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SpiS treści 

SPS KLIMA Sp. z o.o. jest jednym z największych dystrybutorów urządzeń 
klimatyzacji z ponad 20-letnim doświadczeniem na polskim rynku.

Wyłączny Przedstawiciel  
Midea na Polskę 

Midea wychodzi na pole position
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Bosch rozpoczyna budowę  
centrum badawczo-rozwojowego

Pozwól sobie na prawdziwe 
wakacje z nowymi cenami 
analizatorów spalin Testo!

Analizator spalin testo 330LL 
to niezawodne i wiarygodne 
narzędzie pracy zarówno przy 
nagłych awariach systemu 
grzewczego, jak i codziennej 
pracy instalatora i serwisanta 
kotłów grzewczych.
Analizatory spalin Testo umoż-
liwiają pomiar O2, CO, CO2, 
NOx, a także oznaczenie in-
nych istotnych parametrów 
właściwej pracy kotła, takich 
jak: sprawność, strata komi-
nowa, współczynnik nadmia-
ru powietrza, ciąg itd. Dowo-
dem wykonanej analizy może 
być wydruk raportu z drukarki 
bezprzewodowej Testo, zawie-
rający pełny wynik przepro-
wadzonej analizy, datę i go-
dzinę pomiaru, a także nazwę 
wykonawcy.

Sprawdź wakacyjne 
ceny analizatorów spalin 
na www.testo.com.pl
Oferta ważna do  
30.09.2012 roku.

Testo: temperatura rośnie, nasze ceny spadają!
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Symbolicznym wbiciem łopaty przedstawiciele 
spółki Robert Bosch GmbH, władz miasta Ren-
ningen oraz okręgu Böblingen oficjalnie zainau-
gurowali budowę nowego ośrodka badawczo-
-rozwojowego Bosch. 
Kampus w Renningen będzie ważnym punktem 
na mapie światowych działań Bosch w dzie-
dzinie badań i rozwoju. W ciągu najbliższych 
dwóch lat na liczącym około 100 hektarów te-
renie powstanie 14 budynków o całkowitej po-
wierzchni użytkowej równej niemal 110 000 m2. 
Koszt budowy kampusu wyniesie około 160 mln 
euro. 
Wiosną 2014 w Renningen powinni rozpocząć 
pracę pierwsi z około 1200 pracowników, któ-
rych firma planuje dodatkowo zatrudnić. Pla-
cówka będzie prowadzić badania nad nowymi 
materiałami, metodami i technologiami. Będzie 
też projektować nowe systemy i komponenty,  
a także planować procesy produkcyjne. 
Bosch zamierza ograniczyć do minimum nega-
tywny wpływ, jaki budowa może mieć na oko-

liczną faunę i florę. Konieczne prace zostaną 
przeprowadzone z najwyższą ostrożnością,  
a ich wpływ skompensowany przemyślanymi 
działaniami proekologicznymi. Przedsiębiorstwo 
zamierza przeznaczyć na ten cel kilka milionów 
euro. 
Jednego dnia roboczego Bosch składa średnio 
16 wniosków patentowych. Pod tym względem 
przedsiębiorstwo znajduje się w światowej czo-
łówce, a w Niemczech zajmuje pierwsze miej-
sce. W 2012 roku Bosch przeznaczy około 4,6 
miliarda euro na rozwój i badania nowych sys-
temów, komponentów, technologii i metod –  
o 400 milionów euro więcej niż w roku 2011. 
Około połowa wydatków na działalność ba-
dawczo-rozwojową została w 2011 roku skiero-
wana na prace nad produktami przyjaznymi 
dla środowiska i zasobów naturalnych. 
Pod koniec 2012 roku Bosch planuje zatrud- 
niać ponad 43 000 badaczy i konstruktorów  
w 86 placówkach na całym świecie, czyli  
o około 4500 więcej niż na początku tego roku.

Bosch do Działu Termotechniki poszukuje 
osoby na stanowisko: przedstawiciel handlo-
wy w Warszawie. 
TKT Engineering Oddział w Poznaniu zatrud-
ni: projektanta instalacji sanitarnych, kierow-
nika kontraktu, kierownika robót. 
Harmann poszukuje: specjalisty ds. technicz-
nych w Krakowie i Warszawie. 
Maxair hvac technic – specjalisty ds. tech-
niczno-handlowych. 

Ned Air Polska – doradcy techniczno-han-
dlowego. 
Bims PLUS do pracy w nowo powstałej wy-
stawie łazienek w Przyszowicach poszukuje: 
specjalisty ds. handlowych.
Kingspan poszukuje regionalnego kierowni-
ka sprzedaży. 
Budimex szuka specjalisty ds. wycen. 
Więcej na: www.instalreporter.pl/ 
aktualnosci/

Aktualne oferty pracy

http://www.instalreporter.pl
http://www.klimatyzacja.pl
http://www.ogrzewnictwo.pl/
http://instalreporter.pl/aktualnosci/aktualne-oferty-pracy-w-branzy/
http://instalreporter.pl/aktualnosci/aktualne-oferty-pracy-w-branzy/
http://www.instalreporter.pl


22 czerwca 2012 roku odbyło się w siedzibie fir-
my Hansgrohe w Tarnowie Podgórnym spo-
tkanie Ibox Euro 2012 dla wybranych najlep-
szych instalatorów. Uczestniczyło w nim ponad 
80 osób z całej Polski. Goście zdobywali wie-
dzę w ramach targów Hansgrohe w Aquademii. 
Można było dowiedzieć się m.in., jaka armatu-
ra znajduje się w hotelu, w którym mieszkała re-
prezentacja Niemiec podczas tegorocznych 
mistrzostw, dlaczego do armatury Hansgro-

he dołączany jest w kartonie foliowy worek ze 
ściągaczem i jakie nowe linie produktów firma 
wprowadziła na rynek.
Spotkanie przebiegało pod znakiem Euro 2012 
stąd w popołudniowym programie znalazły się 
zmagania drużynowe w dyscyplinach okołofut-
bolowych (GIGA piłkarzyki, piłkarzyki stołowe, 
bramka celnościowa, siłomierz kopacz). 
Wieczorem wszyscy wspólnie oglądali transmisję 
meczu Euro 2012 – Niemcy : Grecja. Emocji nie 

zabrakło, ponieważ był 
to mecz w którym pa-
dło najwięcej bramek  
i pierwszy strzelony kar-
ny w tegorocznych mi-
strzostwach.
Emocje sięgnęły zenitu 
kiedy na scenie pojawi-
ły się Kasia i Paula z ze-
społu Electric Duo, gra-
jące na skrzypcach  
i harfie elektrycznej.
W sobotę odbyło się 
szkolenie oraz podsu-
mowanie i wręczenie 
nagród dla wszystkich 
uczestników spotkania.

Spotkanie instalatorów w Hansgrohe
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26 czerwca 2012 r. odbyło się Walne Zebra-
nie Członków Stowarzyszenia Polska Wenty-
lacja. Na corocznym Zebraniu Zarząd zdał 

sprawozdanie z działalności w roku 2011 oraz 
sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie zo-
stało zatwierdzone przez członków.
W związku z kończącą się kadencją władz 
Stowarzyszenia 2010-2012 podczas zebrania 
odbyły się wybory do kadencji 2012-2014.
Więcej na: http://instalreporter.pl/aktual- 
nosci/

Nowa kadencja władz SPW

a k t u a l n o ś c i

Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja.

Zawsze po Twojej stronie.

Saunier Duval to niezawodny partner w zakresie ogrzewania i dostarczania ciepłej wody. Marka  
istnieje od ponad 100 lat, a jej asortyment obejmuje bardzo wydajne kotły grzewcze, systemy  
solarne i klimatyzację. Naszym Autoryzowanym Instalatorom gwarantujemy wsparcie i pomoc  
techniczną w zakresie instalacji, obsługi i serwisowania. Lokalne oddziały Firmy oferują  
profesjonalne szkolenia oraz zapewniają szybki i wygodny dostęp do części zamiennych.  
Nad nowoczesnym designem i opatentowanymi rozwiązaniami technologicznymi czuwa sztab  
projektantów. Saunier Duval zapewnia profesjonalną obsługę, kiedykolwiek jej Państwo potrzebują.
 infolinia: 801 80 66 66, www.saunierduval.pl

oferuje wydajne  
systemy grzewcze,  

solarne i klimatyzacyjne

Szukam dynamicznego  
i doświadczonego  

partnera biznesowego

który stoi zawsze  
po mojej stronie

wspiera mnie  
pewnym i szybkim  

doradztwem.

http://instalreporter.pl/aktualnosci/nowa-kadencja-wladz-spw/
http://instalreporter.pl/aktualnosci/nowa-kadencja-wladz-spw/
http://www.saunierduval.pl
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Tumany kurzu wzbijającego się na ostrych zakrętach, piekielnie wąskie i szyb-
kie odcinki specjalne i… błękitne logo Midea wyraźnie odcinające się na 
czarnej masce Mitsubishi Evo IX o napędzie 300 KM – tak właśnie wyglądał 
Rajd Karkonoski, jeden z etapów Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Pol-
ski, w którym w barwach Midei wystartowała Grupa Rajdowa Felix2.
Pomimo awarii elektrycznej auta pierwszego dnia rajdu, załoga Felix2 (Paweł 
Danilczuk jako kierowca i Adam Grzelka – pilot) zajęła 10. pozycję w general-
nej klasyfikacji Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2012.
Po zakończeniu Rajdu, załoga Felix2 tak cieszyła się z wyniku oraz dziękowała 
swoim fanom i sponsorom:
Tego uczucia nam było trzeba. Pierwszy dzień zaczął się awarią elektryczną 
– z niewiadomych przyczyn nie mieliśmy zeszperowanego auta i do tego brak 
doświadczenia w doborze opon na tylną oś spowodował utratę cennych se-
kund... Awaria trwała jeszcze przez parę odcinków i w cudowny sposób sa-
mochód sam się naprawił. 
Finalnie rajd skończyliśmy na 10. miejscu w generalce i 4. w klasie, gdzie kon-
kurencja odjechała nam tak w drastycznym tempie, że gonitwa była bezsen-
sowna i o odrabianiu strat nie było nawet mowy. Podsumowując, chciałbym 
podziękować i pokłonić się nisko wszystkim kibicom za gorący doping, za to, 
że jeździcie z nami po całej Polsce. Dziękuję również mojej ekipie serwisowej, 
która przygotowała samochód oraz sponsorom, czyli firmie SPS Klima i Midea 
– za to, że jesteście z nami, wspieracie nas i wierzycie w nas.
W chwilach wolnych od ścigania się w rajdach, załoga Felix2 jest jednym  
z największych dystrybutorów urządzeń klimatyzacyjnych Midea w północno-
-wschodniej Polsce. Już w sierpniu odbędzie się kolejny etap mistrzostw – Rajd 
Rzeszowski, a we wrześniu rywalizacja przeniesie się na szutry pod Mikołajka-
mi w Rajdzie Polskim.

MIDEA jedzie w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski

SPS KLIMA Sp. z o.o. jest jednym z największych dystry-
butorów urządzeń klimatyzacji z ponad 20-letnim do-
świadczeniem na polskim rynku. W 2011 roku firma SPS 
KLIMA zawarła umowę z koncernem Midea na wyłącz-
ną dystrybucję urządzeń klimatyzacyjnych tej marki.
Oferta obejmuje szeroką gamę urządzeń HVAC, od 
małych przeznaczonych do gospodarstw domowych 
po urządzenia przemysłowe mocy 1,7MW.
MIDEA oferuje takie rozwiązania, jak:
- splity i multisplity,
- systemy VRF dwu- lub trzyrurowe umożliwiające od-
zysk ciepła i jednoczesną pracę w trybie chłodzenia  
i grzania,
 - agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem lub 
wodą. 
Urządzenia te mogą współpracować z inteligentnymi 
systemami zarządzania BMS, dając możliwość zdalne-
go sterowania i monitorowania całej sieci klimatyzacji.
Wysoką jakość urządzeń potwierdzają osiągane pa-
rametry efektywności energetycznej przekraczające 
COP 5,5.
www.midea-poland.pl 
www.spsklima.pl

O firmie SPS KLIMA

31 maja 2012 r. w Krakowie odbyła się uroczystość ju-
bileuszowa z okazji 90-lecia istnienia Armatury Kraków. 
Obchody rozpoczęła oficjalna gala w Teatrze im. Ju-
liusza Słowackiego w Krakowie. Podczas uroczystości 
przemawiały osoby związane z firmą – prezes Grupy 
Armatura Konrad Hernik, jak również z władzami mia-
sta – wicewojewoda Andrzej Harężlak oraz wiceprezy-
dent Elżbieta Koterba. Uzupełnieniem była wyświetla-

na na ekranie wodnym prezentacja ukazującą historię 
firmy. Podczas gali wręczono pamiątkowe statuetki dla 
najważniejszych partnerów biznesowych. Uroczystość 
uświetnił pokaz laserowy, a główną atrakcją był kon-
cert Waldemara Malickiego i solistów Filharmonii  
Dowcipu. Nieoficjalna część jubileuszu odbyła się  
w ogrodach Muzeum Archeologicznego z udziałem 
folkowego zespołu Zakopower.

90-lecie Armatury Kraków

http://www.instalreporter.pl
http://www.instalreporter.pl
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31 maja 2012 
Klimosz Sp. 
z o.o. otrzy-
mała wyróż-
nienie „Dy-
namiczne 
Przedsiębior-
stwo 2012” 
za najwięk-
szą dyna-
mikę przy-
chodu oraz 
zatrudnienia  
w 2011 r.

Klimosz – Dynamiczne 
Przedsiębiorstwo 2012

31 maja 2012 roku w Pałacyku w Otrębusach 
odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród 
Budowlanej Marki Roku 2012. 
 „Marka Purmo otrzymała statuetkę Budow-
lanej Marki Roku już po raz czwarty. Od 2009 
roku jesteśmy nieprzerwanie doceniani przez 
wykonawców jako najlepsza marka w bran-
ży. Z satysfakcją przyjmujemy fakt, że potra-
fimy sprostać stale rosnącym wymaganiom 
klientów i instalatorów. Nasza ciągła pra-
ca nad ulepszaniem obsługi klienta oraz po-
szerzaniem naszej oferty sprawia, że z wy-
przedzeniem reagujemy na potrzeby rynku. 
Naszym celem jest też pełna komplementar-
ność oferty – dostarczanie pełnych rozwią-
zań grzewczych, a nie pojedynczych pro-
duktów. Na początku tego roku koncern 
Rettig Heating zakupił niemiecką fabrykę rur 

Hewing, która od tej pory produkuje tylko i 
wyłącznie na potrzeby koncernu. Ta inwesty-
cja pozwoliła na rozszerzenie oferty Purmo, 
która w tej chwili obejmuje wszystkie elemen-
ty związane z projektowaniem i montażem 
ogrzewania” - mówi Emilia Dudek, kierownik 
działu marketingu Rettig Heating. 
Nagrody Budowlanej Marki Roku są przy-
znawane przez ASM Centrum Badań i Analiz 
Rynku na podstawie badań przeprowadzo-
nych wśród losowo wybranych wykonawców 
z firm budowlano-remontowych z całej Pol-
ski. Fachowcy wybierają produkty o najwyż-
szej jakości oraz najczęściej używane przez 
siebie marki. Badanie zostało przeprowadzo-
ne w pierwszym kwartale 2012 roku na pró-
bie odrębnie dobranej dla każdej z 20 grup 
asortymentowych materiałów budowlanych. 

Purmo ponownie Budowlaną Marką Roku
ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI 

z NUMErU 6/2012 INSTALrEPorTErA

KRZYŻÓWKA Z fIRmĄ ENIx 
hASłO: ENIx ELEGANCKIE GRZEJNIKI

Torby podróżne Enix otrzymują:  
Janusz Prychoda, Marek Król, Marek Sobczyk

Jak co roku, URE przedstawia podsumowa-
nie działalności regulatora za rok poprzedni. 
Ubiegły rok to kolejne zmiany „Prawa ener-
getycznego” oraz aktów prawnych krajo-
wych i unijnych, nakładających na regulato-
ra nowe uprawnienia i obowiązki, które nie 
pozostały bez istotnego wpływu na funkcjo-
nowanie sektora elektroenergetycznego. To 
także dalsza i bardziej intensywna integracja 
rynków energii elektrycznej i gazu, aktyw-
ne uczestnictwo regulatora i jego przedsta-
wicieli w ACER, polska Prezydencja w Radzie 
Unii Europejskiej, czyli znaczący udział pol-
skiego regulatora m.in. w pracach nad pa-
kietem infrastrukturalnym i aktami dotyczą-
cymi efektywności energetycznej.
Ważnym elementem działań regulatora  
w 2011 r. nadal było promowanie konkuren-
cji w sektorze energetycznym – od wykorzy-
stywania narzędzi stricte administracyjnych 

przy wypełnianiu podstawowych obowiąz-
ków, po działania typu perswazyjnego. Duży 
nacisk został położony na współpracę ze śro-
dowiskami eksperckimi, stowarzyszeniami 
branżowymi i konsumenckimi, oraz na szero-
ko zakrojone działania edukacyjne, w tym 
przybliżające problematykę prawa do zmia-
ny sprzedawcy. 2011 rok to ponadto prace 
nad Mapą drogową uwolnienia rynku gazu, 
dające zielone światło dyskusji o warunkach 
przyszłej deregulacji cen gazu. Warto tak-
że zwrócić uwagę na zintensyfikowane dzia-
łania regulatora nakierowane na wprowa-
dzenie do polskiego rynku energii innowacji 
technologicznych związanych z inteligentny-
mi systemami pomiarowo-rozliczeniowymi  
w formule smart grid ready.
www.ure.gov.pl/download

Czerwcowy Biuletyn URE

http://www.instalreporter.pl
www.ure.gov.pl/download/1/5410/BURE_22012A.pdf
http://www.instalreporter.pl
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Nowe filmy iNStruktażowe 
na Wideoreporter
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Zgodnie z art. 6471 § 1 k.c. wykonawca może 
powierzyć wykonanie robót podwykonaw-
cy lub podwykonawcom. Do zawarcia przez 
wykonawcę umowy z podwykonawcą wy-
magana jest zgoda inwestora. 
Kodeks cywilny przyjął konstrukcję zgody do-
rozumianej – w razie braku pisemnego sprze-
ciwu lub zastrzeżeń zgłoszonych w terminie 
14 dni od dnia przedstawienia inwestorowi 

przez wykonawcę umowy z podwykonawcą 
lub jej projektu, wraz z częścią dokumenta-
cji dotyczącą wykonania robót określonych 
w umowie lub projekcie (art. 6471 § 2 k.c.). 
Wskazany powyżej przepis wprowadzony zo-
stał ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych in-
nych ustaw (DzU Nr 49, poz. 408). 
Więcej na: www.instalreporter.pl/aktualnosci/

Centrum Klima SA z dniem 28 czerwca br. stała 
się wyłącznym reprezentantem Lindab na rynku 
wentylacji i klimatyzacji w Polsce. 
Lindab AB kontynuując strategię integracji Cen-
trum Klima w swoich strukturach grupy, zade-
cydował, że Centrum Klima stanie się jedynym 

zależnym podmiotem reprezentującym jego in-
teresy na rynku polskim w obszarze wentylacji, 
tym samym podjęta została decyzja o zakoń-
czeniu działalności działu wentylacji spółki  
Lindab Polska. 
Więcej na: www.instalreporter.pl/aktualnosci/

Centrum Klima zastąpi Lindab Polska 

Promocja zestawów do ogrzewa-
nia podłogowego, skierowana 
do instalatorów zaopatrujących 
się w hurtowniach współpracu-
jących z firmą Oventrop, trwa od 
1.06 do 30.09.2012.
Zestawy w promocji:
- 3-PAK– rabat 50% (po 1 szt.  
z 3 wybranych poziomów)
- 4-PAK z rurą Copert – rabat 55% 
(po 1 szt. z każdego poziomu)
- 4-PAK z rurą Copipe – rabat 70% 
(po 1 szt. z każdego poziomu)
Jako jeden produkt w przypad-
ku złączek i rur rozumie się odpo-
wiednio 10 kpl. (po 2 szt.) złączek 
Cofit, 960 m (4 zwoje) rury Copert 
i 1000 m (5 zwojów) rury Copipe.
Szczegółowe informacje  
można znaleźć na stronie  
www.oventrop.pl 

Perspektywy rozwoju pomp ciepła w Pol- 
sce i ich wpływ na zwiększenie efektywności 
grzewczej i ekonomicznej sektora grzewczego 
– pod takim hasłem odbędzie się I Kongres Pol-
skiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Cie-
pła, 18 październik 2012, Warszawa, RENEXPO 
2012.
Dziś energia staje się coraz droższa, a zasoby su-
rowców energetycznych wyczerpują się, ener-
gooszczędność jest koniecznością i szansą. 
Nie da się przemilczeć problemu nadmiernych 
emisji CO2 i ich negatywnego wpływu na śro-
dowisko, bo problem wróci za kilka lat i będzie 
zbyt późno na działanie. Lepiej stopniowo zmie-
niać i usprawniać branżę energetyczną i grzew-
czą, aby móc przygotować się na przyszłość. 

Zwiększenie uniezależnienia się od niepewnych 
dostaw i niestabilnych cen paliw  kopalnych, 
pozytywny wpływ na środowisko naturalne,  
a przede wszystkim korzyści ekonomiczne, są 
najlepszym uzasadnieniem zwiększenia zaan-
gażowania i wsparcia  rozwoju  pomp ciepła  
w Polsce. 
O przykładach i dobrych praktykach krajów 
zachodnich, o perspektywach rozwoju rynku 
pomp ciepła w kraju i na świecie oraz pozy- 
tywnym ich wpływie na zwiększenie efektyw- 
ności energetycznej i ekonomicznej sektora 
grzewczego będzie mowa podczas I Kongresu 
PORT PC.
Partnerzy merytoryczni: Europejska Organizacja 
Pomp Ciepła EHPA, Instytut Fraunhofera ISE.

I Kongres PORT PC  
Zapowiedź jesiennej imprezy

Inwestor a zgoda na umowę 
z podwykonawcą

ZoBacZ  
 touchline 1 – regulacja dla inwestorów 
 micro – Step twiNBloc – biologiczna oczyszczalnia ścieków roth 
 roth – montaż kolektora Heliostar 218 S4 i 252 S4

Promocje OVENTROP – dobra rura zbija cenę

http://www.instalreporter.pl
http://www.instalreporter.pl
http://www.wentylacja.com.pl
 http://instalreporter.pl/aktualnosci/inwestor-a-zgoda-na-umowe-z-podwykonawca/
http://instalreporter.pl/aktualnosci/centrum-klima-zastapi-lindab-polska/
http://instalreporter.pl/wideoreporter/touchline-1-regulacja-dla-inwestorow/
http://instalreporter.pl/wideoreporter/micro-step-twinbloc-biologiczna-oczyszczalnia-sciekow-roth/
http://instalreporter.pl/wideoreporter/roth-montaz-kolektora-heliostar-218-s4-i-252-s4/
http://www.instalreporter.pl
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W dniach 6-7 lipca 2012 r. w warszawskim 
hotelu Novotel odbył się XI Krajowy Zjazd 
Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Bu-
downictwa. W trakcie zjazdu zostanie podsu-
mowana działalność samorządu zawodowe-
go inżynierów budownictwa w Polsce w 2011 
r. Tegoroczny XI Sprawozdawczy Zjazd Pol-
skiej Izby Inżynierów Budownictwa zgroma-
dził prawie dwustu delegatów ze wszystkich 
16 okręgowych izb inżynierskich działają-
cych w kraju. W obradach udział wzięli tak-
że zaproszeni goście, a wśród nich posłowie 
i przedstawiciele rządu RP, Głównego Urzę-
du Nadzoru Budowlanego, stowarzyszeń na-

ukowo-technicznych, 
samorządów zawodo-
wych. Obrady XI  
Krajowego Zjazdu 
Sprawozdawczego 
PIIB otworzy prezes 
Izby – Andrzej Roch 
Dobrucki.
Głównym tematem 
zjazdu było podsumowanie działalności sa-
morządu zawodowego inżynierów budow-
nictwa w Polsce w 2011 roku, przedstawienie 
sprawozdań wszystkich krajowych organów 
Izby i udzielenie im absolutorium.

W tym tygodniu mija 5 lat odkąd wszyscy od-
biorcy mogą korzystać z prawa do zmiany 
sprzedawcy energii. Ostatnia grupa klientów, 
tj. odbiorcy w gospodarstwach domowych, zy-
skali takie prawo 1 lipca 2007 roku. Liczba ak-
tywnych odbiorców stale rośnie. Do dziś sprze-
dawcę prądu zmieniło 34 166 odbiorców 
w gospodarstwach domowych, co stanowi 
wzrost o prawie 140% od końca 2011 roku. Je-
śli porównamy dane sprzed roku, tj. z maja 2011 
r., okazuje się, że w ciągu ostatniego roku sprze-
dawcę zmieniło 32 502 odbiorców (stan na 

maj 2011 r. wynosił 1664 zmiany w gospo-
darstwach domowych).
Podstawą działań edukacyjnych prezesa URE 
jest przekonanie, że tylko odpowiednio poin- 
formowany odbiorca może skutecznie dbać  
o własne interesy na rynku energii. Dlatego już  
po raz drugi URE zdobyło zewnętrzne finanso-
wanie na przygotowanie i przeprowadzenie 
kampanii edukacyjno-informacyjnej, której mo-
tywem przewodnim jest zmiana sprzedawcy 
energii. 
www.ure.gov.pl/dokumenty

Kampania informacyjna URE

Ukazał się najnowszy barometr rynku ener-
getyki słonecznej. 

Do pobrania w pełnej wersji na:
www.energies-renouvelables.org

Barometr rynku energetyki słonecznej XI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB 

Liczba odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii - dane wstępne na koniec maja 2012 r.  
(w ujęciu narastającym)
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Każdy, kto do 31 sierpnia 2012 roku kupi wy-
brane urządzenia marki Junkers, może prze-
dłużyć czas trwania gwarancji na nie aż do 
pięciu lat. Oferta specjalna dotyczy konden-
sacyjnych i konwencjonalnych gazowych ko-
tłów grzewczych, pomp ciepła do ciepłej 
wody użytkowej i przepływowych gazowych 
podgrzewaczy c.w.u. (oferta nie obejmuje 
urządzeń marki Neckar). 
Warunkiem udzielenia pięcioletniej gwaran-
cji jest zakup urządzenia marki Junkers w Au-
toryzowanej Sieci Sprzedaży Junkers oraz 
jego montaż przez Autoryzowanego Instala-
tora Junkers. Zgodnie z informacjami zawar-

tymi w karcie gwarancji, standardowy okres 
trwania gwarancji na objęte specjalną ofer-
tą urządzenia wynosi dwa lata. Aby przedłu-
żyć gwarancję na urządzenie (z wyłączeniem 
osprzętu) na kolejne okresy roczne, czyli dla 
trzeciego, czwartego i piątego roku, wystar-
czy jedynie spełnić warunki uprawniające do 
dwóch pierwszych lat gwarancji i zlecić wyko-
nanie przez Autoryzowany Serwis Junkers płat-
nego przeglądu technicznego urządzenia w 
ciągu ostatnich trzech miesięcy trwania pod-
stawowego okresu gwarancyjnego. Należy 
także podpisać Umowę Serwisową Przedłuże-
nia Gwarancji. 

5 lat gwarancji na urządzenia marki Junkers

Od 14.05 do 31.08 trwa promocja KAN „Kom-
fort dajemy w komplecie”. Należy zakupić 
minimum 5 elementów systemu KAN-therm 
Blue Floor do ogrzewania podłogowego 
na kwotę minimum 8000 zł netto i odebrać 
200 m rury Blue Floor za 1 zł. Elementy biorą-
ce udział w promocji: rozdzielacz do ogrze-
wania podłogowego, płyta styropianowa 
do ogrzewania podłogowego, taśma przy-

ścienna lub profil dylatacyjny, rura do ogrze-
wania podłogowego, szafka instalacyjna do 
rozdzielacza, dowolny element z oferty auto-
matyki do ogrzewania podłogowego syste-
mu KAN-therm. Promocja prowadzona jest  
w punktach sprzedaży KAN oraz u partne-
rów handlowych KAN. Punkty sprzedaży,  
w których przeprowadzana będzie Promo-
cja, będą stosownie oznakowane.

Promocja KAN  
„Komfort dajemy w komplecie”

Firma MK Systemy Kominowe urucho-
miła nową stronę internetową. Aby 
ułatwić odnajdywanie potrzebnych in-
formacji witryna została podzielona na 
kilka tematycznych zakładek. 
Tradycyjnie zatem możemy poczytać  
o historii i polityce jakości spółki MK  
w dziale O firmie. Materiały do ścią-
gnięcia mieszczą się natomiast w za-
kładkach Cenniki oraz Pliki. Warty bliż-
szego przyjrzenia się jest także dział 
Dystrybutorzy, w którym znajduje się in-
teraktywna mapa polskich dystrybuto-
rów produktów MK oraz ich wyszukiwar-
ka. Ciekawie wygląda również zakładka 
Referencje, w której umieszczone zostały 
zdjęcia ze zrealizowanych projektów. 
Dział Produkty zawiera natomiast peł-
ną ofertę firmy. Bezpośrednio z zakładki 
dotyczącej konkretnego produktu mo-
żemy przenieść się do jego Cennika, 
Gwarancji lub Instrukcji montażu.
www.mkzary.pl

Nowa strona MK

Nigdy nie wiesz
gdzie dopadnie Cię wena...

ogrzewanie podłogowe
Comfort Maty do układania na starej terakocie

Comfort Kable do ogrzewania podłogowego

Comfort Folie do podłóg drewnianych

ogrzewanie przeciwoblodzeniowe
podjazdów, schodów, ramp

ochrona przed zamarzaniem
rynien, rur, zbiorników

Podziwiaj sople...
na dachu
sąsiada

elektryczne systemy

przeciwoblodzeniowe

przewodnik

Bezpłatne przewodniki
po elektrycznych systemach grzewczych
do pobrania na www.luxbud.com.pl

LUXBUD Sp. z o.o.
tel. 22 766 45 60, 22 766 45 70 · fax 22 751 36 38

luxbud@luxbud.com.pl · www.luxbud.com.pl

r
ek

la
m

a

http://www.instalreporter.pl
http://www.luxbud.com.pl
http://www.instalreporter.pl


9l i p i e c  2 0 1 2  ( 0 7 )  a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Efektywność definiowana jest ogólnie jako 
stopień osiągnięcia celu. Dla przykładu, 
efektywność energetyczna, czyli efektywne 
wykorzystanie energii, ma na celu zmniejsze-
nie ilości energii potrzebnej do dostarczenia 
produktów i usług (na przykład ciepła). Do-
brym przykładem zdefiniowania celów jest 
powołany w 2008 roku program Uni Europej-
skiej 20-20-20 do roku 2020. Jego założenia 
to zmniejszenie o 20% emisji gazów cieplar-
nianych, zwiększenie udziału odnawialnych 
źródeł energii o 20% oraz zwiększenie o 20% 
efektywności energetycznej do roku 2020. 

Mając jasno sprecy-

Wydajność, sprawność, a może efektywność? 

Ograniczona wymowa 
współczynnika SPF

  Marek Miara

  Definicja pojęć  

Idąc za radą Konfucjusza: „zanim zaczniecie 
się spierać, wyjaśnijcie pojęcia”, należy za-
cząć od ich zdefiniowania. 

Sprawność to zgodnie z definicją w „Małym 
ilustrowanym leksykonie technicznym” skalar-
na bezwymiarowa wielkość fizyczna określa-
jąca, w jakim stopniu urządzenie, organizm 
lub proces przekształca energię występują-
cą w jednej postaci w energię w innej po-
staci. Sprawność wyrażana jest jako ułamek, 
często w zapisie procentowym. Z zasady za-
chowania energii, której wyrazem w termo-
dynamice jest pierwsza zasada termody-
namiki, wynika, że sprawność nie może być 
większa od jedności, czyli od 100%. 
W odniesieniu do elektrycznych, sprężarko-
wych pomp ciepła, sprawność oznaczałaby, 
w jakim stopniu pompa ciepła jest w stanie 
przekształcić energię elektryczną w energię 

cieplną. „Problem” w tym, że pompy ciepła 
wykorzystują dodatkowo energię środowiska, 
nieuwzględnianą w tym równaniu, przez co 
obliczeniowa „sprawność” jest zawsze więk-
sza od jedności, a więc z definicji nie może 
być nazywana sprawnością. 
Z tego powodu, w przypadku pomp ciepła 
powinno mówić się raczej o wydajności, 
wyrażającej stosunek ilości energii cieplnej 
dostarczonej przez pompę ciepła do ilości 
energii elektrycznej niezbędnej do jej dzia- 
łania. 
Dwie stosowane wielkości to odpowiednio:
• COP – współczynnik wydajności (ang: co-
efficient of performance, niem: Leistungszahl) 
opisujący wydajność chwilową przy określo-
nych warunkach pracy, oraz 
• SPF – sezonowy współczynnik wydajności 
(ang: seasonal performace factor, niem:  
Arbeitszahl) opisujący wydajność mierzo-
ną w dłużym okresie czasu (często jednego 
roku) przy zmiennych warunkach pracy. 

Słowa sprawność, wydajność i efektywność używane są w języku potocznym często jako synonimy. W świecie 
techniki może prowadzić to (i często prowadzi) do błędnych lub zakłamanych interpretacji. Na przykład w ocenie 
danej technologi lub procesu. Technologia pomp ciepła jest dobrym przykładem na pokazanie różnic między 
tymi pojęciami. Poniższy artykuł ma na celu przedstawienie i usystematyzowanie wspomnianych pojęć  
w odniesieniu do technologi pomp ciepła oraz pokazanie ważnych aspektów i ograniczeń powszechnie 
używanych współczynników oceny tej technologii.

zowane cele, można ocenić stopień ich osią-
gnięcia. Efektywność jest więc pojęciem 
szerszym od wydajności. Zasadne jest również 
pytanie, czy zwiększenie wydajności musi za-
wsze prowadzić do polepszenia efektywno-
ści? Poniższy przykład pozwala na to pytanie 
odpowiedzieć.

ograniczona wymowa  
współczynnika SPf

Do oceny technologii pomp ciepła najczę-
ściej używaną wielkością jest wspomnia-
ny wyżej współczynnik SPF, czyli sezonowy 
współczynnik wydajności. Czy jest to jed-
nak zawsze właściwy parametr do oceny tej 
technologii? Współczynnik SPF informuje – 
zgodnie z definicją – jedynie o wydajności  
z jaką dostarczono energię cieplną. Nie in-
formuje natomiast czy energia ta została do-
starczona zgodnie z zapotrzebowaniem oraz 
ile energii zostało dostarczone.   

SPf w 2 budynkach: przeciętnym  
i pasywnym
Dla lepszego zrozumienia, warto przyjrzeć się 
zapotrzebowaniu na energię cieplną dwóch 
przykładowych budynków oraz na podział 
tej energii na energię do celów ogrzania bu-
dynku oraz do ogrzania wody użytkowej.  
W obu budynkach zainstalowano pompę 
ciepła. Dla uproszczenia przyjęto, że oba bu-
dynki mają system ogrzewania podłogowe-

Marek Miara
Instytut Fraunhofera
Pracownik naukowy i Head of Group „Pompy Ciepła” w Instytucie Fraunhofera 
ISE we Freiburgu (Niemcy), odpowiedzialny za projekty badawcze pomp ciepła 
w Niemczech „WP-Effizienz”, „WP Monitor” oraz europejski projekt monitoringowy 
„SEPEMO”. 
Członek gremiów normowych „VDI 4650” oraz „VDI 4645”. Przedstawiciel Niemiec 
w Annex 32 i Annex 39 w ramach Heat Pump Programme (HPP) International 
Energy Agency (IEA). 
Członek PORT PC (Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła), EHPA 
(European Heat Pump Association), ASHRAE (American Society of Heating, 

Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) oraz DKV (Deutsche Kälte- und Klimatechnische Verein).
Doktorant Politechniki Wrocławskiej z zakresu metod oceny efektywności pomp ciepła.

http://www.instalreporter.pl
http://www.instalreporter.pl
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stal Reportera dla gruntowych pomp ciepła). 
Dzięki tej krzywej można odczytać teoretycz-
ną wydajność pomp ciepła pracujących  
w obu przykładowych domach. I tak, wydaj-
ność pompy ciepła w domu z gorszą izolacją 
termiczną wynosi 5,2; natomiast wydajność 
pompy ciepła w domu pasywnym „tylko” 4,3! 
Jest to związane oczywiście z tym, że pompa 
ciepła pracująca w tym domu, przez blisko 
połowę czasu pracuje w punkcie roboczym, 
nie pozwalającym na uzyskanie wysokiej wy-
dajności (wysokie temperatury zasilania). 
Jednocześnie zapotrzebowanie na energię 
grzewczą dla domu pasywnego jest znacz-
nie mniejsze, ilość niezbędnej do pracy pom-
py ciepła energii elektrycznej również jest 
znacznie mniejsza, a co za tym idzie również 
niższe są koszty jej eksploatacji. Zestawienie 
wszystkich porównywanych danych przed-
stawiono w tabeli. 
Jak widać z obliczeń, koszty ogrzewania  
z pompą ciapła w domu z doskonałą izola-
cją termiczną (domu pasywnym), pomimo 
wyraźnie mniejszej wydajności, wynoszą po-
nad trzykrotnie mniej niż w domu z pompą o 
wyższej wydajności. Co za tym idzie, również 
w odniesieniu do emisji gazów cieplarnia-
nych oraz zużycia energii pierwotnej pomimo 
mniejszej wydajności odniesiono znaczne ko-
rzyści. Inaczej mówiąc pomimo mniejszej wy-

dajności w większym stopniu osiągnięto wy-
znaczone cele, a więc większą efektywność!

Wydajność jest ważna, 
ale efektywność znacznie  
ważniejsza!

Pierwszym krokiem na drodze ku systemowi 
zaopatrywania w energię jutra jest jasne  
i konkretne sprecyzowanie celów. Przykła-
dem może tu być program Unii Europejskiej 
20-20-20 do 2020 r. Cele w nim zawarte to 
zmniejszenie o 20% emisji gazów cieplarnia-
nych, zwiększenie udziału odnawialnych źró-
deł energii o 20% oraz zwiększenie o 20% 
efektywności energetycznej do roku 2020. 
Kolejnym krokiem, co zapewne nikogo nie 
dziwi, znacznie trudniejszym, jest realizacja 
tych celów. Zwiększenie udziału pomp cie-
pła na rynku instalacji grzewczych może nie-
wątpliwie w tym pomóc. Wydajność pomp 
ciepła jest z pewnością wskaźnikiem bardzo 
ważnym, ale przy ocenie ich działania nie 
powinien to być aspekt jedyny. Pod każdym 
względem, korzystniej jest zużywać mniej 
energii, czasami nawet z mniejszą wydajno-
ścią podczas procesu jej przetwarzania niż ją 
marnować z dużą wydajnością. Krótko mó-
wiąc, wydajność jest ważna, ale efektyw-
ność znacznie ważniejsza!  

go, powierzchnia grzejna wynosi 150 m²,  
a temperatura zasilania 35°C. Temperatu-
ra zasilania bufora z ciepłą wodą użytkową 
również w obu przypadkach wynosi 55°C. 
Następnym założeniem jest jednakowe  
w obu budynkach, średnie zapotrzebowa-
nie na ciepłą wodę użytkową (12,5 kWh na 
m² i rok). Wielkością różniącą od siebie oba 
te budynki jest zapotrzebowanie na ener-
gię grzewczą. W pierwszym z nich wartość 
ta wynosi 100 kWh/m²a i odpowiada prze-
ciętnemu nowo budowanemu budynkowi 
mieszkalnemu. Drugi budynek jest doskonale 
zaizolowany termicznie, a jego zapotrzebo-
wanie na energię grzewczą wynosi jedynie 
15 kWh/m²a, co odpowiada standardowi bu-
dynków pasywnych. 
Przeanalizujmy teoretyczną wydajność pomp 
ciepła w obu budynkach (rysunek powyżej). 
Należy zaznaczyć, że wydajność pomp cie-
pła zależna jest w dużej mierze od średniej 

temperatury zasilania systemu grzewczego. 
Biorąc pod uwagę wcześniej podane dane, 
udział ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)  
w domu z gorszą izolacją termiczną (na ry-
sunku kolor czerwony) wynosi 11%, jednocze-
śnie oznacza to, że średnia teperatura za-
silania jaką musi zapewnić pompa ciepła 
wynosi 37°C. Odpowiednio dla domu pa-
sywnego z doskonałą izolacją termiczną (na 
rysunku kolor niebieski) udział c.w.u. wynosi 
44%, a średnia temperatura zasilania 44°C. 
Po prawej stronie rysunku przedstawiona zo-
stała krzywa symbolizująca teoretyczną wy-
dajność (COP) pomp ciepła dla poszczegól-
nych wartości temperatury zasilania (kolor 
zielony). Posłużono się przy tym teoretyczną 
wydajnością (sprawnością) cyklu Carnota 
pomniejszoną o 50% dla temperatury źródła 
ciepła 7°C (obie wartości pochodzą  
z wyników programów monitoringowych opi-
sywanych we wcześniejszych numerach In-

35 C

36 C

37 C

38 C

39 C

40 C

41 C

42 C

43 C

44 C

45 C

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6

dom „przeciętny” dom pasywny (doskonała 
izolacja termiczna)

zapotrzebowanie na energię niezbędną  
do ogrzania pomieszczeń 100 kWh na m² i rok 15 kWh na m² i rok

zapotrzebowanie na energię do c.w.u. 12,5 kWh na m² i rok 12,5 kWh na m² i rok
udział c.w.u. w całkowitej energii grzewczej 11% 44%
średnia temperatura zasilania 37°C 44°C
teoretyczna wydajność pompy ciepła 5,2 4,3
ilość energii grzewczej niezbędnej w ciągu roku 16 875 kWh 4125 kWh
ilość energii elektrycznej niezbędnej  
w ciągu roku 3245 kWh 959 kWh

koszty ogrzewania i c.w.u.  
(zakładając 0,55 zł/kWh) 1785 zł 527 zł

Średnia temperatura zasilania, udział energetyczny c.w.u. oraz wynikająca z tego wydajność teoretyczna 
dla dwóch typów budynków mieszkalnych 

Porównanie różnych typów energii, temperatury oraz kosztów dla dwóch typów budynków 
mieszkalnych  

http://www.instalreporter.pl
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Właściwie dobrany i sprawnie działający sys-
tem wentylacyjny ma decydujący wpływ na 
komfort, wydajność i higienę wentylacji po-
mieszczeń. 

Budowa systemu

Rozdział powietrza pomieszczeń takich, jak 
sypialnie, pokoje dziecięce oraz wszystkie 
przestrzenie, gdzie jest powietrze wywiewane 
(kuchnia, łazienka, WC), jest połączony  
z centralnym urządzeniem wentylacyjnym  
w domu, np. LWZ. 
System jest bardzo prosty podczas instalacji 
dzięki systemowi wtyczek plug-LVE. Wszystkie 
komponenty zostały zaprojektowane  
w kształcie różnych modułów do dowolnej 
konfiguracji, co powoduje, że system ma uni-
wersalne zastosowanie do każdego domu. 
Całość składa się z kilkunastu elementów: 
kanałów wentylacyjnych w podłodze i ścia-
nie, otworów wentylacyjnych i przepływu po-
wietrza, nawiewników ściennych, przyłączy, 
kolan, adapterów podłączeniowych. 
Głównym elementem jest centralny, regulo-
wany rozdzielacz powietrza z czterema  

Nowość w ofercie Stiebel Eltron 

LVE – płaski, 
modułowy  
system kanałów 
wentylacyjnych

  LVE wykonany z najwyższej jakości tworzyw 
sztucznych. Jest główną częścią całego sys-

temu wentylacji i służy do komfortowej dystry-
bucji powietrza doprowadzanego i zużytego. 

LVE to płaski i elastyczny system rozprowadzania powietrza dla 
systemów wentylacji wymuszonej w domach jednorodzinnych. Służy do 
doprowadzania i odprowadzania powietrza z pomieszczeń. Przeznaczony 
do instalowania pomiędzy 
betonowymi stropami i jastrychem 
oraz w ścianach lub na ścianach.

r
ek

la
m

a

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

Kompletne 
przyłącze 
podłogowe. 
Możliwość 
podłączenia 
płaskiego 
elastycznego 
kanału 
powietrznego 
LVE PR ze 
wszystkich 
stron

Płaski elastyczny 
kanał powietrzny 
z tworzywa sztucz-
nego o długości 
20 m, o wymiarach 
130x52 mm  
(szerokość  
x wysokość)

Kratka 
naścienna 
do 
przyłącza 
ściennego 
LVE WA

http://www.instalreporter.pl
http://www.stiebel-eltron.pl
http://www.instalreporter.pl


12l i p i e c  2 0 1 2  ( 0 7 )  a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

przyłączeniami płaskich kanałów do roz- 
prowadzania powietrza, do połączenia  
z urządzeniem wentylacyjnym. Jakość całe-
go systemu LVE umożliwia bezproblemowe 
osiągnięcie wysokiego przepływu powietrza.

Elementy systemu

LVE jest systemem kompletnym, który oprócz 
elementów głównych, jak: rozdzielacz, przy-
łącza podłogowe czy ścienne, kanały i ko-
lana o najróżniejszym kącie zawiera też 
wszystkie inne składowe tak potrzebne do 
montażu, jak: złączki, przejściówki, przedłużki, 
adaptery, zaślepki…

Każdy element systemu jest wyceniony  
w cenniku oddzielnie i przykładowo zapłaci-

Kompletny rozdzielacz 
powietrza z czteroma wyjściami 
do podłączenia płaskich 
elastycznych kanałów LVE RP 20 
i jednym przyłączem głównym. 
Wykonany z tworzywa 
sztucznego odpornego 
na korozję, bezwonnego. 
Wyposażony w otwór rewizyjny 
i 4 klapy do regulacji wielkości 
strumienia przepływu powietrza

Kompletne przyłącze 
ścienne, z zaślepką 
wylotowego kanału 
powietrznego. 
Możliwość 
podłączenia płaskiego 
elastycznego kanału 
powietrznego LVE PR

Kratka podłogowa do przyłącza 
podłogowego LVE FA, odporna na 
obciążenia stopą

Kolano 90 stopni - poziome, 
z tworzywa sztucznego do 
podłączenia kanału powietrznego 
LVE PR

• prosty system wtyczek do szybkiej 
instalacji (plug-LVE)
• idealny do komfortowej dystrybu-
cji powietrza
• wysoki przepływ powietrza do  
45 m3/h
• centralny, regulowany rozdzielacz 
powietrza
• elastyczne zastosowanie przy 
podłodze, suficie i wylotach  
ściennych
• system idealnie współpracuje  
z urządzeniami wentylacyjnymi,  
np. LWZ

System wentylacji LVE

Projektowanie systemu LVE 

Centralny system rozdziału powietrza z two-
rzywa sztucznego jest przeznaczony specjal-
nie do montażu w płaszczyźnie izolacji pod 
jastrychem, do montażu w sufitach podwie-
szanych lub ściankach lekkich. Charakteryzu-
je się on dużą stabilnością i niewielką wysoko-
ścią zabudowy wynoszącą tylko ok. 52 mm. 
Rozdział powietrza na pomieszczenia następuje 
z 4-wyjściowego rozdzielacza w kształcie gwiaz-
dy. Aby uniknąć nadmiernie długich dróg prze-
wodów, zaleca się umieszczenie rozdzielacza 
powietrza doprowadzanego i zużytego central-
nie na jednej kondygnacji. Powietrze zużyte jest 
odsysane w pobliżu sufitu przez wyloty ścien-
ne lub sufitowe; w obszarze powietrza doprowa-
dzanego można również dodatkowo zastoso-
wać wyloty podłogowe. Rozdzielacz podłącza 
się do urządzenia wentylacyjnego za pośred-
nictwem rury płaszczowej, specjalna kształtka 
łączy rozdzielacz z przewodem głównym. 
W domach jednorodzinnych o powierzchni 
nieprzekraczającej ok. 200 m2 do wentylacji 
zgodnej z DIN 1946-6 dla powietrza doprowa-
dzanego i zużytego zwykle wystarcza jeden 
przewód pionowy oraz od 1 lub 2 rozdzielaczy.

Wymiarowanie i regulacja ilości powietrza
Podczas projektowania rozdziału powietrza 
decydujące znaczenie ma ocena całkowi-
tej straty ciśnienia oraz regulacja poszczegól-
nych ilości powietrza. Do szacunkowego wy-
miarowania wystarczy określić stratę ciśnienia 
w najbardziej niekorzystnym przewodzie (dłu-
gi odcinek, wiele kolanek) od rozdzielacza 
do wylotu powietrza. W tym celu należy zsu-
mować straty ciśnienia w kanale, kolankach 
i wylotach powietrza dla ustalonego strumie-
nia przepływu w przewodzie (tabela). War-
tość maksymalna nie powinna przekraczać 
50 Pa.
Regulacja ilości powietrza dla każdego po-
mieszczenia obliczonej na podstawie normy 
DIN 1946-6 odbywa się centralnie na rozdzie-
laczu. W przypadku przewodu z najwyższą 
stratą ciśnienia regulacja nie jest konieczna; 
przy pozostałych przyłączach oraz za pomo-
cą wbudowanych urządzeń regulacyjnych 
przeprowadzana jest kompensacja syste-
mu. Niezbędne do tego celu wartości nastaw 
podawane są przy projektowaniu instalacji 
wentylacyjnej. Można je również samodziel-

Przykład montażu z rozdzielaczem  
i wylotem sufitowym w podłodze
1 – izolacja cieplna / izolacja 
odgłosu kroków
2 – opcjonalna izolacja cieplna / 
izolacja odgłosu kroków
3 – jastrych
4 – okładzina podłogowa
5 – rozdzielacz powietrza  
z pokrywą
6 – pokrywa rozdzielacza
7 – przewód z rurą pionową
8 – kanał elastyczny
9 – strop betonowy
10 – wylot sufitowy z kratką 
wentylacyjną

http://www.instalreporter.pl
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my: od 5 euro netto za adapter przejściowy 
do 190 euro netto za płaski elastyczny kanał 
powietrzny z tworzywa sztucznego o długo-
ści 20 m.  

Projektowanie systemu LVE 

nie wyznaczyć za pomocą oprogramowania 
„Lüftungs-Navigator”.

Kryteria wymiarowania w skrócie:
— maks. ilość powietrza 45 m3/h na przewód
— maks. strata ciśnienia 50 Pa na przewód 
(wg tabeli)
— tylko jedno pomieszczenie na przewód  
(4 pomieszczenia na rozdzielacz)
— maks. 2 wyloty powietrza na przewód
— maks. całkowita ilość powietrza 160 m3/h 
na rozdzielacz
— maks. ilość powietrza 45 m3/h na wylot (na 
ścianie/suficie/podłodze)
— maks. 2 rozdzielacze na przewód pionowy
— brak wylotów podłogowych w okolicy po-
wietrza zużytego

Czyszczenie
Z uwagi na rozdział powietrza w kształcie 
gwiazdy i uwarunkowane tym rozwiązaniem 
krótkie przewody czyszczenie przewodów ru-
rowych jest niekłopotliwe. Czyszczenie można 
przeprowadzić przez rozdzielacz z wbudowa-
nym otworem rewizyjnym, jak również przez 
wyloty powietrza za pomocą dwufunkcyjne-
go systemu odsysania ze szczotkami. Pokrywę 
rozdzielacza można zdjąć łącznie z urządze-
niami regulacyjnymi, dzięki czemu ponowna 
regulacja ilości powietrza nie będzie koniecz-
na. W najniższym punkcie przewodów piono-
wych (rozdział główny) należy również zapla-
nować otwory rewizyjne; tutaj sprawdzonym 
rozwiązaniem jest zastosowanie trójników  
w połączeniu z pokrywami do czyszczenia.

Tabela Straty ciśnienia w elementach systemu LVE

• kartę katalogową systemu LVE
• prospekt „Projektowanie  
systemu”

Pobierz:

Regudis W-HTU 
mieszkaniowy węzeł cieplny

  Kazimierz Mróz

  Przeznaczenie i zakres stosowania

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis  
W-HTU Oventrop pośredniczy w zaopatrywa-
niu pojedynczych mieszkań w ciepłą  
i zimną wodę użytkową, umożliwiając jedno-
cześnie podłączenie instalacji grzewczej.  
Nie wymaga zasilania elektrycznego.

Ciepło konieczne do funkcjonowania układu 
dostarczane jest ze zdalaczynnej lub lokalnej 
sieci ciepłowniczej względnie z bufora ogrze-
wanego z użyciem kotła olejowego, gazowe-
go lub stałopalnego.
Przygotowywanie ciepłej wody odbywa się 
w trybie przepływowym z użyciem wymienni-
ka płytowego zabudowanego w urządzeniu.

W ofercie firmy Oventrop już 
od jakiegoś czasu znajdują 
się mieszkaniowe węzły 
cieplne. Zbudowane zostały na 
komponentach, z których marka 
Oventrop jest znana i za jakość 
których ceniona, jak regulatory 
(różnicy ciśnień, termostatyczny 
temperatury, ilościowy…), czy 
zawory (np. strefowy). Wystarczyło 
dołożyć wymiennik, orurowanie 
i spiąć wszystko w całość. Tak 
powstał kompaktowy węzeł 
mieszkaniowy: kompletnie 
zmontowany, sprawdzony pod 
kątem szczelności i działania,  
z hydrauliczną i termiczną regulacją 
podgrzewu wody użytkowej. 

http://www.instalreporter.pl
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Mieszkaniowy węzeł cieplny jest wyposażony 
we wszystkie niezbędne przyłącza:
– przyłącza zasilania i powrotu do zewnętrz-
nej instalacji c.o.,
– przyłącza zasilania i powrotu do obiegu 
grzewczego mieszkania (wewnętrznej insta-
lacji c.o.),
– przyłącza ciepłej i zimnej wody użytkowej.
Specjalne pasówki umożliwiają montaż cie-
płomierza i wodomierza.
Węzeł może być zabudowany zarówno  
w szafce natynkowej, jak i podtynkowej (ofe-
rowane jako opcja do wyboru).

Działanie

Regulacja podgrzewu wody odbywa się  
z użyciem proporcjonalnego regulatora prze-
pływu bezpośredniego działania (niewyma-
gającego energii zewnętrznej), reagującego
na zmiany przepływu i ciśnienia w instalacji.
Otwarcie dowolnego punktu poboru wody 
powoduje skierowanie czynnika grzejnego
na wymiennik, w którym podgrzewana jest 
woda użytkowa.
W trakcie podgrzewu wody użytkowej prze-

pływ w obiegu grzewczym (grzejniki, system
ogrzewania podłogowego) maleje stosow-
nie do intensywności 

Komponenty

Węzeł Regudis W-HTU wyposażono we 
wszystkie niezbędne elementy konieczne do 
właściwego „transportowania” ciepła z sie-
ci ciepłowniczej do instalacji mieszkaniowej, 
a więc 
– płytowy wymiennik ciepła,
– regulator ilościowy proporcjonalny,
– termostatyczny regulator temperatury,
– filtr osadnikowy,
– pasówka pod zabudowę wodomierza,
– pasówka pod zabudowę ciepłomierza,
– zawór strefowy do regulacji obiegu grzew-
czego,
– regulator różnicy ciśnienia,
– zawór opróżniający w obiegu grzewczym,
– filtry osadnikowe na zasilaniu i powrocie 
obiegu grzewczego.

Zalety:
• ze względu na doprowadzenie tylko trzech 

Średnica: DN20
Ciśnienie nominalne: PN10
Przyłącza: DN 20, G 3⁄4”, nakrętka złącz-
na, płaskouszczelniana
Max. temperatura pracy ts: 90°C (woda 
grzewcza – zasilanie)
Temperatura wody na wylocie tkran:  
45-60°C
Min. temperatura wody zimnej tkran: 10°C

zakres mocy 1
Max. pobór wody (c.w.u.): 12 l/min
zakres mocy 2
Max. pobór wody (c.w.u.): 15 l/min
zakres mocy 3
Max. pobór wody (c.w.u.): 17 l/min

Płytowy wymiennik ciepła ze stali  
nierdzewnej 1.4401

Dane techniczne Regudis W-HTU
rur niższe koszty wykonania instalacji zewnętrz-
nej niż w przypadku tradycyjnego rozwiązania,
• jeżeli objętość wody w rurze między wy-
miennikiem a punktem poboru jest niższa od 
3 litrów – cyrkulacja nie jest wymagana,
• brak konieczności magazynowania ciepłej 
wody użytkowej,
• hydrauliczna i termiczna regulacja pod-
grzewu wody użytkowej,
• dzięki regulatorowi temperatury możliwość 
nastawy temperatury wody użytkowej,
• orurowanie w węźle i wymienniku ciepła ze 
stali nierdzewnej,

• węzeł kompletnie zmontowany, sprawdzo-
ny pod kątem szczelności i działania,
• pewność działania regulatora ilościowego 
dzięki odpornej na osad wapienny powłoce 
na częściach mających kontakt z wodą,
• wymiennik ciepła chroniony w wysokim 
stopniu przed zarastaniem poprzez odpo-
wiednie miejsce zabudowy, długość i spe-
cjalną konstrukcję złączy,
• wodomierz i ciepłomierz zintegrowane  
w węźle, dzięki czemu możliwe jest dokładne 
wyliczenie kosztów wody i energii dla każde-
go mieszkania.  

Diagram obrazuje zapotrzebowanie na czynnik grzewczy węzła Regudis W-HTU (zakres 
mocy 3, czyli przepływ 17 l/min) przy podgrzewie wody od temperatury 10°C do 45°C,  
przy temperaturze czynnika 60, 65, 70, 75, 80 i 85°C

http://www.instalreporter.pl
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Comfort maty do ogrzewania  
podłogowego 

CM-1-165-670 – mata jednostronnie zasila-
na o gęstości mocy 160 W/m² do ogrzewania 
podłóg z wykończeniem ceramicznym.  
Montaż wewnątrz pomieszczeń, bezpośred-
nio w kleju pod terakotą. 
Mata wykonana jest z siatki z włókna szkla-
nego, do której przymocowany jest taśmami 
ekranowany kabel grzejny. 
Maty w żadnym wypadku nie można skra-
cać ani przecinać przewodu grzejnego. 
Skrócony może być jedynie przewód zimny. 
Mufa połączeniowa przewodu grzejnego  
z zimnym nie może być zaginana, należy 
montować ją w warstwie grzejnej w podło-
dze. Mata musi być ułożona w odległości mi-
nimum 5 cm od ściany. Przewody grzejne 
maty nie mogą się stykać ze sobą. Należy za-
chować min. odległość 3 cm. 
W łazience wykończonej terakotą – matę 
grzejną montuje się w warstwie klejowej. 
Przewód maty doprowadza się do puszki  
z termostatem LTE IP21. Do puszek termosta-
tów doprowadzone musi być zasilanie 230V. 
Przejścia przewodu zimnego oraz przewodu 
czujnika temperatury ze ściany do podłogi 

muszą być przeprowadzone w rurkach insta-
lacyjnych.

Grzejnik elektryczny GLASS

Szklany grzejnik naścienny z zabezpiecze-
niem termicznym – Glass 300 jest elementem 
wspomagającym pracę maty w łazience  
i służącym zarazem jako suszarka ręczni-
ków. Grubość szkła 12 mm. Wbudowany limi-
ter ogranicza temperaturę płyty szklanej do 
80oC. Moc grzejnika 300 W. Grzejniki dostęp-
ne są w kolorach: białym, czarnym, czerwo-
nym i żółto-zielonym. Charakteryzują się pro-
stym, ale zarazem eleganckim wzornictwem. 
Mogą być wyposażone w nóżki, albo w wer-
sji łazienkowej w uchwyt na ręcznik.
Fot., rys. LUXBUD.  

Maty grzejne + grzejnik 

Ile kosztuje  
elektryczne ogrzewanie 
podłogowe w łazience  
7 m2?

  Do wykonania ogrzewania podłogowe-
go w łazience o powierzchni całkowitej 7,2 m2 
proponujemy zastosować elektryczną COM-
FORT MATĘ grzejną o mocy 670 W (powierzch-
nia maty 4,2 m2). Stosując Comfort Matę 
uzyskamy komfort ciepłej podłogi. W opisy-

wanym przypadku powierzchnia podłogi, na 
której możemy rozłożyć matę jest zbyt mała, 
aby pokryć całe zapotrzebowanie na ciepło 
w pomieszczeniu. Dlatego klient zdecydował 
się na zainstalowanie dodatkowego szklanec-
go grzejnika GLASS z uchwytem na ręcznik. 

O elektrycznym ogrzewaniu 
podłogowym już pisaliśmy  
w InstalReporterze, opisaliśmy 
ogólnie podział systemów  
i poszczególne rozwiązania.  
W tym zaś materiale pokusimy 
się o pokazanie konkretnego 
przypadku ogrzewania 
elektrycznego w łazience  
o powierzchni 7 m2. 

Propozycja rozmieszczenia elementów 
grzejnych. Jeśli meble, pod którymi 
przewidziano ułożenie ogrzewania  
są wyposażone w nóżki, możemy  
pod nimi ułożyć przewody grzewcze,  
w przeciwnym wypadku należy ominąć 
te miejsca Symbol produktu Liczba Cena netto

Mata grzejna  
CM-1-165-670 1 608 

Termostat progra-
mowalny LTE-19 1 326

razem 934 zł
Zestawienie kosztów. Dodatkowy grzejnik 
GLASS z podwójnymi uchwytami na 
ręczniki – cena netto 1352 zł
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pomp ciepła typu solanka/woda dla para-
metrów B0W35 rozrzut COP wynosi od ok. 4,0 

do 5,0 (czerwona strzałka).
Teoretyczną, najwyższą wartością dla założo-
nych parametrów jest COP równe ok. 9 (dla 
współczynnika doskonałości obiegu Carnot 
równego 1,0). Jest to wartość w praktyce nie-
osiągalna.
Dla przykładu dla pomp ciepła typu solan-
ka/woda dla parametrów A2W35, COP wy-
nosi od ok. 3,0 do 4,0 (brązowa strzałka).
Od wielu lat widać duży wzrost współ-
czynnika doskonałości procesu, ale stop-
niowo producenci pomp ciepła docho-
dzą do granic maksymalnych wartości 
COP. Największy potencjał wzrostu COP 
jest obecnie w pompach ciepła typu po-
wietrze/woda.

minimalne wymagane wartości COP 

Minimalne wymagane wartości COP dla 
pomp ciepła (zgodnie z normą PN 14511) 

COP dla pomp ciepła – 
wartości realne i … 
te „niezwykłe” z prospektów reklamowych

  Paweł Lachman

  Współczynnik wydajności COP (ang.  
Coefficient Of Performance) jest wartością 
obliczaną na podstawie pomiarów w te-
stach laboratoryjnych w jednoznacznie okre-
ślonych warunkach. 
Znaczenie współczynnika COP dla pomp 
ciepła można by porównać do normatyw-
nego zużycia paliwa w samochodzie lub nor-
matywnej sprawności kotła gazowego.
Współczynnik wydajności COP jest to sto-
sunek ciepła użytkowego do zużycia ener-
gii przez sprężarkę wraz jednoznacznie okre-
ślonymi urządzeniami pomocniczymi pompy 
ciepła. 

COPHP = QHP / Eel

gdzie:
COPHP
QHP: ciepło przekazane w trakcie pomiaru [J] 
Eel: zużycie energii elektrycznej w trakcie po-
miaru [J] 

Na podstawie pomiarów wg aktualnej nor-
my PN 14511 można też określić średnią moc 
grzewczą pompy ciepła MHP w [kW] oraz zu-
życie mocy elektrycznej pompy ciepła Mel  

w [kW] w trakcie pomiaru laboratoryjnego.  
W takim przypadku można COP obliczyć, jako:

COPHP = MHP / Mel

Jakie są maksymalne osiągalne 
wartości COP?

Maksymalne osiągane wartości współczynni-
ka COP określa obieg Carnota (rys. 1 ).
Wartości COP dla pomp ciepła podawane 
są dla konkretnych parametrów dolnego źró-
dła i wody grzejnej. Realne wartości COP dla 
pomp ciepła w stosunku do idealnego obie-
gu Carnot są na poziomie między 0,35 a 0,55 
(współczynnik doskonałości w stosunku do 
teoretycznego obiegu Carnot). 
Dla przykładu dla różnych producentów 

W danych technicznych, prospektach, materiałach reklamowych pomp ciepła można zobaczyć różne, czasami 
niezwykle wysokie wartości COP. Nasuwa się naturalne pytanie: czy podawana wartość COP jest zawsze 
obiektywnym kryterium do oceny różnych pomp ciepła? Jakie „triki” są stosowane przy podawaniu wartości  
COP i na co należy zwrócić szczególną uwagę?
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Rys. 1 Wartość COP zaleŜna jest od róŜnicy temperatur górnym a dolnym źródłem i 

wsp. doskonałości obiegu Carnot 

 

Wartości COP dla pomp ciepła podawane są dla konkretnych parametrów dolnego źródła i 

wody grzejnej. Realne wartości COP dla pomp ciepła w stosunku do idealnego obiegu 

Carnot są na poziomie między 0,35 a 0,55 (współczynnik doskonałości w stosunku do 

teoretycznego obiegu Carnot).  

Dla przykładu dla róŜnych producentów pomp ciepła typu solanka/woda dla parametrów 

B0W35 rozrzut COP wynosi od ok. 4,0 do 5,0 (czerwona strzałka) 

Teoretyczną, najwyŜszą wartością dla załoŜonych parametrów jest COP równe ok.  9 (dla 

współczynnika doskonałości obiegu Carnot równego 1,0). Jest to wartość w praktyce 

nieosiągalna. 

Dla przykładu dla pomp ciepła typu solanka/woda dla parametrów A2W35, COP wynosi od 

ok. 3,0 do 4,0 (brązowa strzałka). 

Od wielu lat widać duŜy wzrost współczynnika doskonałości procesu, ale stopniowo 

producenci pomp ciepła dochodzą do granic maksymalnych wartości COP. Największy 

potencjał wzrostu COP jest obecnie w pompach ciepła typu powietrze/woda. 

Przyjęty sposób oznaczania parametrów źródła ciepła (dolnego źródła) oraz parametrów 

odbiornika ciepła (górnego źródła w tym przypadku wody grzejnej) i ich temperatur pokazany 

jest poniŜej w tabeli 1. 

B 
A 

1  Wartość COP zależna jest od różnicy temperatury między górnym a dolnym źródłem  
i wsp. doskonałości obiegu Carnot
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określa decyzja  2007/742/WE Komisji Europej-
skiej w sprawie wymogów ecoprojektu z 2007 
roku i wynoszą obecnie: 

Typ pompy ciepła min. COP wg 
PN-EN 14511-2

solanka/woda : B0/W35  4.30
woda/woda: W10/W35 5.10
powietrze/woda: A2/W35 3.10
bezpośrednie odp.  
w gruncie/woda: E4/W35 4.30

Minimalne wartości COP są jednakowe dla 
uzyskania znaku jakości EHPA.
Podane min. wartości COP będą obowiązy-
wać do marca 2013 r., a prawdopodobnie 
od połowy przyszłego roku nastąpi zwiększe-
nie wymogów min. COP dla każdej z techno-
logii pomp ciepła. 
W projekcie nowej decyzji w sprawie ekopro-
jektu dla pomp ciepła pojawi się również mini-
malna wymagana wartość SCOP (sezonowe-
go współczynnika efektywności), jak również 
wartość minimalnego SPER = SCOP x η
gdzie: 
SPER – sezonowy wskaźnik nakładu energii 
pierwotnej
SCOP – sezonowy współczynnik efektywno-
ści pompy ciepła obliczany zgodnie z normą 
PN-EN 18250
η – średnia europejska sprawność produk-
cji prądu (w stosunku do energii pierwotnej – 
obecnie wynosi 0,438)

Wartość COP: wartość deklarowana  
lub badana przez niezależne laboratoria
Obecnie zgodnie z normą producent pompy 
ciepła musi podać wartość COP na tablicz-
ce znamionowej dla parametrów:
- COP dla A2W35 dla pompy ciepła typu po-
wietrze/woda
- COP dla B0W35 dla pompy ciepła typu so-

Niestety zdarza się, że w danych technicz-
nych, szczególnie w ogólnych prospektach 
pomp ciepła podawane są wartości COP 
odbiegające od wymaganych aktualną nor-
mą PN-EN 14511.
Można założyć, że w Polsce dotyczy to około 
5% przypadków, mimo to zagadnienie jest bar-
dzo istotne dla rynku pomp ciepła, bo znacz-
na część klientów decyduje się na wybór 
konkretnej pompy ciepła na podstawie poda-
nego przez producenta współczynnika COP.

Przykłady nierzetelnych praktyk rynko-
wych:
• podawanie COP tylko wg starej normy 
(PN-EN 255), bez podawania COP wg ak-
tualnej PN-EN 14511
W niektórych prospektach nowych pomp 
ciepła pojawia się wartość COP określana 
wg poprzedniej, już nieaktualnej, normy  
PN-EN 255. W przypadku, gdy podawana 
jest dodatkowo wartość COP wg aktualnej 
normy PN-EN 14511 istnieje możliwość realne-
go porównania COP. Niestety zdarza się, że 
podawana jest wartość COP wg tylko nieak-
tualnej normy.
Pewną pomocą dla klientów jest zaglądnię-
cie do danych zawartych w instrukcjach in-
stalacji, w których z reguły podawane są po-
prawne dane COP.
Zdarza się, że poprawne dane COP można 
znaleźć tylko na stronie producenta w orygi-
nalnym języku.
 
• określanie COP bez podania parame-
trów dolnego i górnego źródła
W przypadku producentów pomp ciepła 
typu powietrze/woda często podawana jest 

wartość COP tylko dla parametrów A7W35, 
a nie dla parametrów A2W35. Dla tempera-
tury powietrza poniżej +5oC następuje duży 
spadek COP w stosunku do COP dla A7W35. 
Różnica pomiędzy COP dla A7W35 a A2W35 
sięga nawet kilkudziesięciu procent. 

• podawanie COP bez uwzględnienia 
energii elektrycznej zużywanej przez 
pompę obiegową c.o.
W praktyce można spotkać się z podawa-
niem przez producentów pomp ciepła COP 
wg normy PN-EN 14511, ale bez uwzględnie-
nia części energii elektrycznej związanej  
z pompą obiegową c.o (norma PN-EN 14511 
uwzględnia część energii elektrycznej pom-
py obiegowej związaną z oporami hydrau-
licznymi skraplacza). Prowadzi to do poka-
zania wysokiej wartości COP pompy ciepła 
(nawet o wartość ponad 10%).

• określanie COP pomp ciepła bez 
uwzględniania pomp dolnego i górnego 
źródła
Zdarzają się też przypadki podawania tyl-
ko COP pompy ciepła bez uwzględnienia 
pomp obiegowych dolnego źródła i górne-
go źródła. Dotyczy to również sytuacji, kiedy 
w pompie ciepła wbudowane są wszystkie 
pompy obiegowe. Podawana wartość COP 
wydaje się wtedy niezwykle atrakcyjna, różni-
ce w wartościach mogą sięgać nawet 15%. 
Czasami pojawia się dopisek „wartość COP 
wg normy PN-EN 14511, ale bez uwzględnie-
nia pomp obiegowych górnego i dolnego 
źródła”.  Znane są również przypadki, że po-
dawana jest tylko wartość COP bez żadnych 
dodatkowych opisów i parametrów.

W przypadku potencjalnych klientów trudno 
się w tym połapać i łatwo można się nabrać 
na tak wysoką wartość COP.

• wysokie COP dla urządzeń bez wbudo-
wanych pomp dolnego i górnego źródła
W przypadku niektórych pomp ciepła war-
tość COP wydaje się niezwykle wysoka. Do-
tyczy to urządzeń, które np. nie mają wbu-
dowanych pomp obiegowych c.o. lub/i 
dolnych źródeł. 
W ramach testów bada się urządzenie z do-
datkową pompą obiegową. Zamontowa-
na pompa obiegowa może mieć niezwykle 
wysoką sprawność, która nie jest możliwa do 
powtórzenia w realnych instalacjach.
Zalecane jest porównywanie podobnych 
COP dla podobnych konstrukcji urządzeń 
(np. tylko pomp ciepła bez wbudowanych 
pomp obiegowych c.o.).

• najwyższe z możliwych COP
Oglądając stoiska targowe w Polsce moż-
na zobaczyć przykładową reklamę „nasza 
pompa ciepła ma COP równy 6,5”. Wszystko 
to oczywiście bez podanych żadnych dodat-
kowych informacji o parametrach dolnego  
i górnego źródła ciepła. Zapewne wystawca 
urządzeń ma nadzieję, że klient nie zapyta  
o to, w jakich warunkach został przeprowa-
dzony pomiar i wg jakiej normy. 
Uzyskanie wartości COP= 6,5 dla tempera-
tury dolnego źródła 15oC i temperatury za-
silania instalacji c.o. 30oC nie jest czymś nie-
zwykłym, a już szczególnie wtedy, gdy …nie 
uwzględniono np. zużycia energii elektrycz-
nej pomp obiegowych dolnego i górnego 
źródła ciepła.

Wartość COP podawana w nierzetelny sposób
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(np. COPA7W35 = 4,4 i COPA2W35 = 3,5). 
Jest to związane często z oddziaływaniem 
procesu odmrażania parownika, który wi-
doczny jest w wyraźnie niższej wartości COP 
dla A2W35 (proces odmrażania parownika 
zaczyna się dla temperatury około < +5oC.
Również w przypadku innych typów pomp 
ciepła, badania efektywności dla uzyska-
nia znaku EHPA obejmują dodatkowe punkty 
pomiarowe (dla przykładu dla pompy ciepła 
typu solanka/woda rys. 3 )

Co możemy zrobić, aby osiągnąć 
większą transparentność podawania 
COP w Polsce?

Producenci pomp ciepła powinni się opierać 
tylko na aktualnej normie. 
Wymagane jest podawanie konkretnych pa-
rametrów dolnego źródła i górnego źródła.
Wśród osób z branży wymagana jest wiedza 
jak czytać podawane współczynniki COP. 
Uważam, że należy reagować na wszyst-
kie przypadki podawania danych w sposób, 
który może prowadzić do nieporozumień. 
Takie przypadki uderzają też w wizerunek 
branży pomp ciepła. W interesie wszystkich 
klientów, producentów, instalatorów i projek-
tantów jest stworzenie strony internetowej ze 
sprawdzonymi danymi producenta podany-
mi wg PN-EN 14511. 

lanka/woda
- COP dla W10W35 dla pompy ciepła typu 
woda/woda
- COP dla E4W35 dla pompy ciepła typu 
bezp. odparowanie w gruncie/woda
Wartość ta jest podawana albo po bada-
niach własnych producenta albo przepro-
wadzonych przez jednostkę badawczą,  
akredytowaną zgodnie z normą ISO 17025  
i uznawaną przez EHPA (Europejską Organi-
zację Pomp Ciepła).

Wymagane pomiary COP związane ze 
znakiem jakości EhPA
W pompach ciepła majacych krajowy znak 
jakości EHPA (dawny znak 
D-A-CH) badane są dodatkowe punkty pra-
cy pomp ciepła. Dla przykładu w przypadku 
pomp ciepła typu powietrze/woda, zgodnie 
z obecnie obowiązującą normą PN-EN14511 
każdy producent podaje wartość współczyn-
nika efektywności COP dla różnej tempera-
tury powietrza zewnętrznego A (Air) i tempe-

ratur zasilania c.o. W (Water) przy założeniu 
różnicy temperatury zasilania/powrotu wody 
grzewczej równej 5 K. W tabeli poniżej po-
kazane są wymogi podawania parametrów 
COP wynikające z normy PN-EN 14511, jak 
również dodatkowe wymogi wynikające  
z posiadania znaku jakości EHPA.
Na rys. 2  można znaleźć przykładowe dane 
wsp. COP dla jednej z pomp ciepła typu po-
wietrze/woda. Informacja o wsp. COP po-
zwala na wstępne porównanie z innymi pom-
pami ciepła w tych samych warunkach 
pracy (temp. powietrza i temperatura zasi-
lania wody grzejnej). Wartości COP wg nor-
my PN-EN 14511 uwzględniają zużycie energii 
przez sprężarkę, regulator, wentylator, pompę 
obiegową (uwzględnione tylko opory skra-
placza) oraz funkcja odmrażania parownika. 
Warto zwrócić uwagę w pompach ciepła 
na wartości COP dla A7W35 i dla COP dla 
A2W35. Mimo że różnica temperatury po-
wietrza jest stosunkowo nieznaczna to warto-
ści COP mogą się różnić w znaczący sposób 

…dolnego źródła ciepła oraz parame-
trów odbiornika ciepła i ich temperatury 

Przykładowe oznaczenia pomp ciepła:
B0/W35; B0/W 55; W10/W55; A2/W35;  
E4/W55

Kolejne liczny i litery oznaczają,  
na miejscu:
1. litera – medium dolnego źródła ciepła
B = Brine (solanka – najczęściej roztwór 
glikolu propylenowego 30%)

W = Water (woda)
A  = Air (powietrze)
E  = Earth (grunt)
2. cyfra lub liczba – temperatura  
dolnego źródła ciepła
np. 0 = 0°C, 10 = 10°C 
3. litera – medium odbiornika ciepła 
(górnego źródła ciepła)
W = Water (ang. woda, tutaj woda  
grzejna)
4. liczba – temperatura źródła ciepła  
(35 = 35°C na zasilaniu, 45 = 45°C)

Sposób oznaczania parametrów pomp ciepła

 

COP wg PN EN 14511

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

-15 -10 -5 0 5 10

Temperatura zewnętrzna [oC]

C
O

P

Temperatura zasilania 35oC
Temperatura zasilania 45oC
Temperatura zasilania 55oC

2  Przykładowe wartość COP wg PN-EN 14511 dla różnej temperatury powietrza  
i zasilania wody grzejnej dla wybranej pompy ciepła typu powietrze/woda

Temperatura zasilania systemu 
grzewczego W (ang. Water)

Temperatura powietrza zewnętrznego A (ang. Air)

A-15:-15oC A-7:-7oC A2:+2oC A7:+7oC A20:+20oC

W35: 35oC EN 14511 EN 14511 EN 14511 EN 14511
W45: 45oC EN 14511 EHPA EN 14511 EHPA
W55: 55oC EN 14511 EHPA EHPA

Punkty kontrolne dla określenia współczynnika COP, mocy grzewczej i poboru mocy 
elektrycznej pomp ciepła typu powietrze/woda
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Przykłady dobrych praktyk  
związanych z podawaniem COP  
w Europie:

- znak jakości EhPA
Na stronie internetowej EHPA (www.ehpa.
com) zamieszczona jest lista urządzeń, które 
spełniają warunki związane ze znakiem jako-
ści EHPA. 
Znak jakości EHPA przyznawany jest indywi-
dualnie dla każdego kraju. Niestety do tej 
pory ten standard nie funkcjonuje w Polsce.
Minimalne wymagania to:
• zmierzona wartość COP w akredytowanym 
laboratorium wg nowej normy EN 14511 i wg 
własnych dodatkowych wymogów np. dla 
temp dolnego źródła wynoszącej -5oC (B-
5W35).
Minimalna, zmierzona wartość COP dla:
- powietrze/woda: 3.1 (dla A2/W35)
- grunt/woda: 4.3 (dla B0/W35 i E4/W35)

- woda/woda: 5,1 (dla W10/W35) 
• bezpieczeństwo elektryczne (znak CE) 
• zmierzona emisja hałasu
• dokumentacja zawierająca minimalne wy-
magania i materiały projektowe 
• instrukcje instalacji i obsługi w języku kraju, 
w którym nadano znak EHPA
• sieć serwisu o pełnym pokryciu terytorium 
kraju
• 24-godzinna reakcja serwisowa 
• co najmniej 2-letnia, pełnia gwarancja  
i gwarancja 10-letniego zaopatrzenia w czę-
ści zamienne

Warto pamiętać, że ewentualne wprowa-
dzenie znaku jakości EHPA w Polsce wiąże się 
również ze sporymi nakładami finansowymi 
związanymi z dodatkowymi kosztami badań 
pomp ciepła.

- baza pomp ciepła BAfA
Niemiecka instytucja rządowa BAFA (Das 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrol-
le) zajmująca się dofinansowaniem urządzeń 
OZE posiada aktualną bazę pomp ciepła  
z parametrami COP. Tylko urządzenia, które 
są na oficjalnej liście BAFA mogą liczyć  
w Niemczech na dofinansowanie. 
W Polsce można by założyć podobną bazę 
danych w ramach np. strony internetowej or-
ganizacji branżowej takiej, jak PORT PC czy 
też NFOSiGW.
Jest to szczególnie ważne w przypadku uru-
chamiania programów dofinansowania.

Źródła:
1) Materiały informacyjne Wärmepumpen-
-Testzentrum WPZ Buchs
2) Haustech Nr. 11/2011
3) Fraunhofer ISE. Heat Pump Efficiency – final 
report. 2011 r.  
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Rekuperatory  
– trudne pytania,  
jasne odpowiedzi

BArToSz
Powinno zwracać się uwagę na ekonomię. 
Wszak stosowanie odzysku ciepła (rekupera-
cji) ma przynosić oszczędności. 
Dobrze zaprojektowany i wykonany system 
wentylacji z odzyskiem ciepła jest w stanie 
zwrócić się nam w określonym czasie (nawet w 
kilka lat). Wpływ ma na to m.in.: dobór centrali 

wentylacyjnej, wysoki realny odzysk ciepła, wy-
bór odpowiednich kanałów, sposób ich prowa-
dzenia, odpowiednia izolacja kanałów itp. 

METALPLAST
Odczucie komfortu w domu, w którym za-
montowano system wentylacji mechanicz-
nej z odzyskiem ciepła jest nieporównywal-

Przeciętny koszt systemu rekuperacji (kanały i rekuperator) dla domu 150 m2 to 
15 tys. zł – 35 tys. zł. Koszt wysoki, rozbieżności duże… Czy zgodzi się Pani/Pan  
z opinią, że systemu wentylacji z rekuperacją nie można rozpatrywać pod kątem 
okresu zwrotu inwestycji, a głównie jako zwiększenie poziomu komfortu w domu?

Odpowiedzi udzielili:

BArToSz
Robert Butler
Doradca 
techniczny

METALPLAST
Michał Kamyk
Konstruktor 
elektronik

NED AIr  
Marta Warska
Specjalista  
ds. marketingu

Pro-VENT
Paweł Malcherczyk
Dział techniczny

Pro-VENT
Robert Brabański
Dział techniczny

WOLf
Grzegorz Kitliński
Kierownik działu techniki 
klimatyzacyjnej

VAILLANT
Ryszard Jan Biernacki 
Menadżer ds. klientów 
kluczowych

VENTIA
Jakub Jankowski
Kierownik produktu 
centrale wentylacyjne

VIESSMANN
Marcin Ratyński
Dział szkoleń

nie wyższe niż w budynkach z wentylacją 
grawitacyjną. Wszystkie nowo projektowa-
ne budynki powinny być wyposażone w tego 
typu rozwiązanie. Budując dom, trudno nie 
uwzględnić kosztów zakupu oraz wykonania 
tego typu instalacji, jednak obecnie wiele 
polskich firm oferuje dobrej jakości rekupera-
tory, a także systemy kanałów wentylacyj-
nych w przystępnej cenie. Wykonanie ca- 
łej insta-lacji dla domu 150 m2 w cenie do  
20 tys. zł nie powinno stanowić problemu. 
Pamiętajmy, że jest to inwestycja we własne 
zdrowie i dobre samopoczucie.

NED AIr
Stopa zwrotu z inwestycji (dot. aspektów fi-
nansowych) zależy m.in. od odzysku ciepła 
rekuperatora (centrali wentylacyjnej z odzy-
skiem ciepła), kosztów poniesionych na za-
kup, instalację systemu oraz kosztów jego  
użytkowania. Oczywiście, oprócz korzyści fi-
nansowych rekuperacja zapewnia osiągnię-
cie wysokiego komfortu. Do domu stale jest 
dostarczane, czyste (przefiltrowane) i świeże 
powietrze (niezależnie od pory roku), a usu-

wane „brudne” i zawilgocone. Wentylacja 
mechaniczna z rekuperacją w znaczący spo-
sób zmniejsza ilość roztoczy, kurzu i alerge-
nów w domu i uniemożliwia rozwój pleśni.

VAILLANT
Wraz ze wzrostem izolacyjności przegród bu-
dowlanych zmniejszają się straty cieplne bu-
dynku. Powoduje to również wzrost procento-
wego udziału (nawet powyżej 35%) strat na 
wentylację. Przy kosztownych w eksploatacji 
układach ogrzewania zastosowanie rekupe-
racji może przynieść wymierne korzyści finan-
sowe. Komfort jest elementem kluczowym, 
ale warto również pamiętać o możliwych 
oszczędnościach.

VIESSMANN
Koszt wykonania instalacji wentylacyjnej z re-
kuperatorem jest uzależniony od standardu, 
jakości kanałów i klasy rekuperatora czy wy-
magań inwestora. Kanały wentylacyjne wy-
konane z odpowiedniego materiału muszą 
kosztować, ponieważ spełniają odpowied-
nie wymogi i oczekiwania co do montażu  
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BArToSz
W praktyce, różnie to bywa. Są producen-
ci, którzy podają sprawności „marketin-
gowe”, ale też są też tacy, którzy uczciwie 
podają sprawności rzeczywiste. Aby nie „za-
ciemniać” obrazu, przydałoby się wyko-
nać analizę ekonomiczną pracy wentylacji 
z uwzględnieniem sprawności odzysku ener-
gii. Często podawany „procent” temperatu-
rowego odzysku ciepła nie jest pewnym wy-
znacznikiem oszczędności.

METALPLAST
Inwestor powinien zdawać sobie sprawę  
z efektywności działania rekuperatora w różnych 
warunkach pracy. W okresie letnim sprawność 
będzie niska i osiągać będzie poziom 50%. 
Wysoką sprawność rekuperatora uzyskuje się 
przy dużych różnicach temperatury, a więc 
w okresie zimowym. Poziom 80% jest jak naj-
bardziej realny do uzyskania, zwłaszcza  
w miesiącach od grudnia do marca. Wyni-
ki testów prowadzonych przez polskich pro-
ducentów potwierdzają, iż współczesne kon-
strukcje wymienników pozwalają na duży 
odzysk ciepła. 

NED AIr
Sprawność deklarowana przez producen-
tów jest maks. wartością odzysku ciepła, jaką 
może osiągnąć rekuperator (w określonych 
warunkach). 
Rzeczywista wartość odzysku może być 
zbieżna z wartością podaną przez produ-
centa. Zależy ona od: parametrów wymien-
nika (typu, powierzchni wymiennika ciepła, 
materiału); parametrów strumieni powie-
trza między którymi zachodzi wymiana cie-
pła (temp., wilgotność); prędkości przepływu 
strumieni powietrza przez wymiennik ciepła; 
wydatku.

VIESSMANN
Sprawność rekuperatora podawana przez 
producenta jest określona w pewnych wa-
runkach pracy, rzeczywista zaś zależy od ja-
kości wykonania instalacji (np. jej zaizolowa-
niu i usytuowania rekuperatora). 
Możemy przyjąć, że średnioroczna spraw-
ność układu waha się w przedziale 60-80%, 
ponieważ trudno jest się odzwyczaić od 
przyzwyczajeń np. otwierania okien, drzwi 
balkonowych itp.

Czy sprawność deklarowana przez producenta (nawet ponad 80%),  
a osiągana w rzeczywistości (realnie 40-50%) nie zaciemnia prawdziwego 
obrazu pracy układu w rozmowie z przyszłym inwestorem?   

Gdzie najlepiej zamontować rekuperator: w piwnicy czy na strychu?

BArToSz
Nie ma to szczególnego znaczenia. Należy 
natomiast zwrócić uwagę na: łatwy dostęp 
do urządzenia, cichą pracę rekuperatora, 
stosunkowo niedługie odcinki kanałów wen-
tylacyjnych itp.

METALPLAST
Miejsce montażu rekuperatora należy staran-
nie zaplanować. Rekuperator powinno się 
montować w pomieszczeniu gospodarczym, 
kotłowni lub innym pomieszczeniu, w którym 
temperatura podczas zimy nie spada poniżej 
0oC. Chodzi tu głównie o uniknięcie zjawiska 
zamarzania skroplin. 
Należy także pamiętać o emisji hałasu i 
umieszczeniu urządzenia z dala od sypialni. 
Bardzo ważne jest zapewnienie swobodnego 
dostępu do rekuperatora w celu wymiany fil-
trów, czyszczenia lub przeprowadzenia czyn-
ności serwisowych.  
W sytuacji, gdy system wentylacji nie był prze-
widziany w projekcie, miejsce zainstalowa-

nia jest najczęściej przypadkowe i rekuperator 
montuje się na poddaszu. Należy jednak pa-
miętać o ociepleniu poddasza oraz popraw-
nym zaizolowaniu kanałów wentylacyjnych.

Pro-VENT
Przede wszystkim dobierając miejsce na re-
kuperator, należy wziąć pod uwagę kilka 
istotnych czynników:
- temperatura pomieszczenia nie powinna 
zimą spadać poniżej 0°C; 
- pomieszczenie powinno zapewniać wystar-
czającą przestrzeń do poprawnego montażu 
oraz serwisowania urządzenia (zgodnie z DTR 
danego urządzenia);
- istotne jest przyłącze do kanalizacji, aby 
można odprowadzić skropliny, których ilość 
może być znacząca w okresie zimowym. 
Najczęściej rekuperatory montowane są na 
strychu ze względu na najprostsze rozprowa-
dzenie kanałów wentylacyjnych w budyn-
ku. Należy jednak pamiętać, że strych musi 
być ocieplony i unikać montażu bezpośred-

i eksploatacji np. kanały z tworzyw sztucz-
nych muszą być odporne na odkształce- 
nia, elastyczne, jeżeli chodzi o układanie  
i mieć powłokę antystatyczną zabezpiecza-
jącą przed osadzaniem się kurzu. Rekupera-
tor o odpowiedniej kulturze pracy, sprawno-
ści i możliwości rozbudowy automatyki też jest 
droższy. 

Można więc wykonać instalację za 15 tys. zł, 
jak również za 35 tys. zł i więcej. Kwestia czy 
układ będzie prowizoryczny, czy będzie od-
powiednio odizolowany, wytłumiony i nie bę-
dzie przenosił drgań i odgłosów do innych 
pomieszczeń. Instalację robi się na „całe ży-
cie” więc musi spełniać odpowiednie stan-
dardy pracy i wykonania.
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nio nad sypialnią, aby praca centrali nie za-
kłócała ciszy nocnej.

VAILLANT
Przy wyborze miejsca zabudowy rekupera-
tora dobrze jest dostosować się elastycznie 
do bryły budynku. Należy przy tym pamię-
tać o łatwości obsługi, generowanym przez 

urządzenie hałasie, a także o możliwości wy-
korzystania bryły budynku do łatwiejszego 
wykonania instalacji poprzez przykładowe 
wykorzystanie nieużytkowego poddasza. 
Montaż na strychu albo w piwnicy najczęściej 
technicznie nie stanowi problemu, decyzja ta 
jednak powinna być za każdym razem zależna 
od samego budynku i oczekiwań Inwestora.

Jakie są zalecenia krotności wymian dla obiektów dużych i małych,  
o bryle zwartej i rozłożystej? Podstawowe zalecenie to krotność minimalna  
0,2 czy 0,5, maksymalna 0,8, czy 1 wymiana/godzinę? 

VIESSMANN
Dobór wielkości rekuperatora uzależniony jest 
od rodzaju budynku i na jakie cele ma być 
przeznaczony. Standardowo przyjmuję się 
dla budynku wymianę powietrza na pozio-
mie 0,5/h, natomiast powinna się ona mie-
ścić w widełkach 0,5-0,8/h. Różnica ta wyni-
ka z tego, jak jest przeszkolony budynek: im 
więcej zysków ciepła z okien, tym większa 
wymiana. 
W przypadku kiedy budynek ma być schła-
dzany np. przez GWC przyjmuje się wymianę 
powietrza ma poziomie 1-1,5, a klimatyzowa-
ny do 3 wymian. Dlatego zanim zaczniemy 
dobierać rekuperator należy rozeznać, jakie 
są oczekiwania klienta i czego oczekuje od 
instalacji wentylacyjnej.

WOLf
Krotność wymian nie jest sposobem na pro-
jektowanie instalacji wentylacji. Ilość powie-
trza, jaka ma być nawiewana lub wywiewa-
na z pomieszczenia regulują przepisy, czyli 
Polska Norma (PN-83/B-03430 Wentylacja  
w budynkach mieszkalnych zamieszkania 
zbiorowego i użyteczności publicznej – Wy-

magania. W dniu 8 lutego 2000 roku uchwa-
lono zmianę do tej normy PN-83/B-03430/
Az3:2000). Np. z łazienki musimy wywiewać 
minimum 50 m3/h i wtedy się okaże, że krot-
ność wymian wynosi 5. 
Jeżeli chodzi o nawiew powietrza do pokoi 
to minimalna ilość powietrza dla jednej oso-
by wynosi 20 m3/h, ale krotność dla pokoi po-
winna być około 1. Ilości zawarte w PN są 
ilościami minimalnymi. Po określeniu zapo-
trzebowania powietrza dla budynku dobie-
ramy urządzenie (wielkość urządzenia zale-
ży od wielkości budynku). Jeżeli rekuperator 
będzie czerpał powietrze przez wymiennik 
gruntowy, to aby w lecie uzyskać lepszy efekt 
schładzania pomieszczeń powinniśmy na-
wiewać większą ilość powietrza (około 3 wy-
mian na godzinę). Dobór wydajności rekupe-
ratora jest bardzo ważnym elementem, ale 
pamiętajmy, że spręż wentylatora w takich 
urządzeniach jest z góry określony i nie mo-
żemy go zmienić. Poprawnie musimy więc 
zaprojektować instalację rozprowadzającą 
powietrze tak, aby opory instalacji dla pro-
jektowanego wydatku były w zakresie para-
metrów wentylatora.
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NED AIr
Podczas doboru wielkości rekuperatora pro-
jektant powinien kierować się konkretnym 
projektem domu, a nie ogólnymi przesłanka-
mi. Na wielkość rekuperatora ma wpływ nie 
tylko pow. domu, ale również kubatura, struk-
tura pomieszczeń oraz ich końcowe przezna-
czenie. 
Za pomocą sterowników mieszkańcy bu-
dynku mogą regulować wydajnością cen-
trali, przez co mogą osiągać różną krotność 
wymiany (w zależności od liczby i zaprogra-
mowania poszczególnych biegów). Maksy-
malna zalecana krotność wymiany powie-
trza to ok. 0,8 wymian/godzinę. Dodatkowo 
praca centrali może być sterowana na pod-
stawie odczytu czujników CO2, wilgotności, 

temp. oraz być zaprogramowana czasowo 
(programy dzienne, tygodniowe).

VENTIA
Nie można przyjąć zbyt niskiej wartości, ale 
przewymiarowanie projektu ze względu na 
dodatkowe koszty i problem z umiejscowie-
niem większej instalacji też jest niewskazane. 
Producent central Komfovent zaleca do obli-
czeń przyjąć wartość krotności wymian mię-
dzy 0,5 a 1 wymianą kubatury budynku.  
W praktyce uśredniona krotność to zazwyczaj 
0,7 wymiany. Takie założenie pozwoli zbudo-
wać wydajny system wentylacyjny, zapewnia-
jący użytkownikom wysoki komfort, jednocze-
śnie unikając dodatkowych kosztów instalacji 
wynikających z przewymiarowania projektu.

Niektórzy użytkownicy systemów wentylacji z rekuperacją uskarżają się na 
przenoszenie się zapachów między pomieszczeniami… 

BArToSz
Problem może być nie tylko w samym reku-
peratorze, ale także instalacji. Przy centralnej 
wentylacji pomieszczeń o różnym przeznacze-
niu powinno stosować się urządzenia szczelne, 
tak aby powietrze świeże nie mieszało się  
z powietrzem wyciąganym. Dodatkowo nale-
ży uszczelnić kanały i problemu nie będzie.

METALPLAST
Głównym problemem jest niepoprawnie wy-
konana lub źle wyregulowana instalacja wen-
tylacyjna. Jeśli chodzi o urządzenia, to ze 
względu na zjawisko przenoszenia zapachów 
najgorzej wypadają rekuperatory z wymienni-
kiem obrotowym. Podyktowane jest to ich kon-
strukcją i zasadą działania. W rekuperatorach 
z wymiennikiem krzyżowo-przeciwprądowym 

najczęstszą przyczyną są nieszczelności we-
wnątrz urządzenia oraz stosowanie wymienni-
ków ciepła nierenomowanych producentów.

NED AIr
Przenoszenie zapachów pomiędzy pomiesz-
czeniami może wynikać, ze źle zamontowa-
nego/zaprojektowanego systemu kanałów 
wentylacyjnych oraz/lub złego doboru re-
kuperatora. Najczęściej wynika ze zbyt ma-
łej wydajności centrali oraz/lub zbyt dużych 
oporów w przewodach wentylacyjnych.

Pro-VENT
Zazwyczaj kratki wyciągowe montuje się  
w kuchni, łazience, toalecie zaś nawiewy 
świeżego powietrza w salonie, sypialni. Wymu-
szona w ten sposób cyrkulacja powietrza po-

winna skutecznie ograniczyć przenoszenie za-
pachów podczas np. gotowania z kuchni do 
innych pomieszczeń budynku. Ważne jest do-
bre wyregulowanie systemu wentylacji, tak by 
przynajmniej nawiew równy był wywiewowi. 
Najczęściej stosuje się systemy z lekkim nad-
ciśnieniem. Nie wolno też zapominać o od-
powiednich otworach wentylacyjnych  
w drzwiach pomiędzy pomieszczeniami, by za-
pewnić swobodny przepływ powietrza. Kłopot 
także może się pojawić, jeśli do instalacji wy-
wiewnej podłączony jest okap kuchenny  
z wentylatorem. W przypadku, gdy okap ma sil-
nik o wydatku większym niż wydajność znamio-
nowa centrali wentylacyjnej należy stosować 
przepustnice zwrotne na pozostałych kanałach 
wyciągowych oraz przepustnice stałego prze-
pływu ograniczające przepływ do maksymal-
nej wydajności centrali, aby nie doprowadzić 
do dystrybucji powietrza wyciągowego kuchni 
poprzez pozostałą cześć instalacji wywiewnej.

VIESSMANN
Przenoszenie się zapachów pomiędzy pomiesz-
czeniami może wynikać z kilku przyczyn. Nie-
właściwie wykonana instalacja, za mały spręż 
rekuperatora lub zbyt rzadka wymiana filtrów.

WOLf
Nie ma możliwości, aby zapachy np. z kuchni 
znalazły się w garderobie. Strumienie powie-
trza w instalacji nie mieszają się ze sobą. Teo-
retycznie zapach z kuchni może przenieść się 
np. do garderoby w momencie, kiedy ktoś 
całkiem wyłączy urządzenie, ponieważ po-
mieszczenia te są podłączone do tej samej 
instalacji. Inną przyczyną wynikającą z błę-
du, który niestety się zdarza jest podłączenie 
okapu kuchennego z wentylatorem do insta-
lacji rekuperacji (nie wolno tego robić).  
W czasie pracy okapu powietrze będzie na-
wiewane do wszystkich pomieszczeń, z któ-
rych mamy powietrze wyciągać. 

Odzysk ciepła z powietrza usuwanego na zewnątrz to także problem 
zanieczyszczeń osadzających się na wymienniku, filtrach. 
Jak często trzeba wymieniać (np. filtry) lub czyścić te elementy i jaki to koszt?

METALPLAST
Ze względu na obecność zanieczyszczeń  
w przetłaczanym powietrzu, filtry należy wy-
mieniać mniej więcej co 2 miesiące. Zależy to 
przede wszystkim od pory roku oraz intensyw-
ności użytkowania pomieszczeń mieszkalnych. 
Decydując się na zakup rekuperatora, nale- 
ży uwzględnić koszty jego eksploatacji,  
w skład których wchodzą właśnie okresowe 
wymiany filtrów. Koszt wymiany dwóch orygi-
nalnych filtrów w urządzeniach zachodnich 
producentów sięga od 80 do 140 zł. W polskich 
rekuperatorach można wymieniać tkaniny fil-

tracyjne. Dzięki temu cena filtrów poliestrowych 
nie przekracza 10-20 zł za komplet. Comiesięcz-
ne inspekcje filtrów i częsta ich wymiana, po-
zwala na utrzymanie wymiennika ciepła oraz 
całej instalacji wentylacyjnej w czystości.

VIESSMANN
Filtry w rekuperatorze powinny być sprawdza-
ne średnio raz na 1-2 miesiące w okresie zi-
mowym i 3 w okresie letnim. Trudno jest okre-
ślić dokładnie czas wymiany, ponieważ jest on 
uzależniony od tego, jakie jest zapylenie po-
wietrza w okolicy. W okresie grzewczym czę-
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METALPLAST
Żaden rekuperator nie jest w 100% szczelny, 
ale przed zakupem warto zwrócić uwagę na 

kilka elementów konstrukcyjnych. Do najważ-
niejszych należy wymiennik, który nie może 
być przypadkowy, wytwarzany metodą „do-

ściej wymienia się filtry głównie z powodu 
większego zapylenia w powietrzu (m.in. dlate-
go, że „jesteśmy narodem bardzo ekologicz-
nym i dzielimy śmieci na te, które da się spalić 
albo nie”), w okresie letnim – rzadziej. Koszt fil-
trów zależy od ich klasy filtracji i powierzchni.

WOLf
Po to mamy w centralce filtry powietrza, aby 
większość tych zanieczyszczeń zatrzymywać. 
Sterownik sygnalizuje moment, w którym filtry 
należy wyczyścić. Filtry można odkurzać np. 
co 2-3 miesiące, ale raz w roku należy je wy-
mienić na nowe. Koszt wymiany kompletu fil-
trów to kilkadziesiąt złotych. Wymiennik  
w centralce powinniśmy czyścić co 3 lata.

VENTIA
Krotność wymian filtrów to indywidualna spra-
wa każdej instalacji wynikająca z położenia bu-
dynku oraz jego sposobu użytkowania. Wiado-
mo, że źle umiejscowiona czerpnia powietrza 
lub okolica narażona na duże zanieczyszczenie 
lub zapylenie będą powodować częstsze za-
brudzenie filtrów. Ogólnie producenci central 

zalecają minimum dwie wymiany filtrów 
w ciągu roku (po sezonie zimowym i po se-
zonie letnim). Ale filtry to przede wszystkim 
nasze zdrowie. To one stanowią pierwszą 
barierę dla zanieczyszczeń w powietrzu czer-
panym z otoczenia. Im większa klasa filtra-
cji, tym czystsze powietrze trafia do budynku, 
dlatego filtry powinno wymieniać się nawet 
kilka razy w roku. 
Pamiętajmy, że filtry chronią też elementy 
wewnętrzne urządzenia takie jak wentylato-
ry, automatykę, czy wymiennik, który zabru-
dzony będzie miał niższą sprawność. Ceny 
filtrów w zależności od typu i klasy filtracji wa-
hają się między 40 a 100 zł.

VAILLANT
Częstotliwość wymiany filtrów jest wynikową 
zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego, 
krotności wymian, a także rodzaju zastosowa-
nego filtra (przykładowo przeciwalergiczny 
F6). Możliwe jest czasami przedłużenie okre-
su wymian poprzez mechaniczne ich oczysz-
czanie (odkurzanie lub pranie). Konieczna 
jest jednak regularna kontrola ich stanu. 

Dla układów wentylacji wymuszonej bardzo istotną kwestią jest poziom hałasu. 
Co tak naprawdę hałasuje i jak wyciszyć instalację?

nio na redukcję hałasu. Częstym błędem 
konstrukcyjnym jest użycie wentylatorów o 
małej średnicy i dużej prędkości obrotowej. 
Hałas generowany przez wentylatory jest 
trudny do wyeliminowania. 

Pro-VENT
Aby ograniczyć hałas emitowany przez cen-
tralę należy:
- zaprojektować i wykonać instalację o ma-
łych oporach przepływu; hałas emitowany 
przez wentylatory pracujące na dużych sprę-
żach, może wrosnąć nawet kilkakrotnie; 
- instalację nawiewno-wywiewną najlepiej wy-
konać z kanałów wygłuszonych akustycznie 
- zachować minimalną odległość 3-4 m.b. 
pomiędzy anemostatem (wywiew, nawiew);
- zmniejszyć ciśnienie statyczne na anemosta-
tach (zazwyczaj na anemostatach najbliżej cen-
trali) za pomocą przepustnic dławiących, które 
należy montować w odległości minimum 2 m.b. 
przed anemostatem co ograniczy „szumienie”;
- należy unikać montowania rekuperatora, 
jak i wyrzutni ściennej w pobliżu sypialni, gdyż 
nocą nawet niewielki szum powietrza może 
powodować dyskomfort;
- jeśli to konieczne, zastosować tłumik na na-
wiewie;
- dobrać średnicę kanałów tak, aby prędkość 
przepływu powietrza nie przekraczała 3-4 m/s.

VENTIA
Głównym źródłem hałasu w instalacjach 

wentylacyjnych są przede wszystkim wenty-
latory. To one pracują bez przerwy i ze wzglę-
du na charakter oraz budowę będą genero-
wać hałas. Bardzo ważne jest, żeby dobrać 
tak wielkość urządzenia, żeby w nominalnym 
trybie pracy nie musiało działać na maksy-
malnych obrotach. 
Często instalatorzy szukając oszczędności, 
proponują mniejsze urządzenia. Te, żeby za-
pewnić oczekiwane wydajności, muszą pra-
cować w górnym zakresach swojej charak-
terystyki, co powoduje, że generują większy 
hałas i dodatkowo zużywają więcej ener-
gii. Na etapie projektowania można wybrać 
również nowoczesne silniki typu EC, które 
mają lepsze parametry akustyczne od trady-
cyjnych silników. 
Źle zaprojektowana bądź wykonana instala-
cja może powodować nadmierny hałas wy-
nikający ze zbyt dużych prędkości powietrza 
albo szumów powstałych na źle dobranych 
elementach takich jak przepustnice, kratki, 
anemostaty. Chcąc uniknąć nadmiernego 
hałasu musimy zadbać od samego początku 
o odpowiedni projekt, który uwzględni opty-
malne urządzenia oraz średnice kanałów dla 
odpowiedniego rozprowadzenia powietrza. 
Pamiętajmy też o izolacji przewodów po-
wietrznych oraz tłumikach za centralą od 
strony pomieszczeń. W celu wytłumienia ha-
łasu przed samymi kratkami bądź anemosta-
tami stosuje się tłumiki elastyczne albo prze-
wód typu flex z izolacją akustyczną. 

METALPLAST
Na wysoki poziom hałasu ma wpływ wiele 
czynników i jest to temat bardzo złożony. Ha-
łas może generować system wentylacyjny  
o zbyt małych przekrojach przewodów w sto-
sunku do przepływu powietrza, zbyt małe 
średnice anemostatów nawiewnych, bądź 
wykonanie instalacji z nieodpowiednich ma-
teriałów. Dobre efekty otrzymuje się poprzez 
zastosowanie izolowanych kanałów wenty-

lacyjnych z tworzyw sztucznych, zwiększenie 
średnic przewodów wentylacyjnych, zreduko-
wanie liczby kolan i łączników oraz użycie do 
dystrybucji powietrza skrzynek rozprężnych.
Rekuperator powinien zapewnić odpowied-
ni przepływ powietrza w jego wnętrzu, a mia-
nowicie jego elementy składowe (wentylato-
ry, wymiennik ciepła, filtry) nie powinny być 
umieszczone zbyt blisko siebie. Większa i do-
brze zaizolowana obudowa wpływa dodat-

miejsca najczęstszych nieszczelności w rekuperatorze…
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mową”. Szczelność wymiennika ma decydu-
jący wpływ na sprawność urządzenia oraz 
mieszanie się powietrza. 
Ważny jest sposób mocowania wymienni-
ka w rekuperatorze. Połączenie wymiennik 
– obudowa powinno być wykonane za po-
mocą szeregu ściśle dopasowanych uszcze-
lek. Poza wymiennikiem należy również 
sprawdzić miejsca połączeń poszczególnych 
elementów konstrukcyjnych, a w szczególno-
ści przegród pomiędzy kanałami nawiewu  
i wywiewu. Mając na uwadze poprawne od-

prowadzenie kondensatu, najlepsze konstruk-
cje to takie, które mają wannę wykonaną  
z formowanego tworzywa sztucznego (jed-
noelementowe, bez spawów i spoin). 

VIESSMANN
Nieszczelności jeżeli powstają, to najczęściej 
na połączeniach poszczególnych elemen-
tów układu. 
Mogą też powstawać z powodu drgań  re-
kuperatora dlatego muszą być odpowiednio 
zamocowane i uszczelnione.

Rekuperatory regeneracyjne (obrotowe) a płytowe, które rekomendowane są 
do obiektów mieszkalnych i z jakich przyczyn? 

(sprawności na poziomie 90%). Klasyczne wy-
mienniki płytowo-krzyżowe osiągają zazwyczaj 
maksymalnie ok. 65% sprawności odzysku. 
Jeśli chodzi o zużycie energii to np. centrale 
marki Komfovent serii Domekt w standardzie 
wyposażone są w energooszczędne i nowo-
czesne silniki typu EC zarówno dla wentylato-
rów, jak i do silników rotorów. Dzięki temu zu-
życie energii jest na minimalnym poziomie 
(np. wentylator na 300 m3/h zużywa maks.  
70 W, silnik rotora ok. 20 W). Centrale z wy-
miennikami krzyżowymi nie mają dodatko-
wego silnika na wymienniku, ale ze względu 
na mniejszy odzysk ciepła  wyposażone  
są w większe nagrzewnice wtórne (średnio  
2 razy większa od nagrzewnicy wtórnej  
w centrali z rotorem dla tej samej wydajno-
ści), które generują dodatkowe zużycie ener-
gii. W ogólnym rozrachunku wymiennik ob-
rotowy dzięki większej sprawności i mniejszej 
nagrzewnicy wtórnej może okazać się bar-
dziej ekonomiczny. 
Kolejną ważną cechą wymiennika obrotowe-
go jest brak wykroplenia skroplin na wymien-
niku. Dzięki specjalnej konstrukcji wymiennika 
obrotowego skropliny nie gromadzą się na 
płytach wymiennika, gdyż rekuperator cały 
czas kręci się i ciągle odzyskuje pojawiającą 
się wilgoć. Ta ważna cecha powoduje,  
że wymiennik obrotowy nie wysusza powie-
trza nawiewanego w takim stopniu jak wy-
mienniki płytowe, które całą wilgoć usuwają 
na zewnątrz instalacji. To powoduje dodatko-
wy problem, gdyż wilgoć w postaci konden-
satu trzeba odprowadzić do kanalizacji, czyli 
zbudować dodatkową instalację odprowa-
dzającą skropliny. To może zadecydować też  
o konieczności umieszczenia urządzenia  
w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji kanali-
zacyjnej, a niekoniecznie w miejscu, które było 
dla nas najbardziej dogodne ze względu na 

rozprowadzenia instalacji powietrznej. Centrale 
z wymiennikiem obrotowym można montować 
w różnych pozycjach, gdyż nie martwimy się o 
odpowiednią pozycję dla odpływu skroplin. 
Jednak najważniejsza korzyść wynikająca  
z braku skroplin w wymienniku obrotowym  
to brak ryzyka zamarzania w zimie. 
Centrale z wymiennikami obrotowymi (np. 
Komfovent REGO) mogą pracować w peł-
nym zakresie wydajności nawet do tempera-
tury -30°C. Wymiennik płytowe praktycznie 
od temperatury poniżej ok. -5°C będą okre-
sowo wchodzić w stan odmrażania albo  
w ogóle się wyłączą (w zależność od typu 
zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego 
wymiennika przewidzianego lub nie przez 
producenta centrali). 

METALPLAST
Rekuperatory z wymiennikiem regeneracyj-
nym, przeznaczone dla małych domów jed-
norodzinnych nie są jeszcze powszechnie 
stosowane ze względu na koszt wymienni-
ka, dużą masę oraz złożony system sterowa-
nia jego pracą. Biorąc pod uwagę koniecz-
ność zminimalizowania hałasu, ciągła praca 
systemu przepustnic otwieranych w bar-
dzo krótkim czasie, stanowi pewien problem 
techniczny. Należy się jednak spodziewać, iż 
niebawem odpowiednie konstrukcje pojawią 
się w ofertach polskich producentów. W chwi-
li obecnej są to przeważnie konstrukcje prze-
mysłowe, dedykowane dla dużych obiektów.
 Wymiennik obrotowy ma pewne zalety, do 
których należy głównie brak ryzyka szronie-
nia. Cecha ta jest pożądana szczególnie 
w krajach skandynawskich oraz rejonach, 
gdzie w ciągu roku przeważają niskie tempe-
ratury. Na ich niekorzyść działa niestety zja-
wisko przenoszenia zapachów do sąsiednich 
pomieszczeń oraz konieczność serwisowania 

WOLf
W przypadku rekuperatorów z obrotowym wy-
miennikiem ciepła może dochodzić do nie-
wielkich „przecieków” powietrza wywiewane-
go do nawiewanego. Ponadto powierzchnia 
wymiennika raz znajduje się w strefie powie-
trza wywiewanego, a raz nawiewanego. 
Biorąc pod uwagę, że powietrze wywiewa-
my np. z łazienki – nie jest to najlepsze rozwią-
zanie. W przypadku wymienników płytowych 
strumienie powietrza nie mają możliwości 
mieszania się ze sobą. Sprawność wymienni-
ków obrotowych i płytowych przeciwprądo-
wych jest porównywalna. 

NED AIr
Najlepszym wyborem, przy systemie wentyla-
cyjnym do domów jednorodzinnych jest cen-
trala wentylacyjna z wymiennikiem krzyżowo-
-przeciwprądowym. Jest to wymiennik  
o najwyższej sprawności odzysku dzięki zasto-
sowanej konstrukcji i powierzchni działania. 
Pozwala on na osiągnięcie odzysku ciepła 

na poziomie 95% (dla wymienników z tworzy-
wa sztucznego). Dodatkowo w wymienniku 
krzyżowo-przeciwprądowym strumienie po-
wietrza nie mieszają się ze sobą.

VENTIA
Wybór typu wymiennika ciepła w rekupe-
ratorze to jedna z podstawowych i najważ-
niejszych decyzji inwestora. Oba rozwiązania 
mają szereg zalet jednak ze względu swoje 
parametry oraz warunki klimatyczne panujące 
w Polsce wybór wymiennika obrotowego wy-
daje się bardziej uzasadniony. Rozwiązanie to 
ze względu na bardziej zaawansowaną kon-
strukcję w porównaniu do wymienników płyto-
wych jest mniej popularne na naszym rynku. 
Co decyduje o ich przewadze? Przeanalizu-
jemy klika podstawowych dla rekuperatorów 
kwestii: sprawność odzysku, zużycie energii, 
eksploatację, koszty. 
Wymienniki obrotowe przy sprawności odzy-
sku ciepła na poziomie 85% są konkurencją dla 
wymienników płytowych-przeciwprądowych 
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kiem poprawnego zaizolowania przewodów 
oraz właściwego wykonania połączeń mię-
dzy kształtkami. Wymaga on od instalatora 
dużej dokładności oraz umiejętności. Blasza-
ne kanały muszą być solidnie zamocowane, 
aby nie wpadały w drgania i nie „dzwoniły” 
przy wysokim przepływie powietrza.
 Obecnie dostępne są systemy kanałów 
oparte na skrzynkach rozprężnych oraz ela-
stycznych kanałach z tworzyw sztucznych. 
Elementy tego typu montuje się łatwo, a ich 
konstrukcja pozwala na wykonanie różnych 
konfiguracji. Gotowe skrzynki anemostatów, 
rozdzielacze, łączniki i rewizje ułatwiają pracę 

instalatorom. Zbudowany z nich system wenty-
lacji jest szczelny, estetyczny i z pewnością jest 
mniej czasochłonny. 
Każdy system kanałów ulega po pewnym 
okresie zabrudzeniu. Warto zainstalować  
w kilku miejscach rewizje., jednak zdecydo-
waną większość czynności serwisowych moż-
na przeprowadzić po zdjęciu anemostatów 
i kratek. Możliwość czyszczenia to niewątpli-
wie zaleta kanałów „sztywnych”. Kanały ela-
styczne, wykonane ze zbrojonej folii alumi-
niowej, ocieplonej wełną mineralną, po kilku 
latach mogą nadawać się całkowicie do 
wymiany.

Jakie kanały zastosować: sztywne czy flex ze względu na opory i utrzymanie 
czystości? 

VENTIA
Biorąc pod uwagę opory i kwestie utrzymania 
czystości odpowiedź może być tylko jedna: 
kanały sztywne typu spiro. Gładka powierz- 
chnia wewnętrzna, łagodne łuki, mocny  
i trwały materiał to czynniki, które decydują  
o przewadze eksploatacyjnej tych materiałów. 
W dzisiejszych czasach dzięki większej świado-
mości licznym realizacjom instalatorzy odcho-
dzą od popularnych jeszcze kilka lat temu in-
stalacji wyłącznie na kanałach elastycznych. 
Kanały te zyskały dużą popularność dzięki ni-
skiej cenie, łatwości montażu oraz dobrym pa-
rametrom akustycznym. Jednak większe opory 
instalacji (często uniemożliwiające centrali do-
starczenie powietrza do wszystkich pomiesz-
czeń w  budynku) oraz praktycznie brak moż-
liwości czyszczenia, spowodował, że kanały 
te stosowane są zazwyczaj jako uzupełnie-
nie instalacji (podłączenie anemostatów, kra-
tek) lub w ciężko dostępnych miejscach, gdzie 
montaż sztywnej instalacji jest niemożliwy.

NED AIr
Elastyczne kanały w systemie rozdzielaczo-
wym np. AirExcellent, czy też TuboFlex mają 
gładką powłoką wewnętrzną, która wykazu-
je właściwości antybakteryjne, antystatyczne 
przez co gwarantują dłuższą czystość insta-

lacji, a jednocześnie można je łatwo czyścić. 
Dodatkowo, powyższe systemy mają karbo-
waną powłokę zewnętrzną, odporną na ob-
ciążenia i korozję. Niewątpliwą zaletą jest 
możliwość umieszczania ich bezpośrednio w 
warstwie sufitu/podłogi (umożliwia to mały 
przekrój) oraz elastyczność i jednocześnie wy-
trzymałość. Opór w systemach rozdzielaczo-
wych jest zdecydowanie mniejszy, ponieważ 
nie ma zmian przekroju przewodu, jak również 
brak kolan, trójników, przepustnic generują-
cych opór wewnątrz instalacji wentylacyjnej.

VIESSMANN
Instalacja wentylacyjna powinna być wykona-
na z kanałów sztywnych, które zapewnią opty-
malny przepływ powietrza. Natomiast np. przy 
przejściach przez przegrody, mijanki itp. kana-
ły elastyczne sprawdzą się doskonale, ułatwia-
jąc prace, mają też tę właściwość, że mogą 
wytłumić częściowo kanał, niestety charakte-
ryzuje je większy opór niż w kanałach sztyw-
nych. W trakcie wykonywania czy planowania 
instalacji należy zamontować tzw. wyczystki 
czy rewizje w celu wyczyszczenia instalacji.

METALPLAST
System wentylacyjny oparty na kanałach spi-
ro sprawuje się bardzo dobrze, pod warun-

układu napędu wymiennika (paski napędo-
we, łożyska silnika).
Najpowszechniej stosowane są rekuperato-
ry z wymiennikiem krzyżowo-przeciwprądo-
wym, których sprawność jest równie wysoka. 
Podyktowane jest to także względami ekono-

micznymi oraz trwałością. Oprócz wentylato-
rów i bypassu brak jest w nich zużywających 
się elementów mechanicznych. Serwisan-
ci rzadziej odwiedzają tego typu urządzenia, 
które najczęściej wymagają jedynie wymia-
ny filtrów bądź okresowego czyszczenia. 

Jak właściwie wykonać układ wentylacji z rekuperacją w domu z kominkiem? 

VAILLANT
Jednoczesna praca centralki wentylacyjnej  
i kominka może spowodować problem zasysa-
nia spalin z powrotem do budynku. Aby temu 
zapobiec konieczne jest wyeliminowanie moż-
liwości powstania  
podciśnienia. Odpro-
wadzenie spalin musi 
odbywać się w spo-
sób kontrolowany  
i poprzez przewody 
do tego przeznaczo-
ne. Zaleca się stoso-
wać paleniska  
z zamkniętą komo-
rą spalania lub do-
prowadzenie do pa-
leniska powietrza do 
spalania odrębnym 
przewodem rurowym. 
Detektor zabezpiecza-
jący przed podciśnie-

niem wyłącza centralkę przy przekroczeniu do-
puszczalnego podciśnienia, a dodatkowo dzięki 
czujnikowi temperatury rozpoznaje czy paleni-
sko pracuje czy też nie. Takie zabezpieczenie 
gwarantuje bezpieczną eksploatację układu.

Detektor do zabezpieczenia przed podciśnieniem 

Czujnik temperatury

Czujnik ciśnienia

Centrala wentylacyjna Palenisko z otwartą komorą spalania

Przykład montażu i działania detektora do zabezpieczenia przed 
podciśnieniem

http://www.instalreporter.pl
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Jaka jest realna skuteczność GWC w warunkach zimowych i warunkach letnich?

Pro-VENT
GWC stanowi podziemny bufor energetycz-
ny. Jego poprawna praca opiera się na zja-
wisku podciągania izoterm znajdujących się 
na głębokości, gdzie panuje stała temperatu-
ra 8-10°C. Dodatkowo duży wpływ na spraw-
ność jego pracy ma ilość energii zgromadzo-
nej w poszczególnych sezonach eksploatacji.
Jednym z ważniejszych czynników mających 
bezpośredni wpływ na sprawność stano-
wi bezwładność energetyczna wymiennika 
gruntowego.
Temperatura na wyjściu z GWC o dużej bez-
władności energetycznej niezależnie od 

temperatury powietrza zewnętrznego do-
prowadzanego do wymiennika zmienia się 
nieznacznie – jest ustabilizowana. Zimą tem-
peratura powietrza za poprawnie dobranym  
i wykonanym GWC nie spada poniżej 0°C  
(z pomiarów prowadzonych w sposób cią-
gły na wymiennikach płytowych w firmie Pro-
-Vent wynika, iż temperatura powietrza na 
wyjściu z GWC zimą nie spada poniżej 2°C).
Natomiast w sezonie letnim, poprawnie eksplo-
atowany GWC pozwala osiągnąć temperatu-
rę na wyjściu w przedziale 14÷16°C (wymienniki  
w siedzibie firmy Pro-Vent w sezonie letnim za-
pewniają temperaturę powietrza 15°C).

Czy warto zapłacić dużo więcej za rury antybakteryjne? Czy są realne 
przesłanki przemawiające za stosowaniem droższych rur? 

Pro-VENT
W bezprzeponowym płytowym GWC przepły-
wające przez wymiennik powietrze ma bez-
pośredni kontakt z odpowiednio przygotowa-
ną warstwą gruntu. Opisywane rozwiązanie nie 
wymaga stosowania rur z powłoką antybakte-
ryjną ze względu na fakt, iż konstrukcja wymien-
nika oraz spadek na kanałach transportują-
cych powietrze (z czerpni do GWC oraz z GWC 
do centrali) pozwalają odprowadzić kondensat 
bezpośrednio do złoża wymiennika.
Systemowe kanały transportujące powie-
trze w wymienniku bezprzeponowym płyto-
wym mają dodatek antystatyka, a więc są 
przystosowane do transportu powietrza. Ate-
sty higieniczne przeprowadzane na bezprze-
ponowych płytowych wymiennikach ciepła 

potwierdzają ich skuteczność w aspekcie re-
dukcji stężenia bakterii oraz grzybów.

NED AIr
Jeśli użytkownik systemu wentylacyjnego ceni 
sobie wysoką higieniczność instalacji wówczas 
może zainwestować w rury z antybakteryjną 
powłoką wewnętrzną. Nie zawsze takie prze-
wody są dużo droższe od zwykłych przewo-
dów wentylacyjnych (w szczególności biorąc 
pod uwagę nie tylko cenę zakupu ale również 
koszt montażu, eksploatacji). Należy również 
pamiętać, że system wentylacji mechanicznej 
powinien służyć przez wiele lat jego użytkow-
nikom, a więc im wyższa jakość materiałów, 
tym dłuższa jest ich żywotność oraz lepsza ja-
kość powietrza, jakim oddychają domownicy.

Nazwa handlowa Vena Compact Vena Standard 3 EC
Rodzaj wymiennika spiralno-przeciwprądowy spiralno-przeciwprądowy

Nagrzewnice nie ma potrzeby stosowania, możliwość zastosowania nagrzew-
nicy wtórnej w opcji dodatkowej

Zabezpieczenia przed  
szronieniem przesunięcie wydajności

brak, nie ma konieczności 
stosowania, wymiennik wyjąt-
kowo odporny na szronienie

Regulacja pracy wentylatora 5-biegowa płynna 

Sterowanie 

panel wirtualny w standardzie, 
programator czasowy (5 pro-
gramów), funkcja automa-
tycznego by-passu, funkcja 
optymalizacji odzysku ciepła, 
funkcja trybu zimowego, funk-
cja przesunięcia wydajności 
wentylatorów, zabezpieczenia

panel wirtualny w standardzie, 
programator czasowy  
(5 programów), zintegrowany 
by-pass wewnętrzny, ener-
gooszczędne wentylatory na 
prąd stały, zabezpieczenia

Wydatek powietrza 500 m3/h 350 m3/h
Spręż dyspozycyjny 200 Pa 130 Pa
Sprawność do 85% 85-92%
Wymiary 900x950x490 mm 880x1970x500 mm
Ciężar 75 kg 87 kg
Poziom hałasu 56 dB(A) 55 dB(A)
Pobór mocy wentylatorów 50-250 W 142 W
Gwarancja 2 lata 2 lata
Cena netto (producenta) 6500 zł* 7090 zł

Wyposażenie dodatkowe

dodatkowe panele sterujące (tekstowy, graficzny), przewód zasila-
jący powyżej 1 m.b., dodatkowe funkcje automatyki (np. GWC)

przewód sterujący, konstrukcja 
montażowa ścienna

rama montażowa (umożliwia-
jąca montaż w pozycji leżącej, 
stojącej lub podwieszanej)

 
* cena promocyjna,  
do wyczerpania  
stanów magazynowych, 
cena katalogowa  
7950 zł

BARTOSZ Sp.j. Bujwicki, Sobiech
ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok
tel. 85 745 57 12, faks 85 745 57 11
bartosz@bartosz.com.pl
www.bartosz.com.pl
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Nazwa handlowa EUroS 500
Rodzaj wymiennika krzyżowo-przeciwprądowy
Nagrzewnice brak

Zabezpieczenia przed szronieniem 
elektroniczny pomiar temperatury i otwarcie 
przepony bypass lub opcjonalna nagrzewni-
ca elektryczna

Regulacja pracy wentylatora
automatyczna – płynna (tryb tygodniowy) 
oraz manualna – skokowa (3 biegi wentylato-
rów)

Sterowanie kontroler z panelem dotykowym (na wyposa-
żeniu)

Wydatek powietrza nominalny: 500 m3/h (zakres od 0 do  
680 m3/h)

Spręż dyspozycyjny przy 500 m3/h: 250 Pa (zakres od 0 do 530 Pa)
Sprawność do 90%
Wymiary 1010x706x686 mm
Ciężar 58 kg
Poziom hałasu 49 dB(A)
Pobór mocy wentylatorów maks. 350 W
Gwarancja 24 miesiące z opcją przedłużenia
Cena netto (producenta) 7000 zł

Wyposażenie dodatkowe

nagrzewnica/chłodnica wodna, glikolowy 
wymiennik ciepła, obsługa poprzez protokół 
RS-485, sterowanie wydajnością w funkcji 
stężenia CO2, kanałowe czujniki temperatury, 
nagrzewnica wstępna

Metalplast Sp. z o.o.
ul. Strzelecka 21, 
42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32 285 54 11, 32 285-29-34
faks 32 285 54 86 
office@metalplast.info.pl
www.metalplast.info.pl

Nazwa handlowa mISTRAL PRO 400 EC mISTRAL GEO 800 do współpracy 
z GWC

Rodzaj wymiennika krzyżowy krzyżowy
Nagrzewnice w opcji w opcji

Zabezpieczenia przed 
szronieniem

układ rozmrażania wymienników ciepła: 
- wyłączenie nawiewu - dopuszczalne tylko  
}w przypadku, gdy temperatura powietrza na 
wlocie centrali (czerpnia) nie spada poniżej 
-6oC (np. w przypadku zastosowania GWC)
- wbudowana elektryczna nagrzewnica 
wstępna – 1,2 kW/230 V
- kanałowa, recyrkulacyjna przepustnica 
trójstronna

wykonany w technologii 
antybakteryjnej płytowy 
GWC pełni też funkcję 
zabezpieczającą rekuperator 
przed szronieniem; temp. za GWC 
nigdy nie spada poniżej 2oC

Regulacja pracy 
wentylatora 7-stopniowa/płynna 4-stopniowa

Sterowanie procesorowy programowalny sterownik RC2, RC4, RC5
Wydatek powietrza 250-400 m3/h 500-800 m3/h
Spręż dyspozycyjny 355-285 Pa 320-170 Pa
Sprawność 91-77% 91-77%
Wymiary  940x490x540 mm 1230x620x590 mm
Ciężar 28 kg 52 kg

Poziom hałasu 27-45,5 dB(A) I bieg – 36 dB(A), IV bieg –  
46 dB(A)

Pobór mocy 
wentylatorów 40-300 W 200 - 350 W

Gwarancja 2 lata 2 lata
Cena netto (producenta) 7400 zł od 10 400 zł

Wyposażenie dodatkowe

elektryczna nagrzewnica kanałowa wtórna – 
1,2 kW/230 V, wtórna nagrzewnica kanałowa 
wodna, przepustnica trójstronna GWC/
czerpnia ścienna

elektryczna nagrzewnica 
kanałowa wtórna – 3 kW/230 V, 
wtórna nagrzewnica kanałowa 
wodna, przepustnica trójstronna 
GWC/czerpnia ścienna

PRO-VENT Systemy Wentylacyjne 
ul. Posiłkowa 4a, Dąbrówka Górna, 
47-300 Krapkowice  
tel. 77 44 044 98, 96, tel. 77 55 582 28, 29 
info@pro-vent.pl, www.pro-vent.pl
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Nazwa handlowa LWz 170 LWz 270 PLUS
Rodzaj wymiennika krzyżowy krzyżowy
Nagrzewnice - -

Zabezpieczenia przed  
szronieniem 

przy spadku temperatury powietrza odprowadzanego, w zależności 
od zewnętrznej temperatury powietrza i spadku ciśnienia w wy-
mienniku ciepła następuje bezstopniowe obniżenie obrotów wen-
tylatora dopływu powietrza do pomieszczeń; przy bardzo niskiej 
temperaturze zewnętrznej wentylator zostaje czasowo wyłączony; 
przy wzroście temperatury powietrza odprowadzanego następuje 
ponowne załączenie wentylatora doprowadzenia powietrza,  
a jego obroty będą bezstopniowo wzrastały

Regulacja pracy  
wentylatora 3-stopniowa

Sterowanie jako wyposażenie dodatkowe
Wydatek powietrza 50-250 m3/h 50-350 m3/h
Spręż dyspozycyjny 160 Pa przy 250 m3/h 160 Pa przy 350 m3/h
Sprawność do 90%
Wymiary 445x602x445 mm
Ciężar 31 kg

Poziom hałasu [dB(A)]
28,5 przy 100 m3/h, 40 Pa
38 przy 150 m3/h, 80 Pa
46,5 przy 225 m3/h, 160 Pa

33 przy 100 m3/h, 40 Pa
43,5 przy 200 m3/h, 80 Pa
51,5 przy 300 m3/h, 160 Pa

Pobór mocy wentylatorów 16-130 W 12-230 W
Gwarancja 24 miesiące
Cena netto (producenta)* 5935,30 zł 8881,60 zł
Wyposażenie dodatkowe -

* 1€=4,27 zł

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

Nazwa handlowa recoVAIr 275/2 recoVAIr 350/2

Rodzaj wymiennika przeciwprądowo-krzyżowy 
aluminiowy

przeciwprądowo-krzyżowy 
aluminiowy

Nagrzewnice - -
Zabezpieczenia przed szronieniem przejście w tryb pracy przerywanej
Regulacja pracy wentylatora płynne ustawienie trzech stopni pracy
Sterowanie regulator naścienny w cenie urządzenia
Wydatek powietrza maks. 275 m3/h maks. 350 m3/h
Spręż dyspozycyjny 170 Pa 265 Pa
Sprawność 90,5% (wg DIBt) < 90% (wg DIBt)
Wymiary 683x708x480 mm 683x708x530 mm
Ciężar 38 kg 39 kg
Poziom hałasu 48 dB(A) 52 dB(A)
Pobór mocy wentylatorów 25-175 W 30-295 W
Gwarancja 2 lata 2 lata
Cena netto (producenta) 8540 zł 9360 zł

Wyposażenie dodatkowe bypass, filtry klasy G3 i F6 
(dokładnego oczyszczania)

bypass, filtry klasy G3 i F6  
(dokładnego oczyszczania)

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa
infolinia: 801 804 444
tel. 22 323 01 00, faks 22 323 01 13
www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl
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Nazwa handlowa Komfovent Domekt 
REGO 400-VE-EC-C4

Komfovent Domekt 
RECU 500-PECf-EC-C4 PLUS

Rodzaj wymiennika obrotowy przeciwprądowy 
Nagrzewnice elektryczne elektryczne
Zabezpieczenia przed  
szronieniem brak szronienia automatyczny by-pass  

wymiennika 
Regulacja pracy wentylatora płynna regulacja wydajności
Sterowanie (programatory, 
panele itd.) sterownik C4 (C4 Plus opcja) panel dotykowy C4 Plus

Wydatek powietrza 300 m3/h 600 m3/h
Spręż dyspozycyjny 100 Pa 170 Pa 
Sprawność do 90% do 92%
Wymiary 600x563x495 mm 1050x290x1180 mm
Ciężar 42 kg 70 kg
Poziom hałasu maks. 42 dB(A) do otoczenia maks. 43 dB(A) do otoczenia
Pobór mocy wentylatorów 2x70 W 2x165 W
Gwarancja 24 miesiące 24 miesiące
Cena netto (producenta) 1724 euro 2100 euro 

Wyposażenie dodatkowe

nagrzewnice wodne, panel doty-
kowy C4Plus, czujniki do funkcji OVR 
(tryb nadrzędny): CO2, wilgotności, 
ruchu; układy regulacyjno-pompo-
we do nagrzewnic wodnych

nagrzewnice wodne, czujniki 
do funkcji OVR (tryb nadrzęd-
ny): CO2, wilgotności, ruchu; 
układy regulacyjno-pompo-
we do nagrzewnic wodnych,  

UAB Amalva (producent), Ventia sp. z o.o., Przedstawiciel na Polskę marki Komfovent 
ul. Bartycka 26/D2, 00-716 Warszawa, tel.: 22 841 11 65, faks: 22 841 10 98
info@ventia.pl, www.ventia.pl

Nazwa handlowa Vitovent 300 180m3/h Vitovent 300 300m3/h
Rodzaj wymiennika przeciwprądowy przeciwprądowy
Nagrzewnice opcja opcja

Zabezpieczenia przed szronieniem elektroniczny pomiar temperatury i otwarcie przepony 
bypass lub opcjonalna nagrzewnica elektryczna

Regulacja pracy wentylatora 50-180 50-300

Sterowanie moduł obsługi zdalnej z zegarem sterującym, przełącz-
nikiem wyboru programu i wskaźnikiem wymiany filtra

Wydatek powietrza 180 m3/h 300 m3/h
Spręż dyspozycyjny 100 Pa 100 Pa
Sprawność 90% 90%
Wymiary 560x600x310 mm 675x630x525 mm
Ciężar 25 kg 30 kg
Poziom hałasu 56 dB(A) 57 dB(A)
Pobór mocy wentylatorów 170 W 170 W
Gwarancja 2 lata 2 lata
Cena netto (producenta) 6633 zł 8284 zł
Wyposażenie dodatkowe czujnik tlenku czujnik tlenku

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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Program KOmfORT – wyższa półka 
pomp ciepła

ALEZIO-II stała się swego rodzaju wzorcem 
dla projektu z segmentu KOMFORT o nazwie 
HPI. Pod tym skrótem kryje się zupełnie nowa 
konstrukcja pompy ciepła o bardzo rozbudo-
wanych możliwościach, ale wykorzystująca 
szereg pomysłów i komponentów ALEZIO.
• Zaproponowano znacząco rozbudowany 
zakres mocy od 6 do 27 kW.
• Zastosowano identyczną jednostkę ze-

wnętrzną uzupełnioną o model 22 i 27 kW.
• Zaprojektowano zupełnie nowy kompletnie 
wyposażony moduł wewnętrzny MIT-IN  
z rozdzielaczem hydraulicznym, z buforem  
40 l. Wnętrze kryje elektroniczną pompę 
obiegową klasy A, naczynie wzbiorcze o po-
jemności 10 l oraz armaturę zabezpiecza-
jącą. Jest również miejsce na zamontowa-
nie dodatkowej armatury w postaci zestawu 
pompowego z zaworem mieszającym dla 
obsługi wydzielonego obiegu grzewczego. 
Moduł wewnętrzny wystepuje z dwoma ro-

Pompy ciepła – 
nowe produkty  
w ofercie De Dietrich 2012

  Waldemar Matuszyński

  Podstawą programu jest typoszereg 
pomp powietrznych ALEZIO-II. W tym roku 
prezentowany jest kompakt z podgrzewa-
czem ciepłej wody użytkowej 220 l o ozna-
czeniu AWHP-II V220 co wespół z zeszło-

rocznym debiutantem AWHP-II stanowi 
kompletną ofertę prostych i tanich pomp po-
wietrznych. Przy okazji poprawiono kilka pa-
rametrów i elementów konstrukcyjnych,  
co w efekcie przyniosło zamierzony skutek. 

Jednym z priorytetów grupy 
przemysłowej BDR THERMEA 
jest program związany  
z odnawialnymi źródłami 
energii. Grupa przy każdej 
okazji podkreśla, że ochrona 
klimatu ma znaczący wpływ 
na każdą nową konstrukcję 
generatora ciepła. Marka 
De Dietrich prowadzi dla 
grupy program rozwoju 
pomp ciepła. Szczególne 
miejsce w programie zajmują 
powietrzne pompy ciepła. 
De Dietrich sukcesywnie 
modernizuje ten segment, 
prezentując co roku kolejne 
wersje. 

• Dostępne 5 modeli w zakresach mocy 
od 6 do 16 kW z wyborem zasilania prą-
dem jedno- lub trójfazowym.
• Jednostka zewnętrzna wykonana przy 
udziale firmy Mitsubishi jako modulujący, 
wykonany w technologii DC Inverter, wy-
posażony w sprężarkę Twin Rotary – Scroll 
moduł odwracalny z funkcją chłodzenia 
pasywnego w okresie letnim. Możliwa jest 
praca w zakresie temperatury do -20oC 
(dla jednostek 6 i 8 kW możliwa praca do 
temperatury -15oC).
• Bardzo wysoki współczynnik efektywno-
ści COP, który dla trybu ogrzewania osiąga 
wartość do 4,2.
• Kompletnie wyposażony moduł we-
wnętrzny MIV-II dostępny w dwóch wyko-
naniach. Wsparcie elektryczne zapewnia 
pełną autonomię urządzenia i dostęp-
ne jest z włączanymi stopniowo grzałkami 
elektrycznymi o mocy 2-4-6 kW przy zasila-
niu jednofazowym lub o mocy 3-6-9  
w wersji z zasilaniem trójfazowym. Wspar-

cie hydrauliczne możliwe jest przy udziale 
innego generatora ciepła na przykład  
kotła.
• Zastosowana automatyka iniControl to 
nowy standard stosowany już w De Die-
trich. Pozwala ona w ramach oferty pro-
duktowej na praktycznie dowolną konfi-
gurację systemu multi energetycznego, 
gdzie pompa Alezio-II jest jego wiodącą 
składową. W przypadku samodzielnej pra-
cy pompy ten panel zapewnia pogodowe 
sterowanie jednym, bezpośrednim obie-
giem grzewczym oraz wytwarzanie ciepłej 
wody użytkowej.
• Urządzenie dostarczane jest w kilku pa-
kietach do wygodnego transportu i proste-
go montażu w pomieszczeniu docelowym.
Typoszereg ALEZIO-II umieszczono w seg-
mencie STANDARD i zaprojektowano jako 
urządzenie uniwersalne, z myślą o insta-
lowaniu w nowo budowanych obiektach 
oraz modernizacji funkcjonujących syste-
mów grzewczych.

ALEZIO-II – unowocześniona, czyli…  
szeroki zakres zmian

http://www.instalreporter.pl
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ciekłokrystalicznym. Jego sposób obsługi na-
wiązuje do obecnie stosowanego systemu 
regulacji – zatem pewnych przyzwyczajeń 
czy umiejętności nie trzeba zmieniać. Regu-
lacja pozwala na wiele bardzo rzadko spo-
tykanych funkcji w tego rodzaju produktach. 
Optymalizuje proces podgrzewania ciepłej 
wody do temperatury nawet 65oC, możli-
we jest zaprogramowanie funkcji zwalcza-
nia bakterii Legionelli oraz przyszłościowo po-
zwoli na korzystanie z zewnętrznego sygnału 
dostawcy energii elektrycznej w przypadku 
czasowych obniżek taryfy bez konieczność 
pamiętania o tym. 
Z funkcji standardowych dostępne jest pro-
gramowanie czasowe, rozbudowane menu 
informacyjne o statusie pracy urządzenia 
oraz cały katalog sygnalizowania usterek. 
KALIKo TWH… można skonfigurować do 
pracy na powietrzu zewnętrznym do tempe-
ratury -5oC lub obiegowym z wykorzystaniem 
możliwości chłodzenia na przykład pomiesz-
czenia spiżarni.

Informacja o omawianych produktach do-
stępna będzie w Katalogu 2012, serwisie 
www.dedietrich.pl oraz cenniku 2012/1.  

dzajami wsparcia – elektrycznym i hydraulicz-
nym – podobnie jak w modelu opisanym po-
wyżej.
• Na wyposażeniu znajdziemy również najbar-
dziej zaawansowaną konsolę sterowniczą  
DIEMATIC iSystem, stosowaną również w sze-
regu innych urządzeń. Pozwala ona na kon-
figurację systemu multi energetycznego zło-
żonego z różnych generatorów ciepła, gdzie 
Diematic iStsyem optymalizuje jego pracę, 
uwzględniając koszt wytworzenia 1 kWh ener-
gii pochodzącej z różnych źródeł. Dodatkowo 
regulator pozwala na łączenie pomp HPI  
w układy kaskadowe oraz sterownie niezależne 
wieloma wydzielonymi obiegami grzewczymi.

Nowe termodynamiczne  
podgrzewacze c.w.u.

Nowości 2012 w zakresie pomp ciepła uzupeł-
nia termodynamiczny podgrzewacz ciepłej 
wody użytkowej o nazwie KALIKo. Zarówno po-
mysł, jak i całość wykonania jest dziełem kon-
struktorów De Dietrich, a pierwsza prezentacja 
gotowego produktu odbyła się w zeszłym roku 
pod postacią modelu TWH 300E – a więc jed-
nostki o pojemności 270 l i mocy 1,7 kW wyposa-
żonej we wsparcie elektryczne o mocy 2,4 kW. 
Obserwacja rynku tych urządzeń i stale rosnący 
popyt na nie spowodowało, że koncern posta-
nowił rozszerzyć ofertę o kolejne dwa modele:
• TWH 200E – o nieco mniejszej pojemno-
ści użytkowej 210 l i wsparciem elektrycznym 
identycznym, jak w większym odpowiedniku;
• TWH 300EH – najbardziej uniwersalna wersja 
o pojemności roboczej 265 l, wyposażona  
w wymiennik wężownicowy, do którego mo-
żemy podłączyć generator wspierający w po-
staci kotła lub systemu solarnego oraz nieco 
mniejsze wsparcie elektryczne o mocy 1,6 kW.

Wszystkie wersje wyposażono w wielofunkcyj-
ny panel sterowniczy z dużym wyświetlaczem 

De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.
ul. Mydlana 1, 51-502 Wrocław
www.dedietrich.pl, www.dietrisol.pl
www.dedietrich-pompyciepla.pl
www.mcr24.pl, biuro@dedietrich.pl
tel. 071345 00 51, faks 071345 00 64
infolinia: 801 080 881
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Firma SMAY opracowała „Przewodnik Wentyla-
cja Strumieniowa Garaży”, w którym w przystępnej 
formie omówiono szereg aspektów technicznych 
związanych z projektowaniem oraz oceną skutecz-
ności tego rodzaju instalacji. Wentylacja strumienio-
wa to tylko jeden ze sposobów kontroli rozprzestrze-
niania dymu i ciepła w garażach, w Przewodniku 
opisane zostały również podstawowe zagadnienia 
związane z projektowaniem mechanicznej wenty-
lacji kanałowej projektowanej wg brytyjskiej normy 
BS 7346-7 oraz niemieckiej VDI 2053. Opisano rów-
nież metodykę prowadzenia prób odbiorowych 
zgodnie z australijską normą AS 4391 oraz okreso-
wych przeglądów instalacji wentylacji strumienio-
wej i kanałowej obsługującej garaże podziemne ze 
szczególnym uwzględnieniem autorskiej ultradźwię-
kowej techniki pomiarowej pozwalającej na we-
ryfikację wyników symulacji komputerowych CFD 
wykonywanych przez firmę SMAY. Publikacja do-
stępna jest w wersji elektronicznej (do pobrania 
jako pdf tutaj) lub drukowanej (info@smay.pl).

Nowy przewodnik SMAY 
Wentylacja strumieniowa 
garaży

http://www.instalreporter.pl
http://www.smay.pl/uploads/tx_sdownloads/Smay_Wentylacja_Strumieniowa_Przewodnik__v102-PL__01.pdf
http://www.instalreporter.pl
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skręcane zostały przechylone na bok. Dzię-
ki temu,  mocowanie ukryte jest pod kolekto-
rem i nie jest już widoczne z przodu. Kolorowe 
oznaczenia wskazują, czy instalacja została 
przeprowadzona prawidłowo. Gotowe roz-
wiązania pakietowe oferowane przez markę 
Buderus pomagają instalatorom zintegrować 
instalację słoneczną z systemem grzewczym.  

Nowy kolektor przeznaczony jest do podgrze-
wania ciepłej wody użytkowej oraz wspoma-
gania centralnego ogrzewania dla domów 
jednorodzinnych oraz obiektów przemysło-
wych. Dobrze współpracuje zarówno z no-
woczesnymi, jak i tradycyjnymi instalacjami. 
Wyróżnia go również atrakcyjna cena w sto-
sunku do jego wydajności i trwałości. 

Jakość kolektorów Logasol SKN 4.0 oraz po-
zostałych kolektorów marki Buderus, potwier-
dzona została certyfikatem Solar Keymark. 
Wszystkie kolektory płaskie objęte są 5-let-
nią gwarancją. Kolektory słoneczne Logasol 
SKN 4.0 dostępne są ofercie Buderus Techni-
ka Grzewcza od czerwca br.  

Nagroda iF product design award 2012  

Kolektor słoneczny 
Logasol SKN 4.0 

  Aluminiowy absorber
Logasol SKN 4.0 jest następcą kolektora  
SKN 3.0. Charakteryzuje się nową, jedno-
rodną obudową, która zapewnia zwiększo-
ną odporność na uszkodzenia mechaniczne 
oraz czynniki atmosferyczne. Absorber mie-
dziany został zastąpiony przez aluminiowy, 
a pokrycie z czarnego chromu przez wyso-
koselektywną powłokę nakładaną metodą 
próżniową (PVD), co wpływa na zwiększenie 
trwałości i niezawodności eksploatacji urzą-
dzenia. 

montaż kolektora
Rama i tylna płyta kolektora wykonane są  
w formie jednoczęściowej wanny z tworzywa 

sztucznego wzmocnionego włóknem szkla-
nym, co sprawia, że kolektor ma wyjątkowo 
smukły i elegancki kształt. Pokrywa kolekto-
ra ze szkła słonecznego jest zespolona z wan-
ną, dzięki czemu konstrukcja jest odporna na 
działanie czynników pogodowych. Nowy ko-
lektor płytowy waży tylko 40 kg i jest łatwy 
w transporcie, dzięki zintegrowanym uchwy-
tom. Łatwe połączenia oraz montaż, zapew-
niają oszczędność czasu i pieniędzy. Logasol 
SKN 4.0 można instalować zarówno na da-
chach skośnych na wszelkiego rodzaju po-
kryciach, jak i na dachach płaskich oraz na 
fasadach budynku. Ulepszony został spe-
cjalny system do montażu kolektorów na da-
chu. W celu ułatwienia dostępu, elementy 

Jury Industrie Forum Design e.V. w Hanowerze  
doceniło wzornictwo kolektora płytowego,  
który po raz pierwszy został  
zaprezentowany w 2011 roku. Nagroda  
dla kolektora Logasol SKN 4.0  
marki Buderus dowodzi, że także  
w branży grzewczej – poza  
techniką – wzornictwo  
odgrywa coraz ważniejszą  
rolę – powiedział Luc Geerinck,  
dyrektor ds. marketingu  
Buderus Niemcy.

Płaski kolektor 
słoneczny Logasol

SKN 4.0-s (pionowy)
SKN 4.0-w (poziomy)

Powierzchnia całkowita 2,37 m² 
Powierzchnia absorbera 2,18 m²
Powierzchnia apertury 2,25 m²
Wymiary brutto 87x1175x2017 mm 
Pojemność absorbera 0,94 / 1,35 dm3

Maksymalna temperatura 
robocza 120oC

Temperatura stagnacji 199oC
Uzysk kolektora 525 kWh/m2rok 
Sprawność optyczna 
(względem pow. czynnej) 76%

Współczynnik strat ciepła 
a1/a2 (względem pow. 
czynnej)

a1 = 3,216 W/m2K 
a2 = 0,015 W/m2K2 

Absorber
miedziany + powłoka 
wysokoselektywna  
w technologii PVD

Ciężar bez czynnika 
roboczego

montaż pionowy 40 kg 
montaż poziomy 41 kg

Ciśnienie robocze 6 bar
Przepływ nominalny 50 l/h 
Układ przewodów 
absorbera harfowy 

Nr certyfikatu Solar 
Keymark

011-7S1587F
011-7S1719F

Dane techniczne 

NOWOŚĆ!Szyba słoneczna

Miejsce pomiaru temperatury
Wylot ogrzanego czynnika grzewczego

Rurki miedziane

Rama montażowa z włókien szklanych

Powierzchnia absorbująca

Wlot czynnika grzewczego
Narożnik wzmacniający

Izolacja

NOWOść!

http://www.instalreporter.pl
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  Jak działa kolektor ruchomy?

System jest całkowicie bezobsługowy.  
O ustalonej godzinie rano kolektor automa-
tycznie rozpoczyna swój ruch obrotowy  
w kierunku na zachód. Jego wychylenie  
w osi góra-dół zależy od rzeczywistej wyso-
kości słońca nad horyzontem. Dzięki temu 
nie trzeba dostosowywać ustawień do zmie-
niających się pór roku. Po zachodzie kolek-
tor wraca do punktu startowego, gdzie cze-
ka na rozpoczęcie nowego dnia.

Elementy układu

Kolektor instaluje się w ogródku lub na pła-
skim dachu, najlepiej w lokalizacji, zapewnia-
jącej dostęp słońca przez cały dzień (brak 
barier architektonicznych i przyrodniczych). 
W skład instalacji wchodzą te same ele-
menty, jak w przypadku kolektorów stacjo-
narnych, czyli przede wszystkim pompa obie-
gowa, czynnik transportujący ciepło: glikol 
lub woda, izolowane przewody gumowe, 
którymi przepływa czynnik, naczynie wyrów-
nujące ciśnienie (naczynie wzbiorcze), prze-
wody elektryczne zasilające mechanizm  
i sterujące jego pracą. 
Centralkę sterowniczą instaluje się we-
wnątrz domu. Pozwala ona monitorować 
parametry pracy systemu, a także „zapar-
kować” kolektor w bezpiecznej pozycji, gdy 
synoptycy zapowiadają wichury.
W ciągu roku często zdarzają się dni kiedy 
modelowe gospodarstwo domowe (4 oso-
by) zużywa mniej energii w c.w.u. niż wyno-
si uzysk kolektora ruchomego dobranego dla 
takiej rodziny (4 m2). 

zbiornik c.w.u.
Dlatego optymalnym uzupełnieniem rucho-

mego kolektora jest bardzo duży zbiornik 
ciepła (zasobnik buforowy), który pozwala 
zmagazynować energię zgromadzoną  
w czasie słonecznych dni i zużytkować ją,  
kiedy nie ma słońca. 
Równie istotne jest zminimalizowanie strat 
ciepła ze zbiornika do otoczenia. Jest to 
kwestia dobrej izolacji, ale również zmniejsze-
nia różnicy temperatury między zbiornikiem 
a otoczeniem (ciepło tym szybciej przeka-
zywane jest od ciała ciepłego do chłodne-
go, im większa jest różnica temperatury mię-
dzy nimi). 

Zeneko proponuje, klient decyduje 

Kolektory 
obracające się ku słońcu

  Krzysztof Nędzyński

Kompleksowe rozwiązania solarne Zeneko oparte są na ruchomych 
kolektorach słonecznych. Dzięki mechanizmowi śledzącemu (trackerowi) 
powierzchnia czynna kolektora płaskiego jest 
przez cały dzień zwrócona w stronę słońca.

Wychylenie kolektora w pozycji góra-dół

http://www.instalreporter.pl
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Umieszczenie wewnątrz zbiornika naczynia 
np. z octanem sodu (który topi się w tempe-
raturze 70oC) i wykorzystanie tzw. ciepła uta-
jonego przemiany fazowej pozwala obniżyć 
temperaturę w zbiorniku bez utraty pojemno-
ści cieplnej. 
Poza tym oszczędności może generować 
układ krążenia ciepła w zbiorniku – gdy po 
zewnętrznych ścianach opada woda chłod-
niejsza, a środkiem unosi się woda cieplejsza.
Tak właśnie skonstruowany jest zbiornik cie-
pła Zeneko. Ma pojemność aż 1300 litrów, 
podczas gdy standardem na rynku są obec-
nie zbiorniki pojemności  od 300 do 500 li-
trów. Dzięki plastikowej, składanej konstrukcji 
jest łatwy w transporcie i montażu. Niedobo-
ry ciepła w pochmurne dni uzupełnia źródło 
(lub źródła) energii konwencjonalnej. Wę-
żownice z karbowanej nierdzewnej stali za-

pewniają bardzo dużą powierzchnię przeni-
kania ciepła z kolektora i konwencjonalnego 
źródła ciepła do wody w zbiorniku i ze zbior-
nika do instalacji wody użytkowej. 

Bez problemu z przegrzewem, czyli 
…plecami do słońca

Jeśli system solarny ma być istotnym skład-
nikiem bilansu cieplnego domu w polskich 
warunkach klimatycznych, konieczne jest 
maksymalne wykorzystanie dostępnego pro-
mieniowania przez cały dzień. W przeciw-
nym wypadku, jak pokazują doświadczenia 
wielu polskich inwestorów, korzyści z instalacji 
solarnej występują sporadycznie – woda jest 
ciepła w tylko naprawdę słoneczne dni.

• Na mechanizmie można zainstalować 
kolektory płaskie, kolektory próżniowe lub 
ogniwa fotowoltaiczne. Standardowo mon-
towane są dwa kolektory płaskie o łącznej 
powierzchni czynnej 4 m2.
• Kąt nachylenia góra-dół: 0-85°
• Zakres obrotu wschód-zachód: 270°
• Śledzenie słońca: automatyczne przez 
cały rok, obrót wschód-zachód oparty  
o pomiar czasu i korygowany o błędy, na-
chylenie góra-dół na podstawie aktualne-
go położenia słońca
• Zasilanie: prąd zmienny 220 V przez zasi-
lacz ładuje baterię
• Zużycie energii elektrycznej: 10 W (praca 
mechanizmu naprowadzającego)

• Zabezpieczenie przed wichrami:  ręczny 
przełącznik do bezpiecznej pozycji – na za-
mówienie dostarczamy przełącznik auto-
matyczny
• Wytrzymałość na wicher: 130 km/h  
w bezpiecznej pozycji
• Zabezpieczenie przed przegrzaniem:  
po osiągnięciu maksymalnej temperatury 
w zbiorniku ciepła (85°C) kolektor automa-
tycznie odwraca się od słońca
• Podczas przerwy w dostawie prądu, 
przestaje pracować pompa obiegowa. 
Aby nie dopuścić do przegrzania, kolek-
tor automatycznie odwraca się od słońca 
dzięki wbudowanej baterii
• Udźwig mechanizmu śledzącego słońce: 

wielkość i rodzaj powierzchni czynnej moż-
na dostosowywać do potrzeb. Maksymal-
nie na mechanizmie można zainstalować 
150 kg i 5 m2 powierzchni czynnej
• Masa mechanizmu śledzącego słoń- 
ce: 30 kg (bez zamontowanych kolekto-
rów)
• Wymiary mechanizmu śledzącego słoń-
ce: średnica ślimacznicy 630 mm, zmiana 
długości siłownika 750 mm
• Patenty
1. Siłownik odpowiedzialny za nachylenie 
góra-dół
2. Plastikowa ślimacznica i przekładnia od-
powiedzialna za obrót wschód-zachód
3. Czujniki pomiaru oświetlenia

Kolektory Zeneko w skrócie

Woda użytkowa ogrzewa się na bieżąco, przepływając 
przez wężownicę zanurzoną w stojącej wodzie 
akumulującej ciepło. Znika problem zarastania zbiornika 
kamieniem, bo dzięki dużej powierzchni przenikania 
ciepła, czynnik grzejący może być mniej gorący

Samohamowna, precyzyjna przekładnia chroni 
duży kolektor, żeby nie targał nim wiatr

http://www.instalreporter.pl
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Kolektor stacjonarny mają moc porównywal-
ną z kolektorem ruchomym tylko przez kilka 
godzin. Jest jeszcze gorzej, gdy słońce świeci 
tylko rano lub tylko wieczorem. Wówczas ko-
lektor stacjonarny (skierowany na południe) 
nie pozyska energii prawie wcale – promie-
niowanie rozproszone jest dużo słabsze niż 
bezpośrednie. 
Inwestorzy próbują temu zaradzić, dokłada-
jąc kolejne kolektory stacjonarne, lecz to roz-
wiązanie także często się nie sprawdza.  
Pojawia się ryzyko przegrzania instalacji  
w wyjątkowo słoneczny dzień lub serię dni. Trze-
ba na bieżąco odbierać ciepło z instalacji, co 
np. uniemożliwia wakacyjny wyjazd. Aby nie 
dopuścić do zagotowania czynnika przeno-
szącego ciepło w instalacji na kolektory zakła-
da się żaluzje, montuje dodatkowe promienniki 
ciepła na północnej połaci dachu itp.
Problem przegrzania nie występuje w ukła-
dzie z kolektorami ruchomymi. Gdy tempe-
ratura w zbiorniku osiągnie maksymalny do-
puszczalny poziom, kolektor odwróci się od 
słońca i energia przestanie być absorbowa-
na. Gdy zużyje się ciepło ze zbiornika, tem-
peratura spada i kolektor znów ustawia się  

w kierunku słońca.
Instalacja nie przegrzeje się również, gdy na-
stąpi przerwa w dostawie prądu i przestanie 
działać pompa obiegowa. Również w tej sy-
tuacji kolektor ruchomy Zeneko odwróci się 
od słońca dzięki wbudowanej baterii.
Więcej informacji na www.zeneko.pl  

Kolektor  ruchomy o powierzchni czynnej  
4 m2 z dużym zbiornikiem w całości zaspoka-
ja potrzeby 4-osobowej rodziny od połowy 
marca do połowy października. W pozosta-
łych miesiącach taki system solarny zmniej-
sza zużycie energii na ogrzewanie wody 
użytkowej średnio o 30%.
W nowym domu (przy założeniu, że zamiast 
koniecznego standardowego zbiornika 
c.w.u. zainstalowany zostanie zbiornik Zene-
ko), przy wydatkach na ogrzewanie wody 
użytkowej na poziomie 10 zł na dobę, okres 
zwrotu inwestycji wynosi około 5 lat przy 

trwałości instalacji rzędu 20 lat. W tym bilan-
sie nie są uwzględnione korzyści niefinanso-
we w postaci wygody – gdy znika koniecz-
ność palenia w kotle węglowym w lecie.
Kolektor ruchomy 4 m2 wraz z oprzyrządo-
waniem: 6990 zł brutto.
Zbiornik 1300 litrów zamiast typowego 
zbiornika do c.w.u.: 4990 – 2500 zł = 2490 zł 
brutto 
Instalacja: 2000 zł brutto
Razem: 11 480 zł brutto
Roczne oszczędności dzięki instalacji solar-
nej = 220 · 10 zł + 145 · 10 zł · 30 % = 2635 zł

Ile kosztuje system z kolektorem ruchomym 
dla rodziny 4-osobowej?

Montaż na stelażu – szybko, łatwo, pewnie 

Odpływ ścienny 
GEBERIT

  Anna Dąbrowska-Makara

  Odpływ natrysku został całkowicie scho-
wany w ściance instalacyjnej, żadna jego 
część nie znajduje się w podłodze pod na-
tryskiem. Użytkownik widzi tylko mały otwór 
w ścianie i sam może dobrać pokrywę od-
pływu, która jest dostępna w kolorze białym, 
chromie błyszczącym i wykonaniu ze stali 
nierdzewnej. Istnieje również możliwość wkle-
jenia własnego materiału w specjalną ramkę 
pokrywy, dopasowując go idealnie do wy-
stroju wnętrza. 
Element ten to zwykły stelaż podtynkowy,  
dostępny w kilku wersjach: Geberit Duofix  
i Geberit GIS do zabudowy lekkiej oraz Geberit

Uniflex do zabudowy masywnej. Stelaże wy-
produkowano w dwóch wysokościach: 50 cm  
i 130 cm – z dodatkowym mocowaniem – za-
równo do baterii podtynkowej, jak i natynkowej.

Wersje ściennych zestawów  
odpływowych 

Ścienny zestaw odpływowy oferowany jest  
w trzech wersjach: jako element Geberit  
Duofix, Geberit Uniflex lub Geberit GIS. Już 
na etapie projektowania wzięto pod uwagę 
kolejne kroki niezbędne do kompletnej insta-
lacji tego produktu. Uniwersalne połączenia 

Element do natrysków bezbrodzikowych 
z odpływem w ścianie to nic innego 
jak syfon natryskowy odprowadzający 
wodę do instalacji w ścianie. Prosty 
pomysł na przełamanie konwencji 
znacznie uprościł montaż całego 
systemu, przyspieszył instalację i ułatwił 
projektowanie całej łazienki. Od tej 
chwili podłoga w natrysku może być 
zupełnie jednolita, a wygląd takiego 
pokoju kąpielowego jest znacznie 
bardziej atrakcyjny. 
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z systemami izolacji zespolonej są również  
integralną częścią odpływu i zapewniają  
prawidłową szczelność. Zapobiega to po-
wstawaniu rozszczelnień pomiędzy ścianą  
a podłogą. Do tej pory odpływy podłogowe 
stanowiły przeszkodę dla instalacji ogrzewa-
nia podłogowego oraz ingerowały w izolację 
termiczną i akustyczną pomieszczenia. Dzię-

ki instalacji wpustu odpływowego w ścianie 
unikniemy wszystkich tych problemów. 

łatwy montaż krok po kroku 

Prace konstrukcyjne. Zamontuj stelaż  
Duofix do natrysku w sposób identyczny jak 
stelaż do WC. Ustaw odpływ kanalizacji tak, 
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aby stalowy kołnierz znajdował się na pozio-
mie wylewki. Następnie połącz odpływ z sys-
temem kanalizacji budynku. 
Wykonanie wylewki. Wylewkę należy wyko-
nać ze spadkiem 1-2% w kierunku odpływu. 
Izolacja przeciwwodna. Po wykonaniu wy-
lewki należy usunąć pokrywę ochronną,  
wyregulować głębokość, a następnie przy-
mocować kołnierz izolacji przeciwwodnej. 
Kolejny krok to wykonanie hydroizolacji mo-
krych stref w pomieszczeniu.
Ułożenie płytek podłogowych. Regulacja 
w pionie ramki kompensującej w zależności 
od grubości płytek podłogowych. 
montaż elementów wykończeniowych. 
Ramka pokrywy służy do precyzyjnej regu-
lacji pokrywy do grubości płytek ściennych. 
Teraz wystarczy tylko wstawić sitko i zało-
żyć pokrywę. Całość jest gotowa do uży-
cia. Klient ma do wyboru następujące rodza-
je wykończenia pokryw: stal szczotkowana, 
chrom, biały oraz element wypełniany do-
wolnym materiałem. 

Podstawowym zadaniem wpustów jest sku-
teczne i szybkie odprowadzenie zużytej wody 
z powierzchni podłogi oraz zabezpieczenie 
pomieszczenia sanitarnego przed wyziewami 

niebezpiecznych i uciążliwych gazów groma-
dzących się w przewodach kanalizacyjnych. 
Produkty oferowane naszym odbiorcom  
w stu procentach gwarantują spełnienie po-
wyższych wymogów. Bardzo wysoka jakość 
i nowoczesność rozwiązań konstrukcyjnych 
gwarantują wieloletnią bezawaryjną pracę. 
Projekt nowego elementu do natrysków bez-
brodzikowych wykonał międzynarodowy 
team designerów Tribecraft AG. Produkt ten 
został także nagrodzony przez jurorów kon-
kursu iF product design award 2010, podob-
nie jak stworzony przez ten sam zespół pro-
jektantów Monolith. 

Więcej szczegółów konstrukcyjnych oraz  
instrukcję montażu znaleźć można na stronie 
www.geberit.pl  

- Odpływ w ścianie: instalacja odpływu 
w zintegrowanym systemie Geberit Duofix 
lub Geberit GIS oszczędza czas montażu. 
- Szczelność: ścienny element odpły-
wowy jest wyposażony w zintegrowa-
ny system izolacji zespolonej. Połączenia 
są zaprojektowane tak, aby zapewnić 

szczelność na wiele lat pracy. 
- Elastyczność: pewność montażu bez 
względu na warunki panujące na bu- 
dowie. 
- Łatwość czyszczenia odpływu. Pod  
pokrywą znajduje się łatwe do wyjęcia  
i oczyszczenia specjalne sitko. 

Zalety odpływu ściennego

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa
tel. 22 376 01 02, faks. 22 843 47 65
www.geberit.pl
geberit.pl@geberit.com
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Kanalizacja ciśnieniowa  
– centralne odprowadzanie ścieków

  Alfred Adamczewski   Zbiorniki wolno stojące 

Są najtańszym rozwiązaniem niewymagają-
cym dużych nakładów robocizny. Produko-
wane są z polietylenu i mogą mieć pojem- 
ności robocze od 20-500 litrów. Zbiorniki  
o mniejszej pojemności wyposażone są  

W pierwszym artykule nt. kanalizacji ciśnieniowej zostały omówione urządzenia do miejscowego przepompowania 
ścieków, jak: rozdrabniarki z pompą ścieków i miski ustępowe z wbudowaną pompą i maceratorem. Rozwiązania 
powyższe są powszechnie dostępne w handlu i mogą być stosowane tak w budynkach nowo projektowanych, 
jako alternatywne odprowadzanie ścieków, jak i w budynkach istniejących, do adaptacji pomieszczeń na węzły 
sanitarne. Poniżej przedstawiono rozwiązania techniczne kanalizacji ciśnieniowej centralnej, dla całego budynku. 

Centralne, nadciśnieniowe odprowadzanie ście-
ków z całego budynku ma miejsce w przypadku 
budynków niekorzystnie położonych względem 
kolektora sanitarnego, np.:
- budynki położone w zagłębieniu terenu,
- budynki położone z dala od sieci kanalizacyjnej.
Polska norma PN-EN 12056-4 „Pompownie ście-
ków, projektowanie i obliczenia”, wyróżnia co 
najmniej trzy przypadki niekorzystnego położenia 
instalacji kanalizacyjnej względem zewnętrznego 
kolektora ścieków. 

Przypadek 1
Przybory sanitarne w budynku położone po-
wyżej kolektora ścieków, ale poniżej poten-
cjalnej linii zalania (poniżej poziomu tere-
nu). Sytuację obrazuje rys. 1 , ścieki spływają do 
kolektora grawitacyjnie, jednak przy górowa-
niu ścieków w kolektorze występuje cofka, któ-
ra może zalewać dolne kondygnacje budyn-
ku poprzez wpusty podłogowe lub zamknięcia 
syfonowe. Norma dopuszcza w tym przypad-
ku zabezpieczenie instalacji przed wstecznym 
przepływem ścieków za pomocą urządzenia 

przeciwzalewowego, pod warunkiem, że zabez-
pieczane przyziemie jest pomieszczeniem tech-
nicznym o mniejszym znaczeniu i jego przypad-
kowe zalanie nie spowoduje większych strat oraz 
nie stanowi zagrożenia dla ludzi.  

Przypadek 2
Przybory sanitarne w pomieszczeniu użytko-
wym położone powyżej kolektora w ulicy, ale 
poniżej linii zalania. W tym przypadku przepom-
pownia pełni rolę zabezpieczenia przed przepły-
wem zwrotnym, chroniąc instalację przed cof-
ką ścieków za pomocą klapy zwrotnej i lewara na 
przewodzie odpływowym z budynku. Ścieki odpro-
wadzane są do kolektora w sposób ciśnieniowy.

Przypadek 3. 
Przybory sanitarne położone poniżej kolek-
tora w ulicy, stosowanie przepompowni jest 
obowiązkowe.

Kanalizacja nadciśnieniowa centralna reali- 
zowana jest przez jeden centralny zbiornik  
z pompą ścieków, posadowiony w wydzielonym 

Kanalizacja nadciśnieniowa

1  Zabez-
pieczenie 
pomieszczenia 
o mniejszym 
znaczeniu 
przed 
przepływem 
zwrotnym 
poprzez 
zamontowanie 
urządzenia 
przeciwza- 
lewowego na 
odpływie

rys. 2  i 3  
Stosowanie 
przepompowni po 
lewej – w miejscu, 
gdzie występuje 
spadek przewodu 
odpływowego  
w kierunku kanału, 
po prawej –  
w miejscu, gdzie 
kanał znajduje się 
powyżej przyborów 
sanitarnych  
w budynku

2

pomieszczeniu w budynku. Ścieki z całego bu-
dynku lub jego niekorzystnie położonej części 
spływają grawitacyjnie do zbiornika, skąd za 
pomocą pompy ścieków przesyłane są na wyż-
szy poziom do kanału odpływowego. Zbiorniki 
centralne mogą być wykonywane jako:
- wolno stojące mocowane na podłodze po-
mieszczenia,
- podpodłogowe, montowane pod podłogą 
piwnicy,
- podziemne, montowane na zewnątrz budynku.

Ze względu na liczbę pomp urządzenia powyższe 
można dalej dzielić na: jednopompowe, dwu-
pompowe.
A z uwagi na przeznaczenie, na urządzenia do 
ścieków:
- szarych, niezawierających fekalii bez rozdrabniacza,
- czarnych, z rozdrabniaczem.
W artykule omówione zostaną tylko rozwiązania 
montowane wewnątrz budynków.

3
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zbiornika. Pętla powinna być poprowadzo-
na powyżej poziomu terenu (rys. 4 ). Instala-
cję należy wyposażyć w awaryjną pompę 
ręczną membranową łączącą zbiornik z ka-
nałem odpływowym, która jest przydatna na 
wypadek braku prądu. 

Zbiorniki podpodłogowe

To rozwiązanie dla budynków, w których piw-
nica jest częścią użytkową i nie ma możliwo-
ści grawitacyjnego doprowadzenia ścieków 
do zbiorników posadowionych na podłodze. 
Zbiorniki podpodłogowe wymagają bar-
dzo precyzyjnego uszczelnienia, dla zapo-
bieżenia przedostawaniu się zapachów bez-
pośrednio do pomieszczenia. Mają z reguły 
pokrywy pełniące jednocześnie rolę kratek 
ściekowych, co umożliwia pełne skanalizo-
wanie piwnicy. Większość producentów ofe-
ruje zbiorniki z nadstawkami i nadbudową, 
umożliwiając dowolne przedłużenie zbiorni-
ka do poziomu istniejącej podłogi.
Tak jak w przypadku modeli wolno stojących, 
także tutaj możemy mówić o konstrukcjach 
tylko do ścieków szarych, jak i zbiornikach do 
ścieków szarych i czarnych (fekalnych), wy-
posażonych w jedną lub dwie pompy. Zasila-
nie pomp może być jedno- lub trójfazowe.
Oba powyższe rozwiązania umożliwają pod-
noszenie ścieków na wysokość do kilkunastu 
metrów i przepompowanie ich na odległość 
do 100 m. W kraju zbiorniki wolno stojące i pod-
podłogowe dostępne są w firmach BORYSOW-
SKI, KESSEL, ACO, JUNG PUMPEN, SFA, WILO.

Zasady montażu i projektowania  
domowych przepompowni

Kryteria doboru zbiorników, pomp i urządzeń 
zabezpieczających omawiają szczegółowo 

normy:
- PN-EN 12050 cz.1-4 Pompownie ścieków  
w budynkach i ich otoczeniu;
- PN-EN 12056 Systemy kanalizacji grawitacyj-
nej wewnątrz budynków. Cz.4 Pompownie 
ścieków – projektowanie układu i obliczenia. 
Zgodnie z powyższymi normami pomiesz-
czenia na przepompownie ścieków powinny 
mieć wymiary umożliwijące lokalizację zbior-

w jedną pompę, zbiorniki o dużej pojemności 
zwykle w dwie pompy ze sterowaniem ma-
nualnym lub elektronicznym. Na rynku do-
stępne są zarówno zbiorniki bez rozdrabnia-
cza dla ścieków niezawierających fekaliów, 
jak i zbiorniki z rozdrabniaczami dla ścieków 
z miski ustępowej i kuchni zbiorowego żywie-
nia. Pomieszczenie, w którym zamocowany 
jest zbiornik, nie może w zimie zamarzać. Od-
prowadzanie ścieków ze zbiornika wymaga 

wykonania na przewodzie tłocznym tzw. pę-
tli przeciwcofkowej (lewara), zapobiegają-
cej cofaniu ścieków przy wysokim poziomie 
ścieków w kolektorze sanitarnym. Przyjmu-
je się, że w przypadku braku możliwości gra-
witacyjnego odpływu ścieków, za pętlą ście-
ki powinny móc rozpłynąć się w kanalizacji. 
Tym samym pojemność rur kanalizacyjnych 
za lewarem, licząc do jego przelewu powin-
na być co najmniej równa objętości roboczej 

5  Przepompowania podpodłogowa 
montowana wewnątz budynków VORTOSET 
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4  Sposób montażu i podłączenia do kanalizacji zbiornika 
ścieków
Ozn.: 1 - zbiornik ścieków, 2 - instalacja alarmowa, 3 - zasuwa 
na przewodzie dopływowym, 4 - zasuwa na przewodzie 
tłocznym, 5 - klapa zwrotna, 6 - pompa ręczna membranowa, 
7 - zasuwa odcinająca, 8 - łącznik elastyczny z opaską 
zaciskową, 10 - zestaw przyłączeniowy do zbiornika

Fot. u góry SANICUBIC Classic 
(SFA POLAND) zbiornik z 
przepompownią ścieków 
dla całego budynku, niżej 
JUNG PUMPEN compli 500 
supercut z podwójną pompą i 
wielonożowym rozdrabniaczem  
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czone w sposób grawitacyjny do kanału 
odpływowego, doprowadzając do zbiornika 
przepompowni tylko przybory niekorzystnie 
położone. Zmniejszamy tym samym wielkość 
zbiornika, jak i moc zainstalowanych pomp. 
Średnica przewodów tłocznych powinna być 
tak dobrana, aby prędkość przepływu ście-
ków w tych przewodach nie była mniejsza 
niż 0,7 m/s i nie większa niż 2,5 m/s. Minimalne 
średnice przewodów tłocznych wynoszą wg 
PN-EN 12050-01:
- 80 mm – dla pompowni ścieków fekalnych 
bez rozdrabniarek,
- 32 mm – dla pompowni ścieków fekalnych  
z rozdrabniarkami lub dla pompowni ścieków 
szarych.
Wszystkie podłączenia przewodów do pom-

powni ścieków powinny być wykonane tak, 
aby ograniczyć hałas.
Przewód odpływowy z pompowni należy wy-
konać w taki sposób, aby lewar przepływu 
zwrotnego był powyżej poziomu zalewania. 
Przewód ten powinin być podłączony do wy-
wiewki kanalizacyjnej systemu grawitacyjne-
go w budynku. Zabrania się instalowania na 
tym przewodzie zaworu napowietrzającego. 
Przewody tłoczne powinny wytrzymywać 
co namniej 1,5-krotne ciśnienie wytwarzane 
przez pompę ścieków.

Dobór pompowni

Aby dobrać przepompownię ścieków, należy 
wyznaczyć całkowitą wysokość podnoszenia 

ników w minimalnej odległości 600 mm od 
innych przegród, umożliwiając konserwa- 
cję i wymianę wszystkich elementów. W po-
mieszczeniu dla pompowni ścieków fekal-
nych należy wykonać odpływ podłogowy  
z osobną pompą ścieków, aktywną wentyla-
cję i oświetlenie. Pompownia ścieków fekal-

nych nie powinna być konstrukcyjnie związa-
na z budynkiem, zaleca się w tym wypadku 
instalowanie urządzeń wolnostojących. 
Zbiorniki ścieków fekalnych muszą być wen-
tylowane rurą wyprowadzoną ponad dach 
lub podłączoną do systemu wentylacyjnego 
instalacji grawitacyjnej. Minimalna średnica 
wentylacji wynosi 50 mm. Zbiorniki ścieków 
szarych mogą być wentylowane przez zawór 
napowietrzający.
 
Projektowanie przewodów
Generalną zasadą doboru przepompow-
ni jest ograniczenie ilości dopływających 
do niej ścieków. Projektant powinien w mia-
rę możliwości przewidzieć wydzielenie w bu-
dynku przyborów, które mogą być podłą-

6  Sposób rozwiązania systemu kanalizacji 
ciśnieniowej w budynku 
A) nieprawidłowy – wszystkie ścieki  
z przyborów kierowane są do zbiornika 
przepompowni, 
B) prawidłowy – część przyborów 
położonych powyżej poziomu terenu 
podłączona jest w sposób grawitacyjny 

7  Schemat podłączenia pompowni ścieków fekalnych do 
kanalizacji
Ozn.: 1 – rury wywiewne, 2 – pion kanalizacyjny, 3 – przewód 
tłoczny, 4 – przewód wentylacyjny pompowni ścieków, 5 – poziom 
odpływowy, 6 – przewód dopływowy do pompowni, 7 – poziom 
zalewania, 8 – pompownia ścieków z zaworem zwrotnym,  
9 – czyszczak, 10 – lewar przepływu wstecznego

8  Schemat podłączenia do kanalizacji przepompowni dla ścieków 
szarych
Ozn.: 1 – pion wentylacyjny, 2, 3 – odgałęzienie przewodów 
wentylacyjnych, 4  – przewód tłoczny z lewarem przepływu 
zwrotnego, 5 – przewód odpływowy, 6 – poziom zalania,  
7 – przepompownia, 8 – czyszczak
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ścieków Htot i wielkość dopływu ścieków Qi. 
Następnie dobrać przepompownię o para-
metrach pracy Qp i Hp takich, aby:
Qp >Qi, Hp ≥ Htot

Wielkość dopływu ścieków Qi ustala się na 
podstawie normy PN-EN 12056-2 lub -3. Po-
dobnie jak w przypadku systemu grawitacyj-
nego bierze się pod uwagę rodzaj przybo-
rów sanitarnych, odpływy jednostkowe  
z przyborów oraz sposób wentylowania po-
dejść. Wysokość podnoszenia ścieków Htot 

wyznacza się ze wzoru:
Htot = Hgeo + Hv

gdzie: Hgeo – geometryczna wysokość pod-
noszenia ścieków równa różnicy wysokości 
pomiędzy minimalnym poziomem ścieków  
w zbiorniku a lewarem w instalacji. W prak-
tyce poziom minimalny przyjmuje się zwykle 
równy poziomowi podłogi, na której stoi prze-

pompownia (rys. 6 ).
Hv – wysokość strat ciśnienia w rurociągu 
tłocznym
Hv = Hv,a + Hv,r

gdzie: Hv,a – straty miejscowe ciśnienia,  
Hv,r – straty liniowe ciśnienia

Straty liniowe i miejscowe zależą od rodzaju 
materiału, z jakiego zostały wykonane prze-
wody oraz od ich średnicy, należy się tutaj 
kierować wymaganiami technicznymi i pro-
jektowymi producenta rur. 

Kontrola i konserwacja  
przepompowni

Przepompownie powinny być kontrolowa-
ne raz w miesiącu przez sprawdzenie co naj-
mniej dwóch cyklów pracy.
Konserwacja przez wykwalifikowaną osobę 
powinna być przeprowadzana nie rzadziej 
niż:
- co kwartał dla urządzeń w budynkach han-
dlowych,
- co pół roku w budynkach wielorodzinnych,
- raz na rok dla urządzeń obsługujących bu-
dynki jednorodzinne.
Konserwacja powinna obejmować:
- wizualne sprawdzenie stanu wszystkich po-
łączeń,
- sprawdzenie działania zaworów,
- sprawdzenie przez zamknięcie i otwarcie 
zaworów i klap zwrotnych,
- wyczyszczenie urządzenia pompowego, 
sprawdzenie wirnika i łożysk, sprawdzenie  
i ewentualne uzupełnienie poziomu oleju,
- wyczyszczenie zbiornika (jeśli jest wymaga-
ne przez producenta).
- wizualna kontrola części elektrycznej,
- raz na dwa lata przepłukanie zbiornika czy-
stą wodą.  

9  Wyznaczanie wysokości geometrycznej 
podnoszenia ścieków

Od maja w ofercie Ferro 

Naczynia 
wzbiorcze  
– budowa, funkcje, dobór

  Łukasz Biernacki

  Budowa naczyń wzbiorczych

W konstrukcji wyróżnia się część gazową  
i wodną. Ta druga stanowi do 80% całkowi-
tej pojemności naczynia. Istotną rolę odgry-
wa szczelna membrana z kauczuku etyleno-
wo-propylenowego (EPDM), której zadaniem 
jest niedopuszczanie do kontaktu wody  
z wewnętrzną powierzchnią zbiornika. Dzię-
ki temu płyn w obwodzie pozostaje czysty. 
Takie rozwiązanie posiadają naczynia z wy-
mienną membraną. 

Istnieje również drugi rodzaj naczyń, w któ-
rych membrana jest niewymienna a woda  
z instalacji posiada kontakt z wewnętrzna 
częścią zbiornika. W budowie istotny pozo-
staje także zawór do nabijania, podłączenie 
wody oraz komora powietrzna pod wstęp-
nym ciśnieniem. 
Trwałość nowoczesnych naczyń wzbiorczych 
zapewnia materiał, który użyto do ich wy-
tworzenia – stal głębokotłoczna. Ochronę 
przed korozją gwarantuje zewnętrzna powło-
ka epoksydowa.

W ofercie firmy znajduje się kilkanaście typosze-
regów naczyń wzbiorczych, do zawieszenia lub 
stojących, przeznaczonych zarówno do instala-
cji c.o., jak i c.w.u. czy systemów solarnych.
Modele przeznaczone do instalacji grzew-
czych cechują się ciśnieniem wstępnym wy-
noszącym 1,5 bar oraz maksymalnym ciśnie-
niem pracy osiągającym 8 bar. Temperatura 
pracy mieści się pomiędzy -10°C a 100°C. 
Naczynia wzbiorcze, przeznaczone do insta-
lacji c.w.u., wyróżnia maksymalne ciśnienie 
pracy 10 bar oraz ciśnienie wstępne 1,5 bar. 

Parametr ten dla modelu M2 wynosi 3 bar. 
Modele wzmocnione charakteryzuje mak-
symalne ciśnienie pracy 16 bar. Ciśnienie 
wstępne osiąga natomiast 4 bar. 
Przydatne rozwiązanie stanowią również naczy-
nia solarne. Membrana w urządzeniach tego 
typu jest wykonana z EPDM o wytrzymałości na 
temperaturę do 140oC. Warto podkreślić, że we 
wszystkich naczyniach Ferro membrana jest 
wymienna. W ofercie firmy dostępne są rów-
nież części zamienne takie jak: membrany, koł-
nierze mocujące oraz zawór do nabijania. 

Naczynia wzbiorcze Ferro  
– kilkadziesiąt wielkości, różne zastosowania
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funkcje… 
Przede wszystkim istotne jest utrzymywanie 
ciśnienia w każdym miejscu instalacji przy 
uwzględnieniu dopuszczalnych granic. Waż-
ne pozostaje bowiem zapewnienie ochrony 
przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem 
ciśnienia. Naczynie przeponowe kompensu-
je objętość wody grzewczej w efekcie zmian 
temperatury. Nie mniej istotne zadanie to 
uzupełnianie ewentualnych mniejszych ubyt-
ków wody w instalacji.

Praca… 
Wraz ze wzrostem temperatury wody rośnie 
również jej objętość. Woda zaczyna napeł-
niać membranę. Objętość cieczy wzrasta aż 
do osiągnięcia maksymalnej temperatury ro-
boczej. To właśnie wtedy membrana zajmuje 
niemal całe wnętrze zbiornika. Ciśnieniowa po-
duszka powietrzna eliminuje kontakt wody  
z wewnętrzną powierzchnią zbiornika. Gdy 
temperatura spada objętość cieczy zmniejsza 
się. Pod wpływem ciśnienia powietrza woda 
zaczyna wypływać ze zbiornika do momen-
tu aż membrana osiągnie swoją początkową 
objętość. Rozpoczyna się wówczas nowy cykl.
Bardzo podobnie działają przeponowe na-
czynia hydroforowe. Wraz z podłączeniem 
zbiornika do systemu następuje uruchomie-
nie pompy. Tym samym ciśnienie wzrasta 

a woda napełnia membranę. Gdy ciśnie-
nie osiągnie swoją wartość szczytową pom-
pa zatrzymuje się a zbiornik ma maksymal-
ną ilość wody. Gdy system wymaga wody, 
zaczyna ona wypływać ze zbiornika bez po-
trzeby pracy pompy, korzystając tylko z ci-
śnienia poduszki powietrznej. Membrana 
kurczy się a ciśnienie spada do wartości mi-
nimalnej. Pompa jest uruchamiana i zaczy-
na się nowy cykl. Warto podkreślić, że zbior-
nik zawsze zapewnia maksymalny wypływ 
wody. Czas pracy pompy jest, więc zreduko-
wany do minimum.

Dobór wielkości
W procesie wyboru naczynia wzbiorcze-
go bierze się pod uwagę pojemność części 
wodnej oraz pojemność całkowitą naczynia. 

Część wodna to objętość wody, która zgro-
madzi się w instalacji w efekcie wzrostu jej 
temperatury. Oblicza się ją według wzoru:
Vu = V x ∆V x ρ
V - objętość instalacji grzewczej [m³]
∆V - przyrost objętości wody [dm³/kg]
ρ - gęstość wody w temperaturze spoczynko-
wej [kg/m³]

Objętość całkowita naczynia:
Vc = Vu x (pmax+1)/(pmax- p)

Vu - objętość użytkowa naczynia [dm³]
pmax -  maksymalne ciśnienie obliczeniowe 
[bar]
p -  ciśnienie wstępne w instalacji [bar]

montaż – gdzie i jak
Naczynie instaluje się najczęściej w kotłowni 
lub w węźle cieplnym z zapewnieniem odpo-
wiedniej przestrzeni z każdej strony zbiornika 
(jako dostęp do zaworu odcinającego  
i spustowego oraz do tabliczki znamionowej). 
Przewody nie mogą być naprężone. Na po-
trzeby konserwacji warto zadbać o złącze 
samoodcinające z funkcją opróżniania. Za-
leca się podłączać naczynie do obiegu od 
strony ssawnej pompy na powrocie do kotła 
grzewczego lub kolektora słonecznego.
Przed podłączeniem naczynia należy usta-
wić odpowiednie ciśnienie wstępne. Jest 
ono wprowadzane fabrycznie dla różnych ty-
pów naczyń. Wartość ciśnienia podana jest 
na tabliczce znamionowej zbiornika. W razie 
potrzeby należy zmienić ciśnienie wstępne. 
Jeżeli jest ono zbyt wysokie trzeba wypuścić 

gaz za pomocą zaworu do nabijania. Zda-
rzyć się może, że ciśnienie jest za niskie. W ta-
kim przypadku należy napełnić zbiornik azo-
tem do osiągnięcia właściwego ciśnienia. 
Nowy parametr najlepiej odnotować na ta-
bliczce znamionowej.

Eksploatacja i konserwacja
Przede wszystkim naczynie poddaje się oce-
nie wzrokowej pod kątem uszkodzeń. Wy-
cieki wody czy też ogniska korozji są łatwe 
do zdiagnozowania. Podczas kontroli spraw-
dza się czy przez zawór gazowy nie wypły-
wa woda. W razie potrzeby trzeba wymienić 
membranę. Jeżeli nie ma takiej możliwości, 
montuje się nowe naczynie. 
Kontrola ciśnienia wstępnego w naczyniu 
przeponowym polega na porównaniu fak-
tycznego ciśnienia w przestrzeni gazowej  
z ciśnieniem właściwym dla danej instalacji 
podanym na tabliczce znamionowej. Ewen-
tualnie przeprowadza się korektę. Podczas 
kontroli naczynie powinno być odłączane od 
instalacji.  

Przykładowe naczynia wzbiorcze.  
Od lewej: stojące do c.w.u./c.o., wiszące do c.w.u., wiszące solarne.

W instalacjach grzewczych istotną rolę odgry-
wa zapobieganie nadmiernemu wzrostowi ci-
śnienia. Problem ten rozwiązują przeponowe 
naczynia wzbiorcze, dzięki którym możli-
wa jest kompensacja rozszerzalności cieplnej 
wody.
Pewne wymagania w tym zakresie stawiają 
przepisy prawa. W świetle rozporządzenia mi-
nistra infrastruktury w sprawie warunków, ja-

kim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie, wodna instalacja grzewcza musi być 
zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem 
ciśnienia i temperatury. Szczegółowe wyma-
gania techniczne wynikają z normy: „PN-B-
02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - 
Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbior-
czymi przeponowymi – Wymagania”. 

Zgodnie z przepisami prawa
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dzy kolektorami słonecznymi, a zasobnikiem 
i spełnia wszystkie powyższe wymagania. Na 
wierzchu zastosowano folię osłonową odpor-
ną na promieniowanie UV. Zaizolowane rury 
są podwójne połączone klejem, dzięki cze-
mu są łatwe do rozdzielenia i ponownego 
połączenia. Rury dostępne są w średnicach 
DN 12, 16, 20, 25, długość zwojów do 50 m.

Poliolefina – materiał przyjazny środowisku
Izolacja ThermaSmart HTTM oraz folia ochron-
na otuliny produkowane są z wysokiej jakości 
materiału poliolefinowego. Szczególne wła-
ściwości techniczne produktu sprawiają, że 
izolacja gwarantuje redukcję strat energii  
w długim okresie eksploatacji instalacji. Nie 
wytwarza podczas spalania żadnych szkodli-
wych gazów. Materiał jest przyjazny środowi-
sku i w całości nadaje się do recyklingu.

Szybkie połączenia
W zakresie systemu Solar LightTM Thermaflex 
oferuje dodatkowe rozwiązanie jako alterna-
tywę dla złączek, skracając czas montażu. 

Metalowe szybkie połączenia dla rur  
DN 16 i DN 20 w czterech rodzajach ze stali 
szlachetnej z gwintem wewnętrznym, z gwin-
tem zewnętrznym, połączenie dwóch rur ze 
stali szlachetnej lub rur miedzianych.
Połączenia mogą być wykonywane bez uży-
cia narzędzi specjalistycznych. Wytrzymałe  
i jednorodne metaliczne uszczelnienia.  
Przeznaczone do ciśnienia 10 bar i temp.  
do 200°C.  

Ekologiczna izolacja przewodów 
rurowych do kolektorów słonecznych 

Rury Flexalen HT 
Solar LightTM

  opis systemu
System Flexalen HT Solar LightTM stanowią ela-
styczne rury ze stali szlachetnej VA: 1.4404/
AISI 316L w otulinie z izolacji poliolefinowej 
ThermaSmart HTTM. Materiały izolacyjne prze-
wodów rurowych do kolektorów słonecznych 
muszą spełniać najwyższe wymagania tech-
niczne. Powinny być odporne na działanie 

promieni UV i temperatury do 150°C (maksy-
malnie 175°C).  
Nowa poliolefinowa izolacja piankowa  
ThermaSmart HT odporna na działanie wy-
sokiej temperatury została opracowana spe-
cjalnie do izolowania przewodów rurowych, 
będących częścią instalacji wykorzystują-
cych energię słoneczną, zwłaszcza pomię-

Konieczność poszukiwania 
odnawialnych źródeł energii przyczyniła 
się do rozwoju instalacji solarnych. 
Sprawność takich instalacji związana 
jest między innymi ze skutecznym 
zabezpieczeniem pozyskanej energii 
w transporcie pomiędzy kolektorem 
a wymiennikiem. Flexalen HT 
SolarLight™ – system preizolowanych 
rur dla instalacji solarnych z zasilaniem 
i powrotem, z rurą roboczą z giętkiej, 
karbowanej stali nierdzewnej – jest 
znakomitym rozwiązaniem, który 
w sposób efektywny pozwala na 
transport czynnika od kolektora 
solarnego do zasobnika, minimalizując 
przy tym straty energii.

opis podwójna izolacja ThermaSmart HTTM z folią ochronną połączona 
klejem. Łatwa do rozdzielania i ponownego połączenia

materiał izolacyjny wysokotemperaturowa pianka poliolefinowa ThermaSmart HTTM

zakres temperatury od -40°C do 150°C pracy ciągłej, maks. 175°C (1 minuta)
Współ. przewodzenia ciepła 0,037 W/mK przy 10°C; 0,040 W/mK przy 40°C
Grubość izolacji 13 mm
Klasyfikacja ogniowa Klasa B2
Waga < 50 kg/m3

Tabela Izolacja ThermaSmart HTTM – dane techniczne

Szybkie połączenie pomiędzy rurą ze stali szlachetnej 
a rurą miedzianą

Program dostaw systemu obejmuje również złączki, obejmy, taśmę, narzędzia
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Nieprawidłowe podłączenie 
Najczęściej występuje przy przekaźniku na-
pięciowym CSR, jakkolwiek i przy innych ro-
dzajach rozruchu, poza PTC, gdzie uzwojenie 
rozruchowe jest w pełni zabezpieczone. Bez-
pośrednią konsekwencją złego podłącze-
nia jest jednocześnie spalenie kondensatora. 
Przy rozruchu sprężarki złe podłączenie po-
woduje wibracje.

Niewłaściwe położenie przekaźnika 
To uszkodzenie występuje w przypadku nie-
przymocowanego lub przymocowanego  
w złej pozycji przekaźnika prądowego.  
Prawidłowo zamocowany przekaźnik pracuje 
w pozycji pionowej z dopuszczalną odchyłka  
15o. W przeciwnym wypadku przekaźnik nie 
otworzy się, powodując spalenie uzwojenia 
rozruchowego i kondensatora. Najczęściej 
przekaźnik jest umieszczony w puszce sprę-
żarki, gdzie należy sprawdzić jego położenie. 
Przekaźnik napięciowy jest mniej wrażliwy na 
wadliwe położenie niż prądowy, jednakże na-
leży zawsze sprawdzić jego stan i położenie.

Częstotliwość startów sprężarki 
Podczas startu sprężarki uzwojenie rozrucho-

we jest zasilane prądem o wysokim natęże-
niu, dlatego też w przypadku zbyt długie-
go łącznego okresu zasilania może ulec ono 
spaleniu. Pomiędzy kolejnymi startami musi 
wystąpić przerwa wystarczająca na osty-
gnięcie uzwojenia rozruchowego. Jako zasa-
dę należy przyjąć, iż absolutnie maksymalna 
liczba startów w ciągu godziny nie może być 
większa niż 10, a zalecana powinna nie prze-
kroczyć 7 do 8 startów na godzinę. Stosunek 
pomiędzy czasem pracy a czasem postoju 
nie powinien przekroczyć 0,75. Bardziej bez-
pieczna i zalecana jest nieprzerwana pra-
ca przez kilka godzin (nawet jeden cykl na 
dzień), niż zbyt duża liczba startów. Celowym 
jest zastosowanie przekaźnika czasowego lub 
sterownika elektronicznego kontrolującego 
czas postoju sprężarki.

Niewłaściwe napięcie 
Należy zawsze zwrócić uwagę na przedział 
napięciowy, w którym wykonana jest sprężar-
ka. Może się zdarzyć, że przez zupełny przy-
padek zostanie dostarczona sprężarka na zu-
pełnie inne napięcie, niż to, które jest w sieci, 
np. 115 V/60 Hz. Należy również skontrolować 
czy napięcie sieci jest prawidłowe. Zalecane 

Najczęstsze usterki  
i sposoby na ich zaradzenie 

Przyczyny  
uszkodzenia sprężarek  
w klimatyzatorach 

  Arkadiusz Wojciechowski

  Rodzaje uszkodzeń sprężarek:
- 29% – uszkodzenia elektryczne,
- 20% – bez defektu,
- 20% – zatarcie sprężarki,
- 12% – pozostałe (np. niewłaściwy transport),
- 8% – nieszczelności wewnętrzne,
- 6% – niedostateczna ilość oleju,
- 5%  – zassanie powietrza.

Uszkodzenia elektryczne 

Łuk elektryczny (efekt korony) – typowy efekt 
zasilania silnika prądem podczas próżni. Po-

wstanie łuku na bolcach zaciskowych (fot. 1 ),
pomiędzy bolcami a korpusem sprężarki, we-
wnątrz uzwojeń występuje:
- podczas uruchamiania sprężarki po wstęp-
nym napełnieniu układu czynnikiem chłodni-
czym, co najmniej powyżej ciśnienia atmos-
ferycznego, 
- przy napełnianiu cieczą po stronie wysokie-
go ciśnienia odczekać, aż podniesie się ci-
śnienie w karterze sprężarki.

Spalenie uzwojenia rozruchowego  
(silnik jednofazowy) (fot. 2 )

Nie można nigdy wykluczyć, iż sprężarka dowolnego producenta może 
doznać uszkodzenia podczas procesu produkcyjnego. Jest to możliwe 
nawet w przypadkach, gdy wielki nacisk i wkład pracy jest kładziony na 
jakość ich wykonania. Gros przypadków jednak uszkodzenia sprężarek 
jest wynikiem niewłaściwej eksploatacji lub błędów popełnianych podczas 
montażu lub serwisu. Naszym celem jest pokazanie kilku specyficznych 
problemów niezależnych od producentów sprężarek, których można 
byłoby uniknąć lub wyeliminować, stosując się do kilku podstawowych 
zaleceń.

1 2
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miejsce zainstalowania urządzenia. 
Agregat skraplający zainstalowany w małej 
przestrzeni powinien mieć zapewniony odpo-
wiedni napływ powietrza, ale też i wyrzut po-
wietrza o tych samych wymiarach. 
Powietrze napływające nie powinno być 
ogrzewane od powietrza wyrzucanego.

Uszkodzenie uzwojenia przez kwas 

Po uszkodzeniu i spaleniu się silnika sprężarki 
powstaje kwas. 
Nie zawsze kwas jest efektem uszkodzenia silni-
ka, ale może być przyczyną tego uszkodzenia. 
Powietrze, a dokładniej wilgoć, w połączeniu 

z m.in. olejem estrowym znacznie zwiększa ry-
zyko powstania kwasu w instalacji i sprężarce. 
Zła lub niedokładna naprawa awarii insta-
lacji może również powodować zaleganie 
kwasu w instalacji. Kwas niszczy uzwojenia sil-
nika elektrycznego, powodując jego trwałe 
uszkodzenie. 
Aby zminimalizować ryzyko powstania kwa-
su i zlikwidować zalegający kwas należy sto-
sować filtry osuszające i odkwaszające. Fil-
try prewencyjnie stosujemy na linii ciekłego 
czynnika, a w celu neutralizacji kwasu stosu-
jemy filtry również na linii ssawnej przed sprę-
żarką.
W powyżej przytoczonych przykładach nie 

jest montowanie na głównym zasilaniu urzą-
dzenia czujnika zaniku napięcia, który rozłą-
czy zasilanie w przypadku zbyt niskiego lub 
wysokiego napięcia w sieci.

Spalenie uzwojenia głównego  
= zły dobór sprężarki 
Silnik elektryczny jest wykonany pod kątem 
najwyższej sprawności energetycznej przy 
pracy w danym zakresie temperatury odpa-
rowania czynnika, rodzaju czynnika i zakresie 
napięcia. Każda odchyłka od powyższych 
uwarunkowań może być szkodliwa i być przy-
czyną przegrzania, nie powodując zadzia-
łania zabezpieczenia termicznego, np. gdy 
moc silnika jest niewystarczająca do warun-
ków pracy lub wymiana ciepła z otoczeniem 
jest niewystarczająca. Zawsze dobieramy 
sprężarkę dla danego przedziału odparowa-
nia, rodzaju czynnika i określonej wydajności. 
Przewymiarowanie sprężarki podczas dobo-
ru może spowodować np., że istniejący skra-
placz jest zbyt mały. W konsekwencji ozna-
cza to niedopuszczalny wzrost ciśnienia  
i temperatury skraplania. 

Przydławiony skraplacz (fot. 3-7 )
W warunkach przydławienia skraplacza sys-
tem będzie pracował poza dopuszczalnym 
zakresem. Temperatura i ciśnienie skraplania 
wykroczą poza dopuszczalne wartości, sprę-
żarka chłodzona powietrzem otrzyma zbyt 
mało powietrza. Zabezpieczenie termiczne 
uzwojeń nie musi wtedy zadziałać, co często 
zachodzi w urządzeniach kompaktowych, 
gdzie skraplacz jest w dolnej części urządze-
nia przypadkowo zastawiony przez użytkow-
nika kartonami, skrzynkami itp. 
Przydławienie skraplacza jest też spotykane 
przy znacznym zabrudzeniu skraplacza i po-
gorszonym współczynniku przenikania ciepła 

3

wskutek kurzu, brudu, liści itp. 
Inne przyczyny to spalenie się silnika wentyla-
tora lub mechaniczne zatrzymanie wentyla-
tora (wtedy widoczne ślady mechaniczne na 
łopatkach wentylatora). 
Kolejną przyczyną jest zbyt mała odległość 
skraplacza od ściany lub zbyt mała cyrkula-
cja powietrza w pomieszczeniu.

Niedostateczne chłodzenie sprężarki 

Ponieważ dla efektywnej pracy sprężarka  
i skraplacz muszą otrzymać odpowiednią 
ilość powietrza o określonym przedziale tem-
peraturowym, należy zwrócić uwagę na 

4
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stąpić następujące niepożądane skutki:
• po uzupełnieniu olej może się rozwarstwiać 
i jego część będzie wyrzucona do instalacji, 
• olej może się zważyć i stracić własności 
smarujące,
• olej może się zgrubić i zatkać otwory sma-
rujące lub uszkodzić powierzchnie współpra-
cujące,
• mieszanina oleju może ułatwić powstanie 
kwasu w układzie chłodniczym.

Powietrze w sprężarce 

Efektem obecności powietrza w sprężarce jest: 
 - zniszczenie właściwości smarnych oleju;
 - karbonizacja oleju wskutek wysokiej tem-
peratury;
 - przegrzanie się płytek zaworowych i silnika;
 - powstanie kwasów niszczącego uzwojenie sil-
nika;
 - znaczny wzrost ciśnienia skraplania.  

musi zawsze dojść do spalenia uzwojenia 
sprężarki, jednakże zawsze odbije się to na 
żywotności urządzenia. 
W czasie pracy sprężarki w ekstremalnych 
warunkach następuje np. przegrzanie oleju 
i w związku z tym gorsze smarowanie części 
ruchomych. 
W przypadku zadziałania zabezpieczenia 
termicznego również nie dojdzie do spalenia 
uzwojenia, jednakże każdorazowe jego prze-
grzanie skraca żywotność urządzenia.

Zbyt mało oleju  

Wraz z czynnikiem chłodniczym w układzie 
cyrkuluje olej. W praktyce przyjmuje się, że 
stanowi on 1% masowego przepływu czyn-
nika przez sprężarkę. Podczas więc wyko-
nywania instalacji należy unikać pułapek 
olejowych, staranie dobierać średnicę ruro-
ciągów, szczególnie po stronie ssawnej. Pręd-
kość par czynnika po stronie ssawnej powin-
na wynosić: 
- 4 m/s dla odcinków poziomych i pionowych 
opadających,
 - 8 m/s dla pionowych wznoszących, ale nie 
więcej niż 15 m/s, może bowiem powodować 
nadmierne opory przepływu. W razie ko-
nieczności rury ssawne trzeba zasyfonować. 
Długie odcinki poziome prowadzić ze spad-
kiem w kierunku sprężarki (około 0,8 cm na  
1 m długości).

Pienienie się oleju po postoju sprężarki 
Podczas pracy instalacji następuje mieszanie 
się oleju z czynnikiem chłodniczym. Czynnik 
ten zawsze dąży do przemieszczenia się  
z cieplejszych do zimniejszych części insta-
lacji. W czasie postoju sprężarka jest zim-
na i pary czynnika skraplają się na dnie mi-
ski olejowej, w momencie zaś startu ciśnienie 

w misce olejowej spada, a czynnik gwałtow-
nie odparowuje, porywając cząsteczki ole-
ju. Ta pieniąca się mieszanina zasysana jest 
przez cylindry i wyrzucana do instalacji. Trze-
ba bardzo uważać, cały bowiem olej potra-
fi być usunięty z miski olejowej w ciągu zale-
dwie kilku sekund. Aby uniknąć tego efektu, 
należy grzałkę karteru mieć załączoną w 
czasie postoju sprężarki w sposób ciągły. 

Nieuzupełnienie poziomu oleju  
w sprężarce po uruchomieniu 
Tak jak wspomniano wraz z czynnikiem 
chłodniczym w układzie cyrkuluje olej, jego 
zaś niezbędna ilość zależy od długości insta-
lacji i wielkości zbiorników np. cieczy. Nie za-
wsze ilość oleju w sprężarce zapewnia pokry-
cie zapotrzebowania oleju w instalacji. Tak 
więc bardzo często w przypadku sprężarek 
rotacyjnych konieczne jest uzupełnienie oleju 
nawet przy krótkich instalacjach. 
Po uruchomieniu i osiągnięciu odpowiednich 
parametrów pracy przez instalację należy 
skontrolować stan oleju w sprężarce, do uzu-
pełniania zaś oleju używać tylko oleju zgod-
nego z olejem oryginalnym. 

Nieuzupełnienie poziomu oleju  
w sprężarce po wycieku czynnika 
W momencie wycieku czynnika chłodnicze-
go wraz z nim z układu wydostaje się również 
olej. 
Po usunięciu więc wycieku należy pamię-
tać o uzupełnieniu stanu nie tylko czynnika 
chłodniczego, ale też i oleju do wymagane-
go poziomu. 

zastosowanie oleju niezgodnego  
z olejem oryginalnym przy uzupełnianiu  
i wymianie oleju 
Jeśli zastosuje się niewłaściwy olej, mogą na-

1. Przed uruchomieniem sprężarki w układzie 
chłodniczym należy upewnić się, że instala-
cja jest czysta i odwodniona. 
2. Należy przecinać i formować rurki ostroż-
nie, używając odpowiednich narzędzi żeby 
uniknąć zanieczyszczeń – nigdy nie używać 
piłki do metalu! 
3. W pracujących instalacjach należy zmie-
niać filtr – odwadniacz na linii cieczowej. 
4. Jeżeli w poprzedniej sprężarce spaleniu 
uległ silnik elektryczny, należy zamontować 
filtr odkwaszający po spaleniu na linii ssaw-
nej na okres minimum 48 godzin, a także taki 
sam filtr odkwaszający na linii cieczowej.
5. Aby uzyskać próżnię w instalacji po stronie 
niskiego i wysokiego ciśnienia, należy użyć 
dobrej pompy próżniowej, wytworzyć war-
tość ciśnienia co najmniej 755 mmHg, a po 
osiągnięciu tego poziomu nie można od razu 
wyłączać i odłączać pompy próżniowej, lecz 
pozwolić jej jeszcze popracować odpowied-
ni czas. 
6. Nigdy nie wolno używać sprężarek do uzy-
skiwania próżni w instalacji. 
7. Nigdy nie wolno uruchamiać sprężarki, gdy 
w instalacji jest podciśnienie. 
8. Należy napełniać instalację tylko czynni-

kiem zgodnym z przeznaczeniem sprężarki.
9. Dla czynników chłodniczych typu R404A, 
R407c, R410a (niejednorodnych), należy na-
pełniać tylko cieczą. 
10. Przed uruchomieniem sprężarki należy 
jeszcze raz sprawdzić styczniki, termiki oraz 
poprawność podłączeń elektrycznych. 
11. Po uruchomieniu sprężarki należy uzu-
pełniać czynnik chłodniczy tylko po stronie 
ssawnej parami czynnika – nie cieczą! –  
aż do osiągnięcia właściwych parametrów 
pracy. 
12. Należy słuchać odgłosów pracy sprężarki.
13. Należy sprawdzić temperaturę miski olejo-
wej, musi być ona ciepła. 
14. Nie wolno uruchamiać sprężarki zimnym 
olejem. 
15. Jeżeli na korpusie występuje rosa, ozna-
cza to, że sprężarka jest podlewana ciekłym 
czynnikiem. Należy sprawdzić i skorygować 
przegrzanie na zaworze rozprężnym oraz na-
pełnienie czynnikiem chłodniczym. 
16. Należy upewnić się, że ilość oleju w sprę-
żarce jest odpowiednia. 
17. Należy upewnić się, że olej wraca do sprę-
żarki, a więc nie ma pułapek olejowych  
i średnice rur są dobrane odpowiednio.

Zalecenia dla serwisantów 
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  Sterowanie

Kotły serii Optimax zostały wyposażone  
w mikroprocesorowe sterowanie z dedyko-
wanym wyświetlaczem graficznym. Zarządza 
ono pracą pompy obiegu bezpośredniego 
centralnego ogrzewania oraz przygotowa-
niem ciepłej wody użytkowej.
Najważniejszą funkcją sterownika jest utrzy-
mywanie zadanej temperatury kotła. Jest to 
realizowane poprzez zmienną prędkość ob-
rotową wentylatora.

Realizowane funkcje: możliwość wyboru al-
gorytmów pracy, automatyczne utrzymanie 
temperatury kotła, możliwość wybory trybu 
płynnej elektronicznej modulacji prędko-

ści obrotowej wentylatora, funkcja prioryte-
tu ciepłej wody lub pracy równoległej, praca 
w trybie lato/zima, współpraca z termosta-

Nowość w ofercie Nibe-Biawar 

Optimax  
– kotły stałopalne 
fabrycznie przystosowane 
do …układów zamkniętych

  Cezary Szczepański
Cechy praktyczne charakteryzujące kotły Optimax

Konstrukcja kotłów serii OPTIMAX została 
dostosowana do dolnego spalania węgla 
kamiennego sortymentu orzech, niemniej 
jednak szczapy drewna sprawdzają się  
w nich równie dobrze. Urządzenia zostały 
wyposażone w elektroniczne sterowanie, 
które nie tylko wpływa na optymalizację 
pracy kotła, ale również na komfort 
użytkowania. Umożliwia ono sterowanie 
obiegiem bezpośrednim oraz pompą 
ładującą wymiennik ciepłej wody użytkowej. 
Wysokiej jakości materiały użyte do 
produkcji kotła zapewniają bezawaryjną 
i długoletnią pracę, a szeroka gama 
proponowanych urządzeń sprawia, iż mogą 

one znaleźć 
zastosowanie 
w instalacji 
centralnego 
ogrzewania 
każdego 
domu.

• szerokie drzwiczki z dużym otworem 
załadowczym
• dolne spalanie z wielociągowym ukła-
dem kanałów spalinowych – zwiększają-
ce sprawność kotła nawet do 84%
• maksymalnie wydłużony czas spalania 
jednego załadunku dzięki dużej komorze 
i wysokiej sprawności
• wbudowany ekonomiczny wentylator  
o płynnej elektronicznej modulacji prędkości
• wbudowana wężownica bezpie-
czeństwa umożliwiająca pracę kotła 
w układach zamkniętych instalacji 
c.o. (przypominamy: kocioł pracujący  
w układzie zamkniętym, powinien być 
wyposażony w urządzenia do odprowa-
dzania nadmiaru ciepła, zabezpieczony
zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 56 poz 461, 
Polska Norma PN-B-02414 Ogrzewnictwo 
i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instala-
cji ogrzewań wodnych systemu zamknię-
tego z naczyniami wzbiorczymi przepo-
nowymi. Wymagania)
• specjalnie zaprojektowany wkład ce-
ramiczny
• szeroka gama urządzeń:  
12, 15, 18, 21, 25, 30 kW
• elektroniczny sterownik PID z bardzo 
bogatym zakresem funkcji
• nowoczesny estetyczny design

Katalog wraz z dokładnymi  
parametrami technicznymi

Pobierz

http://www.instalreporter.pl
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- różne tryby pracy: ekonomiczny, komforto-
wy, wietrzenie, wyjście, party, urlop
- informacja o alarmach

Kocioł Optimax + …pompa ciepła 
na c.w.u. lub układ solarny

Idealnym dopełnieniem oferty kotłów na pa-
liwo stałe SYSTEMU GRZEWCZEGO BIAWAR 
jest połączenie ich z pompą ciepła OWPC 
BIAWAR do produkcji ciepłej wody użyt-
kowej, zasilaną powietrzem wentylacyjnym 
lub zewnętrznym. Wbudowany w pompie za-
sobnik ciepłej wody wyposażony jest w wę-
żownicę do współpracy z dodatkowym  
źródłem ciepła, którym może być  
kocioł serii Optimax. Takie połączenie  
zapewnia pokrycie strat cieplnych 
budynków zimą oraz bezobsługową 
i bardzo ekonomiczną produkcję ciepłej 
wody latem.
Innym rozwiązaniem SYSTEMU GRZEWCZEGO 
BIAWAR jest połączenie kotła stałopalnego  
z instalacją solarną. W takim przypadku  
NIBE-BIAWAR proponuje zestawy kolektorów 

słonecznych płaskich lub próżniowych z wy-
miennikami dwuwężownicowymi.
Umożliwiają one podłączenie do jednego 
wymiennika dwóch niezależnych źródeł cie-
pła (kotła i kolektorów słonecznych). Podob-
nie jak w przypadku pompy ciepła OW-PC 
BIAWAR zimą ciepła woda użytkowa pro-
dukowana jest w większości przez kocioł, la-
tem zaś otrzymujemy ją dzięki kolektorom sło-
necznym.
Cena kotła Optimax o mocy 21 kW  
to 4500 zł netto.  

tem pokojowym, 
dodatkowe za-
bezpieczenie 
mechaniczne, 
chroniące przed 
przegrzaniem ko-
tła.

Wężownica  
bezpieczeń-
stwa

Wbudowana fa-
brycznie w ca-
łym typoszeregu 
kotłów OPTIMAX 
wężownica 
schładzająca 
ma za zadanie 
odprowadzenie 
nadmiaru ciepła 
w taki sposób, 
aby maksymal-
na temperatura 
wody w kotle nie 
została przekro-
czona. 
Zastosowanie ta-
kiego rozwiąza-

nia jest jednym z warunków umożliwiających 
podłączenie urządzenia do układu zamknię-
tego instalacji centralnego ogrzewania.

Wysoka sprawność

Kotły Optimax to urządzenia przystosowane 
do spalania dolnego, o trójciągowym ukła-
dzie komór spalinowych (25 kW i 30 kW). Pod-
stawowym paliwem jest węgiel kamienny  
o sortymencie orzech. Jako paliwo zastęp-
cze może być również wykorzystywane drew-

no. Należy jednak zwrócić uwagę na jego 
wilgotność. Powinna być ona niższa od 20%. 
Zarówno taka konstrukcja, jak i zastosowana 
automatyka zapewniają wysoką sprawność 
oraz wydłużony czas spalania pojedynczego 
załadunku.
Bardzo ważnym elementem optymalnej pra-
cy kotła jest odpowiedni dobór mocy urzą-
dzenia do zapotrzebowania, jak również za-
stosowanie bufora akumulującego nadmiar 
wyprodukowanego ciepła.

zamiast sterowania tradycyjnego  
– zdalne, jako opcja

Firma NIBE-BIAWAR wdrażając typoszereg ko-
tłów Optimax, postawiła nacisk zarówno na 
jakość i funkcjonalność samego urządzenia, 
jak i na komfort użytkowania całego syste-
mu, w jakim kocioł pracuje. Jednym z dodat-
kowych elementów SYSTEMU GRZEWCZEGO
BIAWAR jest Ecoster 200. Jest to zdalne ste-
rowanie z wyświetlaczem graficznym i sys-
temem obsługi TOUCH&PLAY. Ecoster 200 
współpracuje z regulatorem zastosowanym 
w kotłach serii Optimax jako programowalny 
termostat pokojowy.
Wyposażony został w czujnik temperatury 
pomieszczenia.

realizowane funkcje
- bardzo prosty i efektywny sposób sterowa-
nia temperaturą pomieszczenia
- ustawianie harmonogramu temperatury 
dziennej i nocnej dla całej doby w przedzia-
łach czasowych co 30 min.
- możliwość programowania różnych stref 
czasowych na każdy dzień tygodnia
- funkcje panelu dodatkowego do sterowa-
nia kotłem – regulacja i podgląd podstawo-
wych funkcji kotła
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o terminie kolejnego przeglądu. Podobnie jak 
w przypadku samochodu osobowego pierwszy 
przegląd nowych szczęk należy wykonać po 
trzech latach, a następne co dwa lata. Kosz-
ty konserwacji są niewielkie i zwracają się dzięki 
wydłużeniu okresu użytkowania narzędzia.

Szczęki przegubowe i obracane  
głowice

Asortyment firmy Viega obejmuje również 
szczęki przegubowe do średnic od 12 do  
108 mm wyposażone w pierścienie i łańcu-
chy zaciskowe. Wszechstronność i elastycz-
ność tych narzędzi pozwala na ich zastoso-
wanie w każdym miejscu i w każdej sytuacji 
(szczególnie w przypadku złączek zapraso-
wywanych w rozmiarach do 64 mm). Dodat-
kowo, osiem przegubowych pierścieni zaci-
skowych o wymiarach od 12 do 54 mm może 
współpracować z narzędziami Viega wcze-
śniejszych generacji. Na placu budowy czę-
sto zdarzają się trudno dostępne miejsca, 
w których trzeba wykonać określone prace 
pod presją czasu. Właśnie w takich sytuacjach 
(fot. 2  i 3 ) warto wykorzystać szczęki przegu-
bowe oraz maszyny zaciskowe Pressgun 4E, 4B  
i lżejszy model Pressgun Picco z obracanymi 
o 180º głowicami zaprasowującymi.

Zaciskarki firmy Viega to jedne z najbardziej 
zaawansowanych technologicznie narzędzi 
na rynku, wyposażone w moduł elektronicz-
ny, interfejs optyczny i elementy samodiagno-
zujące (fot. 4 ). Wszystkie fazy zaprasowania 
wykonywane są w pełni automatycznie. Mają 
wyłącznik z opóźniaczem i blokadę bezpie-
czeństwa uruchamianą automatycznie po 
wykonaniu 32 000 zaprasowań. Gwarantu-
je to optymalne bezpieczeństwo i utrzymanie 
sprzętu w należytym stanie technicznym.  

Bezpieczne, trwałe, wygodne w użyciu 

Nowa generacja 
szczęk zaciskowych Viega

  Łukasz Szypowski

  Nowe szczęki charakteryzuje precyzyj- 
ne usytuowanie blokady w uchwycie,  
które korzystnie wpływa na jego trwałość  
(ø = 14 mm). Jak w przypadku każdych 
szczęk konieczna jest ich regularna konser-
wacja. Zapewnia ona bezpieczeństwo pra-
cy, skuteczność montażu i oszczędność kosz-
tów. W zależności od średnicy znamionowej 
złączki na szczęki podczas wykonywania po-
łączenia zaprasowanego działa siła nawet 

do 3,2 tony. Regularna konserwacja gwarantu-
je rozpoznanie zużycia materiału zanim dojdzie 
do zagrożenia bezpieczeństwa pracy instalato-
ra lub wykonania niewłaściwego połączenia.

Długa żywotność z etykietą  
konserwacji

Etykieta konserwacji umieszczona na każ-
dych szczękach zaciskowych przypomina  

Może się to wydawać 
nieprawdopodobne, 
ale nawet pierwsze 
modele zaciskarek 
firmy Viega ciągle 
są jeszcze w użyciu, 
co potwierdza ich 
najwyższą jakość. 
Teraz na rynek trafia 
nowa seria szczęk 
zaciskowych PT2, 
zapewniających 
jeszcze większe 
bezpieczeństwo 
pracy i skuteczność 

montażu.

1  Nowe szczęki charakteryzuje precyzyjne usytuowanie blokady 
w uchwycie, które korzystnie wpływa na jego trwałość. Etykieta 
przypomina o terminie kolejnej konserwacji

2
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4
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fRAmE – NOWY GRZEJNIK łAZIENKOWY
FRAME to kolejny model grzejnika drabinkowego wprowadzony do 
grupy BASIC w ofercie Instal-Projektu. Inspiracją do powstania tego 
grzejnika było przenikanie i łączenie kształtów obłych z elementami  
o zdecydowanej, ostrej formie. Kwadratowe kolektory, a także szerokie 
profile w ramie i środkowej części grzejnika, stworzyły ramę dla okrą-
głych rurek, znajdujących się w jego głównych czę-
ściach. Model FRAME ma trzy szerokości: 40, 50 i 60 
cm i trzy wysokości: 60, 110 i 160 cm. Dzięki takiej roz-
piętości rozmiarów z łatwością można dopasować 
go do typowej przestrzeni w łazience. Na niezbyt 
szerokich ścianach sprawdzi się model wąski i wyso-
ki, w miejscach o większej przestrzeni możemy zde-
cydować się na wersję niższą i szeroką. Ceny brutto 
od 417 do 835 zł – dotyczą koloru białego. Dopłata 
za kolor z palety IP to 25%.

 INSTAL-PROJEKT

REGULACJA ROTh ENERGYLOGIC TOUChLINE 
Nowy system regulacji ogrzewania płaszczyznowe-
go w jakości PREMIUM stanowią innowacyjne mode-
le termostatów i modułu Roth EnergyLogic TOUCHLI-
NE …i dwóch kolorach obudowy – czarnej i białej.. 
Bezprzewodowy system pozwala zaoszczędzić do 
20% kosztów ogrzewania. 
Poprzez zoptymalizowany kształt obudowy termosta-
ty TOUCHLINE łączą w sobie ponadczasowy, eksklu-
zywny  wygląd, zapewniając jednocześnie komfort  
i łatwość użytkowania. Zintegrowane, dotykowe 
przyciski w panelu obudowy gwarantują ich dłuż-
szą żywotność oraz eliminują możliwość dostania się 
ewentualnych zanieczyszczeń. 

Termostat TOUCHLINE dostępny jest w trzech modelach:
• bezprzewodowy – zawiera baterie,
• przewodowy 230 V,
• bezprzewodowy z czujnikiem IR temperatury podłogi.
Czujnik podczerwieni IR reguluje temperaturę w pomieszczeniu poprzez precyzyjną kontrolę 
temperatury powierzchni podłogi, chroniąc ją jednocześnie przed przegrzaniem (wbudowa-
ny ogranicznik maksymalnej temperatury podłogi).
Poprzez funkcję interfejsu LAN termostat TOUCHLINE zrobił kolejny krok do przodu. Wykorzystu-
jąc opcję podłączenia do komputera poprzez router lub do telefonu do komputera poprzez 
router lub do telefonu, gwarantujemy sobie stały dostęp do urządzeń. Wszystkie parametry mo-
żemy na bieżąco odczytywać i modyfikować (z jednego stałego stanowiska komputerowego). 
Centrum komunikacji z termostatami TOUCHLINE oraz siłownikami 24 V stanowi moduł przyłą-
czeniowy z transformatorem. Istnieje możliwość zaprogramowania współpracy maks. 3 sztuk 
modułów w jednym układzie wspólnym (moduł A MASTER nadrzędny, moduły B i C SLAVE 
podrzędne).

 roTH

OBCINAK DO RUR STALOWYCh NEO
Marka profesjonalnych narzędzi ręcznych NEO stale poszerza swoją ofertę. Nowy obcinak do 
rur stalowych NEO został stworzony z myślą o profesjonalistach z branży hydraulicznej, instala-
torskiej i budowlanej. Kółko tnące narzędzia zostało wykonane z wysokiej jakości utwardzanej 
stali. Pozwala to na cięcie rur stalowych o średnicy 10-60 mm (1/8-2”). Obcinak z łatwością po-
radzi sobie również z rurami wykonanymi z tworzyw sztucznych i kompozytów. Precyzyjny me-
chanizm tnący wyposażony został w dwie rolki prowadzące, które umożliwiają dokładne i es-
tetyczne cięcie – bez efektu gwintowania.
Z myślą o użytkowniku profesjonalnym korpus obcinaka wykonany został ze stali o wysokiej sztyw-

ności. Poręczne pokrętło oraz precyzyjna 
śruba zapewniają możliwość szybkiego 
ustawienia mechanizmu dociskającego.

 NEo
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PANEL STERUJĄCY PRACĄ POmPY CIEPłA – DANfOSS LINK™
Danfoss Link™ jest to bezprzewodowy, intuicyjny panel centralny umożliwiający sterowanie instala-
cjami grzewczymi poprzez pompę ciepła aż do regulacji temperatury. Z jednego miejsca w budynku 
użytkownik może regulować pompę ciepła, wodne ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie elektrycz-
ne i bezprzewodowe termostaty grzejnikowe. Może również włączać bądź wyłączać urządzenia dzia-
łające na zasadzie funkcji załącz/włącz (np. oświetlenie, sprzęt RTV/AGD).
Dzięki bezprzewodowemu panelowi centralnemu Danfoss Link™, zlokalizowanemu w dowolnym miej-
scu w domu, można w prosty sposób kontrolować temperaturę w każdym pomieszczeniu. Kolorowy 
panel dotykowy zapewnia łatwy i wygodny sposób programowania, a tryb komfortu i funkcja waka-
cyjna pozwalają zaprogramować indywidualny program grzewczy dopasowany do trybu życia do-
mowników. System sam się monitoruje i diagnozuje dzięki dwukierunkowej komunikacji bezprzewodo-

wej. Danfoss Link™ z pompą ciepła to jedno z innowacyjnych rozwiązań technologicznych pracujących w oparciu o bezprzewodową 
technologię z protokołem Z-Wave®. Wszystkie urządzenia działające na protokole Z-Wave® komunikują się na tej samej płaszczyźnie, 
aby zapewnić prawdziwą interoperacyjność. Znaczącą cechą systemu jest prostota i elegancja – Danfoss Link™ otrzymał prestiżową 
nagrodę red dot design award za połączenie funkcjonalności i nowoczesnego wzornictwa.

 DANfOSS

ASYmETRYCZNA WANNA  
ARCLINE 
Nowoczesna, asymetryczna wanna Arcline Aquaform 
wykonana z najwyższej jakości powłoki akrylowej zo-
stała wyróżniona w konkursie „Łazienka – Wybór Roku 
2012”.  
Wyróżniona wanna Arcline to jeden z bardziej nowo-
czesnych modeli w kolekcji wanien marki Aquaform. 
Charakteryzuje się lekką asymetrią, która przełamu-
je monotonię w łazience, ożywia i wprowadza dy-
namiczny nastrój. Jest funkcjonalna i trwała dzięki 
zastosowaniu wytrzymałego akrylu. Objęty 15-letnią 
gwarancją, akryl na długo zachowuje pierwotny ko-
lor i oryginalny połysk. Ma również właściwości anty-
poślizgowe i termoizolacyjne. Wanna asymetryczna 
Arclaine ze względu na swoje wymiary, idealnie na-
daje się do niewielkich łazienek. W ofercie dostępne 
są dwa wymiary 150x70 cm (cena w sprzedaży 712 zł)
i 160x70 cm (cena 736 zł). W zestawie znajdują się rów-
nież nogi oraz wsporniki.

 AQUAfORm

EKOLOGICZNY KOCIOł ŻELIWNY NA DREWNO VIADRUS  
LIGNATOR
Lignator to nowoczesny kocioł z górnym spalaniem przeznaczony do ekologicznego spalania kawałków 
drewna. Kocioł spełnia najsurowsze europejskie normy ekologiczne i jednocześnie jest wydajny. Kocioł 
może zostać użyty jedynie w układach zamkniętych z wymuszonym obiegiem wody grzewczej. Obo-
wiązkowym wyposażeniem kotłów przeznaczonych do zamkniętych układów grzewczych są elementy 
zabezpieczające przed przegrzaniem. Moc (zależnie od liczby członów): 13,5-34 kW.
Zalety:
- wydajność spalania do 89,6%
- możność spalania drewna w kawałkach, Ø 100 mm o wilgotności do 20% 
- chłodzone wodą ruszty stałe
- kołnierze gwintowane dla łatwiejszego montażu
- moc według liczby członów

 KLIMoSz
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SUPERPłASKIE ODPłYWY LINIOWE I PUNKTOWE  
fIRmY VIEGA
Firma Viega poszerzyła ofertę odpływów podłogowych o nowe produkty, zaprojektowa-
ne specjalnie do pomieszczeń remontowanych. Dzięki bardzo niskiej wysokości zabudowy – 
od 62 do 67 mm, w zależności od modelu – są one idealne w przypadku renowacji łazienki. 

Nowe odpływy mogą być łączone z od-
wodnieniami liniowymi Advantix i Advantix 
Basic, a także z wersjami narożnymi. Od-
pływy pasują zarówno do kwadratowych, 
jak i okrągłych rusztów firmy Viega. Od-
pływ liniowy Advantix Basic jest dostępny 
w wersji do montażu przy ścianie lub w do-
wolnym miejscu łazienki, w pięciu długo-
ściach. Odpływy punktowe mają wysokość 
zabudowy zaledwie 62 mm, w przypadku 
modeli narożnych jest to 66 mm, a odwod-
nień liniowych – 67 mm. Pomimo tak pła-
skiej konstrukcji wszystkie odpływy zacho-
wują wysoką wydajność: od 0,4 do 0,5 l/s. 
Wysokość zamknięcia wodnego wynoszą-
ca 25 mm, gwarantuje skuteczną ochronę 
przed nieprzyjemnymi zapachami. Specjal-
na konstrukcja syfonu eliminuje również ry-
zyko zasysania zwrotnego. 
Wszystkie odpływy są samoczyszczące. Za-

projektowano je w taki 
sposób, że odpływa-
jąca woda zabiera ze 
sobą wszystkie zanie-
czyszczenia, a nawet 
włosy. W razie potrze-
by istnieje jednak moż-
liwość łatwego doj-
ścia spiralą o średnicy  
6,4 mm. 

 VIEGA
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