowiska w sprawie jako-
ści ścieków odprowadzanych do wód lub do 
ziemi, odprowadzenie ścieków może być re-
alizowane do pobliskiego potoku.
Dzięki zastosowaniu sterowania w oparciu 
o automatykę DAP 110 realizowane są sa-
moczynnie poszczególne algorytmy pracy 
oczyszczalni, takie jak: dozowanie, napowie-
trzanie, recyrkulacja. Automatycznie przebie-
ga też funkcja rozruchu oczyszczalni trwają-
ca 28 dni. 
W okresie urlopowym, czyli mniejszego ob-
ciążenia oczyszczalni może ona pracować  
w funkcji wakacyjnej do 14 dni. 

SOTRALENTZ sp. z o.o.
ul. Unii Europejskiej 26  
96-100 Skierniewice
tel. 46 834 86 50/60, faks 46 833 25 05
biuro@sotralentz.pl, www.sotralentz.pl
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Automatyka zawiera stałą pamięć niewraż-
liwą na zaniki prądu. Po ponownym urucho-
mieniu (włączenie prądu) oczyszczalnia po-
wraca do ostatniego algorytmu pracy.
O wyborze tego typu urządzenia przez insta-
latora i inwestora decydowała skuteczność 
oczyszczania zachowana również przy cza-
sowych zanikach prądu, odporność syste-
mu na nierównomierny zrzut ścieków, mała 
powierzchnia zabudowy w stosunku do sys-
temów drenażowych oczyszczania ścieków, 
skuteczność działania pomimo niskiej tempe-
ratury w okresie zimowym.  

Posługując się przykładem oczyszczalni  
BIO-DUO 0,9 dla 6 użytkowników, podajemy 
wskazówki na co trzeba zwrócić uwagę, wy-
bierając oczyszczalnię.
Całkowita objętość robocza oczyszczalni 
– łatwo porównać pojemność przypadająca 
na jednego użytkownika, im większa, tym le-
piej. W Bio Duo 0,9 objętość przypadająca na 
jedną osobę to 833 l.
Pojemność osadnika gnilnego – minimum 
2 m3, niedopuszczalne jest, aby oczyszczalnia 
nie miała dużego osadnika gnilnego, ponie-
waż wszystkie zanieczyszczenia trafiają wów-
czas bezpośrednio (lub prawie bezpośred-
nio) do komory napowietrzania. W Bio Duo 0,9 
osadnik gnilny ma pojemność 2500 l. 
Materiał, z którego wykonany jest zbiornik 
i sposób jego wykonania – korpus zbiornika 
nie może być spawany, ani w jakikolwiek spo-
sób łączony z kilku elementów. Może to spo-
wodować rozszczelnienie zbiornika. W Bio Duo 
zbiornik jest monolityczny i wykonany z PE-HD 
(polietylen wysokiej gęstości).
Sterowanie procesami oczyszczania. No-
woczesne, dobre oczyszczalnie wyposażo-
ne są w automatykę, która steruje procesem 

oczyszczania. Bio Duo ma też funkcję URLOP, 
którą uruchamia się przed dłuższą nieobecno-
ścią w domu.
Komora napowietrzania – tu zachodzą 
główne procesy oczyszczania. Najbardziej 
wrażliwa jest technologia osadu czynnego – 
w Bio Duo zastosowano aż dwie osobne ko-
mory, a ich łączna objętość to 2500 l.  
Pierwsza to złoże biologiczne o pojemności 
1250 l, a jako ostatnia (na tym etapie ścieki są 
już bardzo podczyszczone) to komora osadu 
czynnego także o objętości 1250 l.
Sposób przepływu ścieków przez urządze-
nie – nie powinien to być przepływ grawita-
cyjny na zasadzie naczyń połączonych.  
W Bio Duo niezależnie od ilości napływają-
cych w danej chwili ścieków, automatyka  
w sposób kontrolowany podaje określoną por-
cję ścieków z osadnika do pierwszej komory 
napowietrzania.
Łatwy dostęp do części eksploatacyjnych 
– można spotkać rozwiązania, w których trze-
ba wypompować ścieki i wejść do zbiornika, 
aby wymienić części eksploatacyjne.  
W Bio Duo jest dostęp do wszystkich elemen-
tów z powierzchni gruntu.

Zalety BIO-DUO 0,9
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…najwyższa sprawność i najmniejszy  
pobór energii elektrycznej
Wilo-Yonos PICO to w pełni elektroniczna 
pompa, z bezstopniowym, bezdławnico-
wym silnikiem synchronicznym o najwyższej 
sprawności ECM. Dzięki temu zapotrzebowa-
nie mocy dla typowej pompy o wysokości 
podnoszenia 4 m – czyli dla Wilo-Yonos PICO 
25/1-4 – wynosi minimalnie jedynie 4 W. 
W trybie rocznym pompa może zużyć jedy-
nie 49 kWh! 
Pompa Wilo-Stratos PICO zapewnia oszczęd-
ność energii elektrycznej do 90% w stosunku 
do pomp standardowych. To po Wilo-Stratos 
PICO czyni ją kolejną pompą o najwyższej 
sprawności energetycznej dostępną na ryn-
ku. 

…cyfrowy wskaźnik zapotrzebowania 
mocy i ciśnienia wytwarzanego przez 
pompę
Na wskaźniku diodowym LED pompy wyświe-
tlane jest chwilowe zapotrzebowanie mocy 
w watach, dzięki czemu użytkownik w prosty 

sposób może obserwować aktualny pobór 
energii.  Podczas zaś regulacji pompy wy-
świetlacz ten umożliwia odczyt ustawianych 
w danym momencie parametrów pracy  
np. wysokości podnoszenia w metrach.

…unikalny system odpowietrzania  
pompy
Podobnie jak pompa Wilo-Stratos PICO, tak-
że i Wilo-Yonos PICO jest wyposażona w uni-

PICO w nowej odsłonie,  
czyli nowa pompa na rynku

Wilo-Yonos PICO  
– dostępna już wkrótce! 

  Michał Andrzejewski 

  Wyróżnia tę pompę… 

Jako sukcesor pomp Wilo-Star RS i Wilo-Smart 
jest przede wszystkim przeznaczona do do-
mowych instalacji śrubunkowych. Znajdzie 
też zastosowanie w połączeniach z automa-
tyką instalacyjną w budynkach! 

…szeroki zakres temperatury pracy
Należy zwrócić szczególną uwagę na szeroki 
przedział temperatury cieczy (wody) w insta-
lacji: od -10oC do 95oC, co pozwala stosować 
pompę Wilo-Yonos PICO zarówno w obie-
gach klimatyzacyjnych do chłodzenia, jak  
i w systemach grzewczych do ogrzewania. 

Pompa Wilo-Yonos PICO spełnia 
wszelkie warunki, jakie nakłada na 
pompy grzewcze dyrektywa Unii 
Europejskiej, zwana ErP, dotycząca 
efektywności energetycznej pomp 
bezdławnicowych.  
Co więcej, już spełnia nie tylko 
warunki określone w dyrektywie 
i obowiązujące od 1 stycznia 
2013 roku, ale też bardziej 
rygorystyczne, które wejdą w życie 
od 1 sierpnia 2015 roku. 
Wilo-Yonos PICO to pompa  
o klasie energetycznej A, która 
będzie wyznaczała standardy 
przez kolejne lata. 

1  Czytelny wyświetlacz LED służy zarówno 
do nastawiania zadanej wysokości 
podnoszenia, jak i odczytu aktualnego 
poboru mocy

2  Automatycznie: odpowietrzanie 
silnika i hydrauliki pompy uruchamiane 
czerwonym pokrętłem

WILO Polska
al. Krakowska 38, Janki
05-090 Raszyn 
tel. 22 702 61 61, faks 22 702 61 00
Infolinia: 801 369 456
www.wilo.pl
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… prosty i szybki montaż, blokada na 
czas odpoczynku i deblokada
Połączenie elektryczne pompy, tak jak we 
wszystkich nowych, śrubunkowych pom- 
pach Wilo, odbywa się za pomocą wtyczki  
Wilo-Konektor. 
Jedno kliknięcie i pompa podłączona (fot. 3) 
– bez użycia narzędzi!
Nowa pompa została wyposażona w funk-
cję deblokady, znaną z pomp Wilo-Smart czy 
Wilo-Stratos ECO odblokowującą wirnik po 
okresie odpoczynku (niepracowania). Funk-
cja ta jest szczególnie przydatna, gdy w wo-
dzie istnieje zagrożenie wytrącenia się ka-
mienia kotłowego, tak więc zwiększa ona 

niezawodność pracy zarówno samej pompy, 
jak i całej instalacji.

Zapowiedź rynkowa!
Wilo-Yonos PICO to odpowiedź na wymaga-
nia Unii Europejskiej dotyczące znacznego 
zmniejszenia energochłonności urządzeń,  
w tym również pomp. Spełnia ona wszystkie 
założenia w tym zakresie, a jako pompa popu-
larna, masowa, będzie również konkurencyjna 
cenowo na polskim rynku instalacyjnym!  

kalną funkcję automatycznego odpowie-
trzenia komory wirnikowej pompy. W cyklu 
10-minutowym wyrzuca zalegające w niej 

powietrze, pozostałe m.in. podczas instalo-
wania i napełniania układu wodą. W celu 
odpowietrzenia wystarczy ustawić „czerwo-
ne pokrętło” – uniwersalny regulator więk-
szości pomp Wilo – w położeniu środkowym, 
przy charakterystycznym piktogramie. 

…ustawianie parametrów pracy
„Czerwone pokrętło”, które zostało wspo-
mniane powyżej służy jednak przede wszyst-
kim do ustawiania ciśnienia, tj. wysokości 
podnoszenia pompy. 
W lewej części skali pokrętła mamy regula- 
cję proporcjonalną różnicy ciśnienia Δp=v,  
w prawej części natomiast regulację stałej 
różnicy ciśnienia Δp=c. To znacznie posze-
rzony, wzbogacony o funkcje sterujące, bez-
stopniowy regulator obrotów, znany z trady-
cyjnej pompy Wilo-Star RS. 
Podczas regulacji „czerwonym pokrętłem” 
na wyświetlaczu pokazywana jest wysokość 
podnoszenia w [m] z dokładnością do  
0,1 m. Po skończonej regulacji pompa znów 
się przestawia i informuje o aktualnym pobo-
rze mocy w [W]. 

3

Wilo-Yonos PICO to rodzina pomp:
- o wysokości podnoszenia 4 m i 6 m, 
- ze średnicami połączeń gwintowych  
15; 25 i 30, 
- o długościach pomp 180 i 130 mm. 

Pompa Wilo-Yonos PICO w pełni i opty-
malnie adaptuje się do instalacji z za-
worami termoregulacyjnymi z grzejnika-
mi (Δp=v) i do ogrzewania podłogowego 
(Δp=c). 

Wilo-Yonos PICO – parametry i dobór

Wykres 1  Charakterystyka pracy pomp Wilo-Yonos PICO o wysokości podnoszenia 4 m (a) i 6 m (b)
a b
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borem zabezpieczenia instalacji przed nad-
miernym wzrostem ciśnienia w instalacji II-go 
stopnia, tj. zaworami bezpieczeństwa. W przy-
padku przekroczenia wartości ciśnienia gra-
nicznego dla instalacji, zawór bezpieczeń-
stwa otwiera się i powoduje wypływ czynnika, 
co prowadzi do spadku ciśnienia w instalacji. 
Dlatego przy obliczaniu wymaganej pojem-
ności naczynia wzbiorczego jest brane pod 
uwagę ciśnienie otwarcia zaworu bezpie-
czeństwa (PSV). Warto zauważyć, że podwyż-
szenie ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeń-
stwa powoduje szerszy zakres pracy naczynia, 

dzięki czemu naczynie jest mniejsze. Aczkol-
wiek przy określaniu ciśnienia otwarcia zawo-
ru bezpieczeństwa należy uwzględnić m.in. 
klasę ciśnienia najsłabszego ogniwa instalacji 
w najniższych punktach instalacji, tak aby nie 
przekroczyć wartości dopuszczalnych. 
Norma zawiera informację, że obliczeniowe ci-
śnienie końcowe w instalacji pe nie powinno 
być wyżej dobierane, niż ciśnienie zaworu bez-
pieczeństwa pomniejszone o histerezę zamknię-
cia zaworu bezpieczeństwa – zwykle 10%. Dla 
małych ciśnień (do 5 bar) norma zaleca stoso-
wanie 0,5 bar zapasu zgodnie ze wzorem:
pe ≤ PSV - 0,5 bar 
Rys. 2  obrazuje wartość ciśnienia wstęp-
nego w naczyniu (p0), ciśnienia napełnie-
nia (pa), ciśnienia końcowego (pe), ciśnienia 
otwarcia zaworu bezpieczeństwa (PSV).
W systemach zamkniętych naczynia wzbior-
cze usytuowane są w pomieszczeniu kotłow-
ni, węzła cieplnego lub w pomieszczeniu 
agregatów chłodniczych. Warto zadać so-
bie w tym miejscu pytanie – co wpływa na 
utrzymanie minimalnego nadciśnienia w naj-
wyższych punktach instalacji? Aby odpowie-
dzieć na to pytanie, bezwzględnie trzeba za-

Naczynia marki Pneumatex

Wysoka jakość 
naczyń wzbiorczych  
kluczem do właściwej 
eksploatacji systemów HVAC

  Grzegorz Onyszczuk, Sławomir Świątecki

  Naczynie wzbiorcze jako  
zabezpieczenie I-go stopnia  
przed wzrostem ciśnienia

Systemy utrzymania ciśnienia są integralną 
częścią każdej instalacji hydraulicznej,  
w której dochodzi do zmiany temperatu-
ry tłoczonego medium. Nadrzędną funkcją 
tych układów jest zapewnienie nadciśnie-
nia w każdym punkcie instalacji. Aby to zo-
brazować, najłatwiej jest posłużyć się otwar-
tym systemem utrzymania ciśnienia (rys. 1 ). 
Naczynia pełnią również ważną rolę jako za-
bezpieczenie I-go stopnia przed wzrostem ci-

śnienia w instalacji na wskutek rozszerzalności 
termicznej czynnika. Dobór systemów utrzy-
mania ciśnienia jest ściśle powiązany z do- 

Układ utrzymania ciśnienia jest jednym z najważniejszych elementów 
instalacji hydraulicznych. Poza tym, że gwarantuje prawidłowe 
funkcjonowanie instalacji, to przede wszystkim pełni funkcję 
zabezpieczającą przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacji, ale 
także zapewnia minimalną wartość nadciśnienia w najwyższych punktach 
instalacji na poziomie 0,3 bar (wg PN-EN 12828). Jest to niezbędny 
warunek, aby instalacja zawsze pracowała w warunkach nadciśnienia, 
co zabezpiecza ją przed zasysaniem powietrza z zewnątrz poprzez 
„automatyczne” odpowietrzniki zlokalizowane w najwyższych punktach. 

Niestety często nie zdajemy sobie spra-
wy jaka jest zasadnicza funkcja naczy-
nia wzbiorczego w instalacji. Wbrew po-
wszechnej opinii głównym zadaniem 
zaczynia wzbiorczego nie jest przejmowa-
nie nadwyżki czynnika w wyniku rozszerzal-
ności termicznej układu. Gdyby tak było, 
to w systemach otwartych niekonieczne 
byłoby instalowanie naczyń powyżej naj-
wyższego punktu instalacji. Wystarczyłoby 
podłączyć zbiornik otwarty o odpowied-

nio dobranej objętości w dowolnym punk-
cie instalacji, co umożliwiłoby przejmowa-
nie całej nadwyżki czynnika, stabilizując  
w ten sposób ciśnienie w instalacji. Przej-
mowanie zwiększającej się objętości czyn-
nika jest efektem wtórnym, a nie głównym 
zadaniem naczyń wzbiorczych. Dlatego 
zapewnienie minimalnej wartości nadci-
śnienia w każdym punkcie instalacji jest 
fundamentalnym założeniem stosowania 
naczyń wzbiorczych. 

Rola naczyń wzbiorczych

1  Minimalne wywierane nadciśnienie w 
najwyższym punkcie instalacji wg EN 12828

2  Zakres optymalnego ciśnienia jest 
pomiędzy pa - pe

3 m H2O = 0,3 bar

wg EN 12828
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Worek z kauczuku butylowego poddano 
opatentowanej technologii wulkanizacji 
tak, aby przystosować go do pracy wy-
magającej dużej elastyczności materia-
łu. Na podstawie badań przeprowadzonych 
na Uniwersytecie Karel de Grote-Hogeschool 
w Antwerpii stwierdzono roczną utratę ciśnie-
nia wstępnego w naczyniu marki Pneumatex
zamontowanym na instalacji na poziomie 
3,29%, przy średniej odnotowanej dla kon-
kurencji równej ok. 17%. Tak słabe wyniki dla 
naczyń z membraną z EPDM oznaczają, że  
po upływie zaledwie 3 lat w naczyniu ubę-
dzie 50% gazu. W związku z powszechnym bra-
kiem serwisowania i uzupełniania naczyń wzbior-
czych, problemy eksploatacyjne stają się faktem.
Poza tym, że w naczyniach Statico stworzono 
barierę dla dyfuzji gazów w postaci zasto- 
sowanego materiału – kauczuku butylo- 
wego, zdecydowano również o wdrożeniu  
techologii produkcji bazującej na spe-
cjalnej konstrukcji worków, złożonych  
z dwóch zespolonych ze sobą części.  

uważyć, że nadwyżka ciśnienia w instalacji 
zależy bezpośrednio od ciśnienia poduszki 
gazowej w naczyniu. Dlatego tak istotne jest  

ustawienie wartości ciśnienia wstępnego  
w oparciu o wysokość statyczną instalacji. Ale 
czy prawidłowe ustawienie tej wartości gwa-
rantuje właściwą pracę instalacji w całym 
okresie eksploatacji? Otóż okazuje się, że to ci-
śnienie zmniejsza się w funkcji czasu pod wpły-
wem dyfuzji gazów poprzez membranę naczy-
nia. To tłumaczy, dlaczego tak bardzo istotne 
jest rozważenie parametrów technicznych na-
czyń wzbiorczych stosowanych w instalacjach. 

Elementy budowy i ich wpływ na  
parametry eksploatacyjne

Większość naczyń wzbiorczych dostępnych 
na rynku wyposażonych jest w membranę 
z wulkanizowanego elastomeru EPDM, któ-
ry cechuje się dużą elastycznością. Nieste-
ty cecha ta powoduje obecność bardzo du-
żej ilości porów, ułatwiających dyfuzję gazów 
do środowiska wodnego. Problem dotyczy 
szczególnie naczyń wzbiorczych zamontowa-
nych na instalacjach, które pracują w środo-
wisku podwyższonej temperatury. Wówczas 
prędkość przemieszczania się cząsteczek ga-
zów jest zdecydowanie wyższa, co intensyfi-
kuje proces dyfuzji, wskutek którego ustawio-
ne ciśnienie wstępne obniża się, powodując 
problemy eksploatacyjne w instalacji. Dlate-
go w naczyniach wzbiorczych STATICO marki 
Pneumatex zastosowano materiał o 5-krotnie 
mniejszej przepuszczalności gazów w stosun-
ku do gumy EPDM (rys. 3 ). 
Opony samochodowe to klasyczny produkt, 
w którym stosuje się butyl – w końcu mają 
one utrzymywać ciśnienie możliwie jak naj-
dłużej. Tylko butyl może sprostać temu zada-
niu. Dlatego wszyscy producenci opon sto-
sują membrany butylowe, zapewniające 
utrzymanie stałego ciśnienia powietrza. Bez 
użycia butylu co tydzień trzeba byłoby uzu-
pełniać ciśnienie w oponach. Podobnie rzecz 
ma się w przypadku naczyń wzbiorczych.

5  Porównanie tradycyjnej technologii naczyń z 
unikalną linią produkcyjną marki Pneumatex

Okazuje się, że układy utrzymania ciśnienia  
w postaci naczyń wzbiorczych są jednym  
z najtańszych elementów źródeł ciepła czy 
chłodu. 
Na podstawie analizy kosztów całkowitych 
kotłowni gazowych o średniej mocy 225 kW 
oraz małej mocy 35 kW, stwierdzono, że śred-
nia wartość naczyń wzbiorczych oscyluje na 
poziomie od niespełna 1,0 do 4,0% w stosun-
ku do całkowitych kosztów realizacji inwesty-
cji. Dlatego powinniśmy zadać sobie pytanie 
– czy warto oszczędzać na jednym z najtań-
szych elementów, które gwarantuje popraw-
ność funkcjonowania całego systemu i za-
bezpiecza najdroższe elementy instalacji 
przed niepożądanymi zjawiskami, takimi jak 
np. korozja, spadek wydajności wymiany cie-
pła, uszkodzenia w wyniku kawitacji, itp.?

Procentowy udział kosztów 
naczyń wzbiorczych 

44,60% 

43,26% 

8,12% 4,02% 

Koszt urządzeń i materiałów kotłowni  
o mocy 225 kW 

Kocioł gazowy 

Osprzęt kotła 

Rury, kształtki, izolacja 

Naczynie wzbiorcze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
53,59% 

35,82% 

9,82% 0,76% 

Koszt urządzeń i materiałów kotłowni 
 o mocy 35 kW 

Kocioł gazowy 

Osprzęt kotła 

Rury, kształtki, izolacja 

Naczynie wzbiorcze 

 

6  Roczna utrata ciśnienia wstępnego w naczyniu 7  Minimalne zapotrzebowanie na miejsce

3  Wysoka przepuszczal-
ność gumy EPDM ( a ), 
bardzo niska przepusz-
czalność butylu ( b ),

4  Membrana 
butylowa w oponach 
samochodowych

a

b
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Takie rozwiązanie powoduje brak kontak-
tu medium chłodniczego lub grzewczego ze 
ściankami naczynia, dzięki czemu nie ma ry-
zyka korozji. W tradycyjnym naczyniu istnie-
je membrana odzielająca część powietrzną 
od wodnej, ale woda ma kontakt ze ścian-
kami naczynia, co jest dla niego dużym za-
grożeniem. Na szczelność części powietrznej 
poza rodzajem materiału, z którego wykona-
na jest membrana, decydujące znaczenie 
odgrywa również sposób połączenia dwóch 
połówek naczynia i zamontowanie samej 
membrany. Naczynia marki Pneumatex są 

spawane, a sam wo-
rek jest szczelnie za-
mocowany w miejscu 
podłączenia naczy-
nia. Niestety typowe 
naczynia są łączo-
ne poprzez zapraso-
wywanie blachy, co 
może budzić wątpli-
wości, że taki sposób 
łączenia gwarantu-
je 100% szczelność. 
Membrana z gumy 
EPDM w miejscach 
jej zamocowania do 
ścianki naczynia cią-
gle pracuje na tzw. 
„zmęczenie mate-
riału”, co wczęśniej, 
czy później doprowa-
dzi do jej uszkodzenia. 
Sposób zamocowania 
worka skutecznie unie-
możliwia pozostawanie 
wody w naczyniu  
w momencie jej spustu, 
a w naczyniach  
o tradycyjnej tech-

nologii jest to niemożliwe, dlatego sprawdze-
nie ciśnienia wstępnego jest bardzo trudne. 
Jeśli do wyżej wymienionych zalet unikalnej 
technologii produkcji naczyń Statico dołączy-
my fakt testowania naczyń mieszaniną helu 
z powietrzem pod kątem utraty ciśnienia, za-
uważymy wiele aspektów dających przewa-
gę tym produktom. Do praktycznych zalet na-
czyń o niewielkiej objętości możemy zaliczyć 
kształt naczynia w postaci dysku, który powo-
duje ograniczenie niezbędnej przestrzeni do 
jego zamontowania o 21%. Naczynie wyposa-
żono fabrycznie w uchwyt montażowy, dzięki 
czemu jest kompletne i nie wymaga dodatko-
wych elementów. Większe naczynia Statico SU 
(140-800 l) wyposażone są w uchwyt traspor-
towy, a Statico SG (1000-5000 l) ma wymien-
ny worek butylowy. Te wszystkie walory tech-
niczne decydują o tym, że producent udziela 
5-letniej gwarancji jakości. 
Omówione aspekty techniczne małych ele-
mentów instalacji powinny nas skłaniać ku 
stwierdzeniu, że minimalne nakłady inwe-
stycyjne są w stanie zagwarantować sku-
teczność działania systemów HVAC. System 
utrzymania ciśnienia w instalacji jest jej „ubez-
pieczeniem na życie”, dlatego nie warto ryzy-
kować poprzez wybór wątpliwej jakości pro-
duktów. Oczywiście poza jakością naczyń 
wzbiorczych, ważne są również poprawność 
doboru i sposób montażu. Bardzo często za-
pomina się o instalowaniu specjalnych zawo-
rów odcinająco-spustowych, co dyskwalifi-
kuje możlwiość wykonania pomiaru ciśnienia 
poduszki gazowej. Na rynku jest dostępnych 
wiele produktów, które są tańsze w zakupie, 
ale stanowczo droższe w eksploatacji. Dlate-
go świadomy wybór produktu powinien być 
podyktowany względami czysto merytorycz-
nymi, bo tylko takie działanie wpływa na ra-
cjonalność podejmowanych decyzji. 

ENGINEERING ADVANTAGE Utrzymanie ciśnienia i odgazowanie  Równoważenie i regulacja  Termostatyka

Jak dużo energii można 
zaoszczędzić?
Optymalizacja systemu jest 
najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie...

Zrównoważenie hydrauliczne 
instalacji pozwala zredukować 
koszty zużycia energii 
elektrycznej do napędu 
pomp aż o 40%.

Nr 07
Fakt

Warstwa 1 mm osadu kamienia 
kotłowego prowadzi do nadmi-
ernego zużycia energii przez 
kocioł nawet o 9%.

Nr 05
Fakt

Zainstalowanie indywidualnej 
regulacji temperatury w 
pomieszczeniu w systemach 
ogrzewania podłogowego, może 
zapewnić redukcję zużycia ener-
gii na poziomie do 20%. 

Nr 20
Fakt

W systemach grzewczych pod-
niesienie temperatury 
w pomieszczeniu o 1°C, 
powoduje wzrost rocznych 
kosztów eksploatacyjnych 
od 6 do 11%.

Nr 12
Fakt

Zawory termostatyczne z 
precyzyjną nastawą wstępną, 
pozwalają ograniczyć koszty 
zużycia energii aż do 28% 
w porównaniu do zastosowania 
ręcznych zaworów grzejnikowych.

Nr 17
Fakt

Można podjąć różnorodne działania w celu obniżenia kosztów energii w syste-
mach HVAC oraz zwiększenia wydajności i efektywności ich funkcjonowania.

TA Hydronics to zarówno producent jak i specjalista posiadający dogłębną wiedzę 
o systemach hydraulicznych. Dysponujemy faktami na temat oszczędności 
energii, dzięki którym wskazujemy możliwości zmniejszenia zużycia energii 

w instalacjach grzewczych i chłodniczych. 

Odwiedź www.tahydronics.pl, aby dowiedzieć się więcej i zapisać na jedno 
z naszych seminariów Energy Insights.

a r t y k u ł  t e c h n i c z n y
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8  Uchwyt 
ułatwiający 
montaż

9  Rodzina naczyń Statico 
marki Pneumatex
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Bardzo często możemy się spo-
tkać z instalacjami jednopętlowymi 
ogrzewania podłogowego, np.  
w łazience bez wykorzystania roz-
dzielacza zamontowanego w szafce.

Na rys. 1  pokazano przypadek 
podłączenia pętli ogrzewania pod-
łogowego z „powrotu” grzejnika ła-
zienkowego, który jest wyposażony 
w głowicę termostatyczną reagują-
cą na zmianę temperatury otocze-
nia w jej pobliżu. Jest to tzw. połą-
czenie szeregowe. 
Wadą takiej sytuacji jest fakt, że 
regulacja zarówno grzejnika ła-
zienkowego, jak i pętli „podło-
gówki” odbywa się jedynie za po-
mocą głowicy termostatycznej. 
Gdy zamknie ona przepływ czynni-
ka grzewczego na grzejnik łazien-
kowy, to jednocześnie zamknie się 
przepływ do instalacji podłogo-
wej. Inną wadą jest używanie takie-

go rozwiązania w instalacjach wy-
sokotemperaturowych, gdzie na 
„powrocie” z grzejnika pojawia się 
wyższa temperatura niż możliwa 
maksymalna wartość na zasilaniu 
pętli wynosząca 55oC. 

Rys. 2  jest bardzo podobny do po-
przedniego, ale zawiera jeden do-
datkowy element na powrocie  
z podłogówki, tzw. RTL – ogranicz-
nik temperatury powrotu. Tak jak 
poprzednio te dwa systemy są 
podłączone ze sobą w sposób sze-
regowy. Z uwagi na różny sposób 
działania głowicy termostatycznej 
oraz RTL-a zagrożeniem dla prawi-
dłowej regulacji temperatury  
w pomieszczeniu jest instalacja 
centralnego ogrzewania przy tem-
peraturze zasilania 70-60oC. Gdy 
otworzy się przepływ wody na 
grzejniku łazienkowym, to ciepła 
woda z jego powrotu może być 

przyczyną natychmiastowego za-
mknięcia ogranicznika i tym sa-
mym braku wymiany ciepła w obu 
urządzeniach grzewczych. Taka sy-
tuacja może powodować, że dane 
pomieszczenie będzie przez zdecy-
dowanie większość czasu chłodne, 
a temperatura powietrza poniżej 
wartości oczekiwanej.

Na rys. 3  pokazano instalację 
grzejnikową oraz podłogową pod-
łączoną do systemu rozdziela-
czowego wraz z ogranicznikiem 
temperatury powrotu, ale zamon-
towanym na przewodzie zasilają-
cym do pętli podłogowej. W takiej 
sytuacji prawidłowo będzie można 
regulować jedynie grzejnik, a cała 
pętla ogrzewania płaszczyznowe-
go nie będzie działała z powodu 
ciepłego fragmentu na początku 
obiegu od strony zasilania i zamy-
kania przepływu właśnie przez RTL.

Instalacje jednopętlowe –  
wady różnych rozwiązań podłączenia i regulacji 

Błędy projektowe  
i montażowe  
w regulacji ogrzewania podłogowego

  Tomasz Podleś

Mimo że świadomość projektanta, instalatora oraz klienta indywidualnego jest z każdym dniem coraz większa 
to jednak zdarzają się jeszcze bardzo proste błędy na etapie zarówno projektowania,
jak i montażu wodnych ogrzewań płaszczyznowych.

Rys. 1  Połączenie szeregowe 
dwoch systemów bez zaworów

Rys. 2  Połączenie szeregowe 
dwóch systemów z zaworami

Rys. 3  Połączenie równoległe dwóch systemów z RTL-
em na zasileniu

niepolecane

niepolecane niepolecane

polecane

polecane

Grzejnik łazienkowyZawór 
termostatyczny 
łazienkowy

20...45oC70oC

Ogranicznik 
temperatury
powrotu  
– RTL

STW – ogranicznik  
temperaturyZawór term.

< 50oC

> 50oC

STW

ogRaniCznik  
TempeRaTuRy  

poWRoTu
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nia z różnymi wielkościami każdej z pętli pod 
względem długości. Taki system wymaga od 
każdego obiegu odpowiedniego przydła-
wienia lub otwarcia przepływu dla odpo-
wiedniej ilości czynnika grzewczego. Bardzo 
częstym błędem popełnianym na etapie 
wykonywania (najczęściej z powodów finan-
sowych) jest wybieranie nieprawidłowego 
rozdzielacza. Na rysunkach 4  i 5  pokazano 
dwa rozdzielacze. Ten pierwszy ma na swo-
ich belkach wkładki termostatyczne do wy-
konania określonych nastaw oraz z możli-
wością nakręcenia elementów sterujących 
tzw. napędów termicznych oraz przepływo-
mierze, pozwalające na dokładną regula-
cję prędkości czynnika grzewczego w po-
szczególnej pętli. Ten drugi rozdzielacz jest to 
rozdzielacz tzw. „goły”, czyli bez elementów 
potrzebnych do wykonania odpowiednich 
zabiegów regulacyjnych, a jedynie wyposa-
żony w proste zawory odcinające. 
Na takim rozdzielaczu na pewno nie uda 
nam się w sposób całkowicie poprawny 
dokonać jakiejkolwiek regulacji – ani pod 
względem nastaw wstępnych, ani też pręd-
kości przepływu.

Bez regulacji na rozdzielaczach,  
pozostawione nastawy fabryczne

Bardzo często po zamontowaniu i ułoże-
niu ogrzewania podłogowego wraz z war-
stwą jastrychu niedoświadczeni instalatorzy 
nie dokonują dokładnej regulacji instalacji 
ogrzewania podłogowego, która pozwalała-
by w dalszym etapie eksploatacji cieszyć się 
odczuciem komfortu cieplnego. Pozostawia-
ją zamontowane rozdzielacze z nastawami  
i przepływomierzami ustawionymi na warto-
ści fabryczne. 
A przecież każda instalacja jest całkowicie 

  Płaszczyznowe ogrzewanie podłogo-
we swoją popularność zyskało w momencie 
pojawienia się na rynku przewodów rozpro-
wadzających czynnik grzewczy z tworzywa 
sztucznego, np. polietylenu. Użytkownikom 
takiej instalacji zapewnia ona najlepszą dla 
organizmu temperaturę tzn. wyższą na pozio-
mie nóg, a chłodniejszą na wysokości głowy, 
czyli taką, która gwarantuje optymalny kom-
fort cieplny. 
Aby być zadowolonym z takiej instalacji  
i w pełni czerpać korzyści z właściwego dzia-
łania ogrzewania podłogowego pod wzglę-
dem komfortu cieplnego, należy unikać kilku 
podstawowych błędów popełnianych przez 
projektanta lub instalatora. Do takich błę-
dów przede wszystkim należy brak regula-
cji instalacji ogrzewania podłogowego pod 
względem zrównoważenia hydraulicznego. 
W artykule tym zostało poruszone kilka naj-
ważniejszych kwestii.

Brak projektu

Z uwagi na koszty związane z przygotowa-
niem projektu instalacji centralnego ogrze-
wania inwestor bardzo często decyduje się 
na wykonanie ogrzewania płaszczyznowe-
go bez żadnej dokumentacji technicznej. To 
niestety przy źle przyjętych założeniach oraz 
możliwości zmiany koncepcji architektonicz-
nej lub wykończenia podłogi w późniejszym 
etapie budowy może skutkować bardzo po-
ważnymi konsekwencjami w postaci zbyt 
małego poziomu nagrzewania danego po-
mieszczenia lub możliwością uszkodzenia sa-
mej podłogi. Taki projekt powinien wykonać 
doświadczony projektant, posiadający od-
powiednie uprawnienia, który na początku 
przyjmie odpowiednie założenia przy aktyw-
nej współpracy inwestora. Kluczowym czyn-

nikiem decydującym o powodzeniu całego 
przedsięwzięcia jest zdecydowana postawa 
inwestora, który umie sprecyzować swoje po-
trzeby co do aranżacji i wykończenia dane-
go pomieszczenia. Projekt instalacji central-
nego ogrzewania zawiera wszystkie dane 
dotyczące każdego elementu w nim zastoso-
wanego, a przede wszystkim zrównoważenie 
hydrauliczne instalacji, która ma odzwiercie-
dlenie w postaci podawanych wartości na-
staw dla każdego obiegu „podłogówki”.
 
Zbyt długie obiegi, nawet ponad  
120 m.b.

W dzisiejszym świecie coraz więcej za nas 
„robią” komputery, które w bardzo szyb-
ki sposób oraz w krótkim okresie czasu wy-
konują skomplikowane obliczenia na pod-
stawie wprowadzonych danych. Należy przy 
tym pamiętać, że komputery są jedynie urzą-
dzeniami wspomagającymi projektowanie 
instalacji centralnego ogrzewania, a osoba 
projektująca jest za taki projekt jest odpowie-
dzialna. W projektach domów jednorodzin-
nych można się spotkać z błędnie zaprojekto-
wanymi pętlami ogrzewania podłogowego, 
które są zbyt długie i przekraczają ponad  
120 m.b. Z uwagi na, w zupełności inne, opo-
ry hydrauliczne niż w zwykłym grzejniku, zbyt 
długi przewód może skutkować brakiem 
przepływu czynnika grzewczego i żadne pró-
by regulacji na rozdzielaczu podłogowym nie 
przyniosą rozwiązania. Taką pętlę najlepiej 
podzielić na kilka mniejszych obiegów pod 
względem długości.

„Goły” rozdzielacz

W „wielobiegowej” instalacji podłogowej 
centralnego ogrzewania mamy do czynie-

Rys. 4  Rozdzielacz do podłogówki wraz z zestawem 
mieszającym

Rys. 6  Wygląd wkładki termostatycznej na rozdzielaczu

Rys. 5  Rozdzielacz do grzejników
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inna i jej poszczególne obiegi różnią się od 
siebie długością! Na rys. 6  pokazano wy-
gląd wkładki termostatycznej, na których po-
winno się ustawić policzoną w dokumentacji 
technicznej nastawę wstępną oraz na rys. 7  
przepływomierze, które służą do precyzyjne-
go ustawienia ilości przepływającego czyn-
nika grzewczego.

Jedna pompa, brak zestawu  
mieszającego

W układach z dwoma różnymi systemami 
(grzejniki w połączeniu z ogrzewaniem pod-
łogowym), pracującymi w jednej instala-
cji bardzo często możemy się spotkać z sy-
tuacją, w której instalacja jest obsługiwana 
tylko i wyłącznie przez jedną pompę obie-
gową. W zależności od wielkości układu za-
wsze instalacja grzejnikowa ma inne opory 
hydrauliczne niż instalacja ogrzewania pod-

łogowego. 
W układzie z jedną pompą pompującą czyn-
nik grzewczy z jednakową prędkością prze-
pływu może okazać się, że opory hydrau-
liczne jednego z systemów będą bardzo 
przewyższały wydatek pompy obiegowej, 
co w następstwie przełoży się na niedogrze-
wanie pomieszczeń. Wymogiem, o którym 
z kolei się często zapomina, stosując zestaw 
mieszający, jest fakt, że przy wykorzystywa-
niu źródła ciepła o temperaturze czynnika 
grzewczego powyżej 60oC, konieczne jest 
obniżenie temperatury na zasileniu ogrzewa-
nia podłogowego do poziomu 55oC. Na rys. 
4  pokazano przykładowy układ mieszają-
cy zamontowany bezpośrednio przy rozdzie-
laczu w szafce podtynkowej. W rozbudowa-
nej instalacji ogrzewania płaszczyznowego 
położonego na paru kondygnacjach można 
zastosować blok mieszający montowany  
w pomieszczeniu wraz z kotłem rys. 8 .  

Rys. 7  Rotametr Rys. 8  Blok mieszający clever heating solutions

a r t y k u ł  t e c h n i c z n y
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Jako przykład weźmy charakterystykę wenty-
latora osiowego typ AXN 12/56/800 MD (wy-
kres 4 ). Dobierzmy wentylator dla:  
V = 35 000 m3/h i dPt = 1000 Pa, zaczynamy 
od doboru mocy silnika ze wzoru: 

kWPtVPw 25,13%562,12
1000*3600*77,0

1000*35000
1000*3600*

*
=+==

∆
=
η

 

 

kWPtVPw 25,13%562,12
1000*3600*77,0

1000*35000
1000*3600*

*
=+==

∆
=
η

 

 
Pw – zapotrzebowanie mocy na wale 
V – wydajność 
∆Pt – ciśnienie całkowite
η – sprawność 
Dobieramy najbliższy możliwy silnik, w tym 
przypadku to 15 kW, 1500 min-1, kąt ustawie-
nia łopatek 30O, odczytujemy całkowity po-
ziom mocy akustycznej Lw=101 dB. 
Uwaga! Nie należy dobierać wentylatorów 
poza charakterystyką, gdyż grozi to jego niesta-
bilną pracą. Dochodzi wówczas do typowego 
dla wentylatorów osiowych odrywania strugi 
powietrza (pompowania). Objawia się to nie-
stabilną pracą, nadmiernymi drganiami oraz 
wzrostem poziomu hałasu. Eksploatacja urzą-
dzenia w takich warunkach od samego po-
czątku może być niemożliwa lub też bardzo 
szybko doprowadzi do uszkodzenia bądź znisz-
czenia wirnika, wału napędowego lub ułoży-
skowania silnika. Niestabilna praca może spo-
wodować również zły napływ powietrza na 
wirnik. Dlatego też zaleca się stosowanie profi-
lowanych dysz dla wolnego ssania oraz zacho-
wanie odpowiednich odcinków prostych przed 
i za wentylatorem dla zabudowy kanałowej.

Ciśnienie całkowite

Najczęściej charakterystyki wentylatorów 
wykreślone są z ciśnieniem całkowitym. Na 
ciśnienie całkowite (Pt) składa się suma 

Jak dobrać 
wentylator? 

  Robert Walicki

  Podstawowe rodzaje wentylatorów

Wentylatory dzielimy ze względu na kierunek 
przepływu strugi powietrza na: osiowe, pro-
mieniowe oraz półosiowe. 
Istnieje oczywiście jeszcze wiele innych bar-
dziej szczegółowych podziałów wentylato-
rów ze względu na: rodzaj obudowy, miejsce 
pracy, typ wirnika, kierunek wypływu, rodzaj/
typ napędu, z kierownicami powietrza lub 
bez itp. 

Dobór zgodnie z charakterystyką

Wprawdzie dobór wentylatorów obecnie 
dokonywany jest w większości przypadków 
komputerowo, to zasady doboru nie uległy 
zmianie. Tak jak dawniej i dziś punktem wyj-
ścia dla doboru jest charakterystyka pracy 
danego wentylatora. Taka charakterystyka 
powinna zawierać podstawowe dane: wy-
dajność, ciśnienie całkowite, współczynnik  
sprawności oraz poziom hałasu.  

Wentylator jest „sercem” każdej instalacji wentylacji mechanicznej lub 
klimatyzacyjnej. Zasada działania jest prosta: polega na przetłaczaniu 
powietrza (lub innych gazów) o określonej wydajności i ciśnieniu  
oraz transportowaniu go siecią kanałów z punktu czerpnego do punktu 
nawiewnego, pokonując opory instalacji. 

1  Wentylator osiowy
– strumień powietrza 
zasysany i tłoczony jest 
osiowo, wzdłuż wentylatora

2  Wentylator półosiowy – strumień 
powietrza zasysany jest osiowo, a tło-
czony jest pomiędzy kierunkiem osio-
wym a kierunkiem promieniowym

3  Wentylator promieniowy
– strumień powietrza 
zasysany jest osiowo, a 
tłoczony jest płomieniowo

4  Charakterystyka wentylatora osiowego AXN 
12/56/800 MD dla 1465 min-1

Wentylator tunelowy
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stronie tłocznej wentylatorów, szczególnie dla 
swobodnego tłoczenia i dużej prędkości wy-
pływu. Zadaniem takiego dyfuzora jest zmniej-
szenie prędkości przepływu i tym samym „od-
zyskanie” ciśnienia statycznego. 
Przez optymalizację warunków przepływu, po-
lepszenie napływu/wypływu i prawidłowy do-
bór wentylatora uzyskujemy wymierne oszczęd-
ności w kosztach eksploatacji. 

Opory sieci

Kolejnym ważnym 
czynnikiem, na któ-
ry należy zwrócić 
uwagę podczas do-
boru wentylatorów 
jest dokładne  
obliczenie oporów 
sieci (wykres 6 ). 

Uwaga! Jeżeli rze-
czywisty opór in-
stalacji okaże się 

większy, skutkować to będzie mniejszą wy-
dajnością, a gdy opory instalacji będą 
mniejsze, to wydajność nam się zwiększy, co 
najlepiej zilustruje powyższy szkic. 
Większe opory sieci doprowadzą do zmniej-
szenia ilości tłoczonego powietrza tj.:  
V1= 500 m3/h. 
Mniejsze opory sieci doprowadzą do zwięk-
szenia ilości tłoczonego powietrza tj.:  
V3=  1000 m3/h.
Dysproporcje wynikające z powyższego przy-
padku są spore i doskonale obrazują, jak 
dużą wagę należy przywiązywać do po-
prawnego obliczenia oporów instalacji i do-
boru wentylatora. W takiej sytuacji rozwiąza-
niem będzie oczywiście regulacja wielkości 
strumienia powietrza. Regulować może-
my wentylator tj. zmieniać wydajność przez 
zwiększanie/zmniejszanie prędkości obroto-
wej wirnika lub instalację przez zwiększenie/
zmniejszenie oporów sieci.

Literatura:
Materiały własne firm BSH i TLT.  

ciśnienia statycznego (Ps) i ciśnienia dyna-
micznego (Pd). 
Pt=Ps+Pd
Powyższy przykład doskonale obrazuje zależ-
ność pomiędzy ciśnieniem statycznym (dys-
pozycyjnym) i ciśnieniem dynamicznym.  

Uwaga! Zwiększenie średnicy kanału skutkuje 
zmniejszeniem ciśnienia dynamicznego  

i prędkości przepływu oraz wzrostem ciśnienia 
statycznego. Zbyt duża prędkość strumienia 
powietrza w kanale wentylacyjnym to: większe 
straty miejscowe oraz liniowe, co doprowadzi 
do konieczności doboru „mocniejszego” wen-
tylatora, a to pociąga za sobą zwiększenie 
prędkości obrotowej wirnika, poziomu hała-
su, mocy silnika itd. Zaleca się stosowanie dysz 
ssących oraz dyfuzorów (nawet krótkich) po 

Centrale wentylacyjne,
klimatyzacyjne

yr ot al yt neW
Pełny program wentylatorów 
do wentylacji ogólnej, oddymiającej
(certyfikowanych wg PN EN 12101-3)
i przemysłowej  nawiewniki

klapy p.poż.
regulatory przepływu
fan coile
belki i stropy chłodzące

Osprzęt wentylacyjny

Kurtyny powietrzne
Funkcjonalność i estetyka. Ponad 100 

wielkości różnych typów kurtyn.

Systemy oddymiania grawitacyjnego, 
okna, żaluzje i kalpy oddymiające
Posiadające certyfikat zgodności 
z normą PN-EN 12101-2

Aparaty
grzewczo

-wentylacyjne
Ponad 100 wielkości w wersjach

przemysłowych i komfortu.

BSH Klima Polska Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 13, Stara Iwiczna 

05-500 Piaseczno
tel.: (0-22) 737 18 58,
fax: (0-22) 737 18 59

biuro@bsh.pl, www.bsh.pl
Filie: Gdynia (0-58) 662 48 01, 

Gliwice (0-32) 270 83 03,
Kraków (0-12) 616 22 24
Poznań (0-67) 262 22 78
Szczecin (0-91) 326 50 45
Wrocław (0-71) 363 17 37

innowacyjność i ekologia
wysoka jakość

Nadciśnieniowe systemy
zapobiegania zadymieniu
Zgodnie z normą PN-EN 12101-cz.6 
(< 3 sek. max 50 Pa) utrzymujemy 
niezadymione drogi ucieczki 

5  Schemat rozkładu ciśnienia w kanale

6  Krzywa oporów sieci  
1 – większy opór sieci, 2 – projektowa-
ny opór sieci, 3 – mniejszy opór sieci Wentylatory osiowe
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jednostek w wąskich miejscach. Podgrzewa-
cze IDRONIK zostały zaprojektowane do zasi-
lania gazem ziemnym lub gazem propan-bu-
tan. Sprawność urządzeń wynosi 91,5%.

Jednostka IDRONIK TN ma zasilanie bateryj-
ne 2x1,5 V, wybór sezonu pracy (temperatura 
zimnej wody napływającej do jednostki),  
a więc może być instalowana w miejscach 
pozbawionych zasilania w energię elektrycz-
ną. Elektroniczna kontrola produkcji ciepłej 
wody użytkowej pozwala na stabilną pracę 
urządzenia i monitorowanie jej parametrów 
na wyświetlaczu LCD. 
Zakres regulacji temperatury wody użytkowej 
wynosi 35-60oC, a dopełnieniem komfortu jej 
ustawień są dwa regulatory – jeden odpo-
wiedzialny za moc płomienia, drugi za wy-
datek przepływu wody 3-14 l/min. Produkcja 
ciepłej wody użytkowej przy ΔT = 25 K wyno-
si 14 l/min, a dla jednostki z zamkniętą komo-
rą spalania 12,2 l/min. 

IDRONIK TN ma odprowadzenie spalin ø 120. 
IDRONIK TS standardowo wyposażono  
w kompletne współosiowe przyłącze spalin  
ø 60/100 wraz z adapterem, długość odpro-
wadzenia spalin dla tego zestawu to maksy-
malnie 3 metry.

Urządzenia mają certyfikację CE oraz wszys- 
tkie wymagane prawem zabezpieczenia – 
zawór bezpieczeństwa, termostat spalin,  
a dodatkowo zostały wyposażone w system 
autodiagnostyki pozwalającej użytkowniko-
wi na kontrolę pracy jednostki. Standardowo 
producent udziela gwarancji na okres  
2 lat pod warunkiem dokonania przeglą- 
du urządzenia przez autoryzowany serwis  
i w okresie 12 miesięcy od pierwszego uru-
chomienia.  

Gazowe 
przepływowe 
podgrzewacze  
serii IDRONIK

  Bartosz Świetliński

  Podgrzewacze dostępne są w dwóch wa-
riantach z:
- zamkniętą komorą spalania (oznakowanie 
TS) o mocy 22,5 kW,
- otwartą komorą spalania (oznakowanie TN)  
o mocy 25 kW.

Obydwie jednostki mają zdolność modulacji 
swojej mocy do 8,5 kW.

Niewątpliwą zaletą tych urządzeń jest ich 
niewielka waga 15 kg oraz wymiary – głębo-
kość zaledwie 10 cm, umożliwiająca montaż 

Producent profesjonalnych urządzeń grzewczych Unical Polska w swojej 
ofercie ma nowoczesną linię gazowych przepływowych podgrzewaczy 
wody użytkowej serii IDRONIK. Nowoczesny wygląd, atrakcyjna cena, 
niewielkie gabaryty, cisza i komfort użytkowania są niewątpliwymi atutami 
tego urządzenia. 

W dniach 9-10 marca 2012 roku w Hotelu 
Windsor Palace Hotel & Conference Center 
odbyło się Spotkanie Dystrybutorów Midea, 
zorganizowane przez firmę SPS Klima.
Spotkanie rozpoczęła konferencja pod ha-
słem „Midea it’s your idea”. 
Główną część konferencji otworzył Armand 
Andruszkiewicz – prezes zarządu SPS Klima, 
który powitał zaproszonych gości, w tym 
również przedstawicieli koncernu Midea: 
Marie Dai – Area Manager Central Europe, 
Timothy Huang – Technical Engineer Europe 
oraz Tony Miao – Marketing Manager, East 
European Area. Następnie odbyły się pre-
zentacje produktów Midea przeprowadzone 
przez pracowników SPS Klima.
Podsumowaniem Konferencji było wręczenie 
dyplomów i nagród dla partnerów, którzy 
osiągnęli najlepsze wyniki sprzedaży urzą-
dzeń marki Midea w 2011 roku. 
Konferencji towarzyszyła wystawa niemal 
całej najnowszej oferty produktów Midea, 
co stanowiło doskonałą okazję do skonfron-
towania wiedzy przedstawionej w prezenta-
cjach z realnymi urządzeniami. 
Po części konferencyjnej goście wzięli udział  
w uroczystej kolacji, po której nastąpiła 
część artystyczna.

Spotkanie 
Dystrybutorów 
MIDEA 

Firma Testo zmieniła adres biura. Nowy ad-
res to: ul. Wiejska 2, 05-800 Pruszków. Telefo-
ny (22) 292 76 80 do 83, faks (22) 863 74 15.

Testo – zmiana  
adresu
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gramy Operacyjne, w ramach których prze-
znaczono łącznie 231 mln zł na energetykę 
słoneczną (20% całego budżetu na energe-
tykę odnawialną). Łącznie na koniec listopa-
da 2011 r. zatwierdzono do dofinansowania 
w ramach RPO wnioski na budowę instalacji 
słonecznych o wartości 328 mln zł, tj. o 30% 
więcej niż alokowano środków. 
Więcej informacji nt. rynku kolektorów sło-

necznych, w tym szczegółowe wyniki ba-
dan sprzedaży instalacji słonecznych oraz in-
formacje nt. wsparcia dla sektora energetyki 
słonecznej w ustawie OZE, będzie zaprezen-
towanych podczas konferencji organizowa-
nej co roku przez Instytut Energetyki Odna-
wialnej – V Forum Przemysłu Energetyki 
Słonecznej, 18 kwietnia  br. w Krakowie. 
www.solarforum.ieo.pl  

Podsumowanie 2011 roku w skrócie  

Rynek kolektorów 
w Polsce wart jest 500 mln zł

  opracowano na podstawie materiałów IEO

  Pod względem mocy zainstalowanej ko-
lektory słoneczne stanowią drugą, po ener-
getyce wiatrowej technologię OZE w Polsce. 
Zeszłoroczne obroty na rynku wynosiły ponad 
500 mln zł. Jest to rekordowy wynik, tym bar-
dziej, że jeśli go porównać ze sprzedażą ko-
lektorów słonecznych w innych, wiodących 
krajach UE, na rynku europejskim Polska zaj-
muje 6-7 miejsce i pierwsze pod względem 
tempa wzrostu. 
Obecnie w Polsce jest około 70 firm – produ-
kujących i dystrybuujących kolektory słonecz-
ne, ponad połowa to dystrybutorzy zagra-
nicznych marek, dla których polski rynek jest 
bardzo atrakcyjny. Oprócz  producentów ko-
lektorów słonecznych, coraz ważniejsze ogni-
wo w łańcuchu wartości stanowią instalato-
rzy systemów solarnych.  
W Polsce funkcjonuje ponad 2 tys. małych kil-
kuosobowych firm. Obecny projekt ustawy  
o odnawialnych źródłach energii będzie re-
gulował działanie instalatorów OZE. Każdy  
z instalatorów będzie podlegał obowiązko-

wemu szkoleniu i certyfikacji, dopuszczającej 
do wykonywania zawodu.
Wg prognoz Ministerstwa Gospodarki rozwój 
tego sektora zapowiada się jeszcze bardziej 
optymistycznie, w Krajowym Planie Działań 
(KPD)  zatwierdzono rozwój sektora na pozio-
mie 14 mln m2, co daje moc zainstalowaną 
ponad 10 GWth. 
Biorąc pod uwagę założenia KPD, w sekto- 
rze instalacji słonecznych pracę może zna-
leźć ok. 10,5 tys. instalatorów kolektorów  
słonecznych. 
Kolektory słoneczne zawdzięczają obecny 
sukces w Polsce m.in. programom dotacji, 
np. program dotacji na zakup instalacji sło-
necznych prowadzony przez NFOŚiGW. W ra-
mach programu, który wystartował w II po-
łowie 2010 r. sprzedano w Polsce dotychczas 
81 tys. m2, co stanowi 33% całej sprzedaży.  
Bardzo popularne są również dotacje z Wo-
jewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, jednakże największe 
zainteresowanie wzbudziły Regionalne Pro-

Z najnowszych badań przeprowadzonych przez Instytut Energetyki 
Odnawialnej wynika, że sprzedaż kolektorów słonecznych w Polsce  
w 2011 r. wzrosła o ponad 70% i wynosiła ok. 248 tys. m2, co daje łącznie  
904 tys. m2 zainstalowanych i użytkowanych kolektorów słonecznych  
i stanowi równoważnik 633 MW mocy cieplnej.  
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 Jak sprawdzić twardość wody? 
    Proste metody, w tym… dokładne domowe

Twardość wody dzielimy na węglanową 
(przemijającą) i niewęglanową (trwałą, sta-
łą). Suma tych twardości tworzy twardość 
całkowitą (ogólną).
Twardość wody wywołana jest obecnością 
rozpuszczonych w niej soli (głównie sole wap-
nia i magnezu) i jest wyrażana w mval/dm3  
a popularnie w stopniach niemieckich [ºn] 
lub francuskich [ºf].
- stopień niemiecki [ºn] – jest równy takiej ilo-
ści soli zawartych w wodzie, która jest równo-
ważna pod względem chemicznym 10 mg 
CaO.
- stopień francuski [ºf] – jest równy takiej ilo-
ści soli zawartych w wodzie, która jest równo-
ważna pod względem chemicznym 10 mg 
CaCO3.

Podczas pomiaru twardości wody, korzysta-
jąc z testera kropelkowego, możemy mieć do 

czynienia z testerem mierzącym w skali nie-
mieckiej lub francuskiej. Dzięki załączonym 
tabelom możemy w szybki sposób przeliczyć 
twardość z niemieckiej skali na francuską lub 
z francuskiej na niemiecką. Tabele podają 
także zawartość węglanu wapnia CaCO3  
w odniesieniu do obydwu skal.

Twardości wody w stopniach niemieckich 
mieszczą się w granicach:
0-4  bardzo miękka
4-8  miękka
8-12  średnio twarda
12-18  dość twarda
18-30  twarda
> 30  bardzo twarda

Twardość wody możemy zmierzyć na  
kilka sposobów:
• w laboratorium lub jednostce badaw-
czej wykonującej badania wody – dokładny 
pomiar (skład chemiczny wody), 
• za pomocą testerów kropelkowych (me-
toda miareczkowania, filtracji) – dokładny po-
miar twardości w warunkach „domowych”, 
• za pomocą specjalnych testerów pasko-

Odpowiedzi udzielił:
Dział Techniczny
HUSTY
www.husty.pl

wych – pomiar bardzo szybki, najmniej do-
kładny.

Tester paskowy 
Pozwala bardzo szybko sposób określić  
twardość wody. Po zanurzeniu paska w ba-
danej wodzie, po kilkunastu sekundach zmie-
nia kolor. 
Porównanie koloru paska ze skalą pozwala 
na stwierdzenie, jaką mamy wodę.

Tester kropelkowy
Wykonanie analizy twardości wody za pomo-
cą testera kropelkowego w skali francuskiej  
(1 kropla = 1ºf).

Analiza krok po kroku:
1. Przygotuj tester do analizy wody wyciąga-
jąc go z opakowania (fot. 1 ).
2. Do zawartej w zestawie probówki z ozna-
czoną skalą, wlej 5 ml wody testowanej 

1 stopień niemieckie
d

angielskie
e

francuskie
f

amerykańskie
USA

CaCO3
[mg/l]

niemiecki 1,00 1,25 1,79 17,90 17,90

1 stopień niemieckie
d

angielskie
e

francuskie
f

amerykańskie
USA

CaCO3
[mg/l]

francuski 0,56 0,7 1,00 10,00 10,00

Tabela Przeliczenie twardości wody w różnych jednostkach
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wody (dokładnie ją wcześniej przepłukując) 
(fot. 2 ).
3. Do probówki z badaną wodą wprowadź 
jedną kroplę roztworu testującego (TITRANT).
4. Jeśli woda w probówce od razu zabarwi 
się na kolor zielony (fot. 4 ), to mamy do czy-
nienia z bardzo miękką wodą (0-1ºf).
5. Jeśli woda zabarwi się na kolor czerwony 
(fot. 3 ), wprowadzaj po jednej kropli roztwo-
ru do badanej wody, aż do momentu, gdy 
nasz preparat zmieni kolor z czerwonego na 

zielony (fot. 4 ). Suma dodanych kropli jest 
poziomem twardości wody w skali francuskiej 
(25 kropli dodanego preparatu = 25ºf).

Dostępne testery kropelkowe do badania 
twardości wody mogą się różnić drobnymi 
szczegółami (ilością pobieranej do badania 
wody, zabarwieniem wody podczas bada-
nia itp.). 
Zawsze należy przeprowadzać pomiar zgod-
nie z instrukcją producenta testera.

1 2

3 4

3 kwietnia podczas konferencji Geberit sp.  
z o.o. zaprezentowała wyniki finansowe Grupy. 
Sprzedaż Grupy Geberit w roku 2011 wynio-
sła 2123 mln CHF. Zanotowano spadek sprze-
daży wyrażonej we frankach szwajcarskich 
o 1,1%. Jednakże w przeliczeniu wartości 
sprzedaży na waluty lokalne uzyskano po-
nadprzeciętny wzrost obrotów o 9,5%. Zysk 
operacyjny (EBIT) zmniejszył się o 7,6% do po-
ziomu 449 milionów CHF, co było związane 
głównie z silnym frankiem szwajcarskim. Zysk 
operacyjny EBIT wyniósł 21,2% (w poprzed-
nim roku 22,6%). Zysk netto zmniejszył się  
o 5,6%, osiągając poziom 384 milionów CHF, 
przy rentowności sprzedaży rzędu 18,1%  
(w poprzednim roku 18,9%). Zysk netto na 
jedną akcję spadł o 4,8% do 9,82 CHF. Cho-
ciaż wartość wolnych środków pieniężnych 
nie osiągnęła rekordowego poziomu z ze-
szłego roku, pozostaje ona nadal bardzo wy-
soka, sięgając pułapu 386 milionów CHF, co 
sprawiło, że podstawy finansowe Grupy ule-
gły dalszemu wzmocnieniu. Walnemu Zgro-
madzeniu zostanie przedstawiona propo-

zycja wypłaty dywidendy w zwiększonej 
wysokości 6,3 CHF (+5%).
Ogólnie rzecz biorąc, wyniki sprzedaży na 
poszczególnych rynkach były optymistyczne. 
Obroty w krajach europejskich wyrażone  
w lokalnych walutach wzrosły o 9,5%. Zapo-
czątkowane w ubiegłym roku ożywienie sprze-
daży utrzymywało się w większości krajów eu-
ropejskich. W roku 2011 odnotowano także 
wzrost sprzedaży w Ameryce (+10,2%), na Dale-
kim Wschodzie/w Regionie Pacyfiku (+10%) oraz 
na Bliskim Wschodzie i w Afryce (+7,5%).
Sprzedaż we frankach szwajcarskich produk-
tów z linii produktowej Systemów Sanitarnych 
spadła o 3,7% do poziomu 1209 mln CHF. Obro-
ty liczone w walutach lokalnych wzrosły o 7%.  
Sprzedaż Systemów Rurowych wzrosła o 2,5%, 
osiągając poziom 914 mln CHF; a w walutach 
lokalnych wzrost ten wyniósł aż 13,1%.
Grupa Geberit jako lider europejskiego ryn-
ku w dziedzinie technologii sanitarnej jest glo-
balnym dostawcą realizującym sprzedaż  
o wartości 2,1 miliarda CHF. Zatrudnia 6 000 
pracowników w 41 krajach na całym świecie.

GEBERIT...  
...wyniki finansowe 2011

Dwie nowości produktowe Geberit zostały nagrodzo-
ne za najwyższą jakość wzornictwa. Produkty były oce-
niane przez jury 30 specjalistów red dot design award. 
Projektanci i producenci z całego świata zgłosili do naj-
bardziej znanego, niemieckiego, konkursu 4515 produk-
tów i wzorów produkcyjnych. Unikalne wzornictwo przycisku bezdotykowe-
go Sigma 80 i modułu Monolith do umywalki ostatecznie przekonały jury. 
– Z takimi osiągnięciami, Geberit nie tylko udowadnia wyjątkową, zdumie-
wającą wręcz jakość wzornictwa swoich projektów, ale także pokazuje, że 
design może być integralną częścią innowacyjnych rozwiązań w produk-
tach – ocenia profesor dr. Peter Zec, inicjator i CEO of the „red dot design 
award”.

...z red dot design award 2012
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6 marca br. już po raz XII Zrzeszenie Au-
dytorów Energetycznych zorganizowa-
ło Forum TERMOMODERNIZACJA, nad 
którym Honorowy Patronat objęło Mini-
sterstwo Gospodarki oraz Ministerstwo 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej. Forum tradycyjnie odbyło się  
w Warszawie i zgromadziło około  
170 uczestników.
Łącznie wygłoszono 13 referatów i pre-
zentacji opracowanych przez najlep-
szych w Polsce specjalistów w tej dzie- 
dzinie.
Na wstępie prezes ZAE dr inż. A. Panek 
powitał gości i uczestników Forum, do-
konując krótkiego wprowadzenia w jego 
tematykę. Oficjalnego otwarcia dokonał 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej Janusz Żbik.
Merytoryczną część Forum rozpoczę-
ło wystąpienie przedstawiciela Minister-
stwa Gospodarki Andrzeja Guzowskie-

go, który w referacie „II Krajowy Plan na 
rzecz efektywności energetycznej” za-
prezentował stan jego realizacji. Został 
on opracowany na podstawie art.  
14. Dyrektywy 2006/32/WE Parlamen-
tu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 
2006 r. „w sprawie efektywności końco-
wego wykorzystania energii i usług ener-
getycznych.”
„Ryzyka związane z polityką energetycz-
ną i klimatyczną i ich wpływem na sy-
tuację energetyczną Polski” to referat 
przygotowany i wygłoszony przez  
dr. inż. Bolesława Jankowskiego, wice-
prezesa firmy EnergSys. Przedstawił  
w nim główne elementy unijnej polityki 
energetycznej i klimatycznej, jej wpływ 
na gospodarkę Polski, a także czynni-
ki wpływające na działalność w zakresie 
termomodernizacji oraz grożące jej  
ryzyka.
Dr inż. Arkadiusz Węglarz z KAPE wielo-
aspektowo omówił zasady funkcjono-
wania białych certyfikatów w referacie 
„Białe certyfikaty – nowy mechanizm 
wspierania przedsięwzięć”. Przypomniał, 
że SBC został oceniony przez polskie-
go ustawodawcę jako najkorzystniejszy 
z wymienionych w Dyrektywie 2006/32/
WE ze względu na takie jej zalety, jak: 
• osiągnięcie jak największych oszczęd-
ności energii w jak najkrótszym czasie;
• możliwość objęcia systemem szerokiej 
grupy odbiorców;
• możliwość dokonania wyboru przed-
sięwzięć najbardziej efektywnych pod 
względem oszczędności energii;
• wprowadzenie zachęt dla przedsię-

biorstw do inwestowania w PSPEE;
• najmniejsze obciążenie budżetu  
państwa. 
Mgr Andrzej Rajkiewicz, wiceprezes Na-
rodowej Agencji Poszanowania Energii 
zaprezentował unijny Program, którego 
NAPE jest jednym ze współrealizatorów.  
1 lipca 2011 Komisja Europejska, Europej-
ski Bank Inwestycyjny, Cassa Depositi e 
Prestiti i Deutsche Bank ogłosiły w Bruk-
seli uruchomienie Europejskiego Fundu-
szu Efektywności Energetycznej (ang.  
European Energy Efficiency Fund – EEEF). 
Dysponujący kwotą 265 milionów euro, 
Fundusz będzie wspierać działania ma-
jące na względzie oszczędzanie energii, 
efektywność energetyczną, promowa-
nie energii odnawialnej. 
Potencjalnymi beneficjentami są władze 
publiczne (np. gminy), przedsiębiorstwa 
publiczne lub prywatne, które działają  
w imieniu organów publicznych, takich jak 
lokalne zakłady energetyczne, firmy świad-
czące usługi energetyczne (ESCO) lub pu-
bliczni dostawcy usług transportowych.

XII edycja  
Forum TERMOMODERNIZACJA 2012
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MATA GRZEJNA ENSTO eWOODMAT
Ensto eWoodmat to mata grzejna przeznaczona do pomieszczeń 
suchych, która może być instalowana bezpośrednio pod parkie-
tem lub podłogą z paneli laminowanych, bez konieczności wy-
konywania wylewki. eWoodmat charakteryzuje łatwość instala-
cji, dzięki czemu nadaje się doskonale do renowacji podłóg lub 
też do domów energooszczędnych o niewielkim zapotrzebowa-
niu na energię cieplną. Warstwa wierzchnia z folii aluminiowej za-
pewnia równomierną dystrybucję ciepła. 
Informacje techniczne:
• napięcie znamionowe: 230 V, 50 Hz
• moc znamionowa: ~ 5 W/m
• moc: 70 W/m2

• długości: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13 i 16 m˛
• przewód zasilający: 3G1.0; 1 x 4 m
• grubość i szerokość: 4 mm i 500 mm
• EN 60335-1, EN 60335-2-96

 ENSTO

NOWE OZDOBNE LAKIERY 
GRZEJNIKÓW PURMO 
Marka Purmo wprowadza nowe eleganckie wykoń-
czenia grzejników dekoracyjnych. Do tej pory grzejniki  
Purmo były dostępne w palecie RAL. Teraz w ofercie po-
jawiły się również nowe rodzaje lakierów – strukturalne, 
matowe, metaliczne, a nawet z brokatowym połyskiem.
Nowe rodzaje lakierów specjalnych Purmo nadają po-
wierzchni niespotykane wcześniej efekty. Lakiery mato-
we sprawiają, że dekoracyjny kształt grzejnika jest jeszcze 
bardziej widoczny. Lakier strukturalny nadaje powierzchni 
grzejnika lekko chropowatą strukturę i szczególnie dobrze 
prezentuje się na grzejnikach o płaskim panelu przed-
nim, np. Tinos. Natomiast lakiery z brokatem upodabnia-
ją grzejnik do szlachetnego kamienia ozdobnego. 

 RETTIG HEATING

NOWE BATERIE GRUPY ARMATURA
Deszczownia Solaris z regulacją wysokości talerza i er-
gonomiczną baterią termostatyczną idealnie wpasuje 
się w elegancko urządzone salony kąpielowe. Jej nowo-
czesna linia i minimalistyczny design nadadzą łazienkom finezji i szyku. Cena 1362 zł brutto.
W modną, futurystyczną aranżację świetnie wpisze się bateria wannowa Symetric z dwo-
ma uchwytami. Wyjątkowym szczegółem, bezpośrednio odnoszącym się do wizjonerskich 
tendencji jest wzór krzyżykowych kurków baterii. Cena 344 zł brutto.

Kwiatowe zdobienia na uchwytach baterii Cyrkon Dekorum wzbogacą 
wnętrze. Armatura łazienkowa z roślinnymi motywami przypominającymi 
ręczne malowidła wprowadzi do wnętrz sentymentalny klimat i stworzy na-
strojową aranżację opartą na dekoracyjności kwiatów. Cena 485 zł brutto.

 GRUPA ARMATURA
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KOTŁY SOKÓŁ SD DUO BIO
Kotły SOKÓŁ serii SD Duo Bio, oferowane przez firmę 
Metal-Fach, przystosowane są do spalania 
5 rodzajów paliw. Wykorzystują one węgiel ka-
mienny sortymentu orzech i drewno opałowe, któ-
re spalane jest na stałym ruszcie wodnym, nato-
miast ekogroszek, pellet i ziarna zbóż przetwarzane 
są na energię na palniku rynnowym. Paliwo syp-
kie dostarczane jest z zasobnika o pojemności, za-
leżnie od modelu, 200 lub 250 l, za pomocą auto-
matycznego podajnika.
Moc cieplna kotłów wynosi 14, 19 i 28 kW. Mocny 
korpus wodny wykonany ze stali kotłowej P265GH, 
przystosowany jest do pracy przy ciśnieniu rzędu 1,5 bara. 
Najmniejszy kocioł z serii SD Duo Bio mieści 44 l, najwięk-
szy zaś 86 l wody.
Za ciągłą regulację dmuchawy oraz podajnika odpowia-
da nowoczesny sterownik FL300L firmy Pionier Elektronik. 
Bazuje on na logice rozmytej Fuzzy Logic oraz regulacji PID,  
a odpowiednie parametry pracy dobiera na podstawie 
zawartości tlenu w spalinach, badanej przez sondę Lamb-
da, umieszczoną w czopuchu oraz czujnik temperatury spalin. Do użytkownika należy więc 
tylko wybór żądanej temperatury c.o. oraz c.w.u. Sterownik współpracuje z programowal-
nym termostatem pokojowym.
Sterownik FL-300L przejmuje pełne sterowanie już w chwili rozruchu, przestawiając para-
metry tak, aby w jak najkrótszym czasie osiągnąć zadaną temperaturę, zachowując mak-
symalną sprawność. Warunki spalania są też błyskawicznie modyfikowane po zmianie ro-
dzaju spalanego paliwa. Poza kontrolą automatyczną, programowanie sterownika oferuje 
także możliwość ręcznej lub pogodowej regulacji pracy kotła.
Sterownik FL300L w standardzie może zarządzać trzema obiegami grzewczymi, ogrzewaniem 
podłogowym oraz mieszaczem, sterowanymi zarówno ręcznie, automatycznie, jak i pogo-
dowo. Jego możliwości sterowania można poszerzyć o dodatkowe dwa układy mieszaczy  
i pomp. Możliwa jest też współpraca z innymi źródłami ciepła, jak np. kotłem na olej opałowy.
SOKÓŁ SD Duo Bio 14/800 o mocy 14 kW dostępny jest w cenie 10 200 zł brutto. Jeżeli re-
gulacja kotła ma przebiegać automatycznie, należy doliczyć jeszcze cenę modułu sondy 
Lambda z czujnikiem temperatury spalin wynoszącą 1230 zł. 
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