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Od 1 kwietnia 2012 r. funkcję dyrektora handlo-
wego w Polsce objął Przemysław Kapczuk. 
SFA Poland wchodzi w skład SFA Group z centra-
lą we Francji i jest światowym liderem w produk-
cji rozdrabniaczy i przepompowni. Firma SFA  
w swojej ofercie posiada szeroki asortyment urzą-
dzeń do zastosowań domowych (nowa genera-
cja rozdrabniaczy pod nazwą SANIACCESS), ko-
mercyjnych oraz produkty SANIMARIN (do zasto-
sowań na jachtach), serię SANILIFE (dla osób nie-
pełnosprawnych i starszych). Firma posiada od-
działy na całym świecie, a wszystkie urządzenia 
produkowane są  we Francji, co gwarantuje naj-

wyższą jakość potwierdzaną przez klientów.  
W Polsce obecna na rynku od 2004 roku.
Przemysław Kapczuk jest absolwentem Aka-
demii Rolniczej w Lublinie, a swoją przygodę 
z branżą budowlano-instalacyjną rozpoczął 
w 1996 roku jako dyrektor marketingu w firmie 
Metalobud SA. W latach 1999-2004 odpowia-
dał za koordynację i nadzór nad inwestycjami 
w firmie ACO Elementy Budowlane. Był człon-
kiem rady nadzorczej SM Transportowiec w Lu-
blinie. Od roku 2004 związany z firmą BOSCH 
dział Termotechniki, ostatnie 5 lat jako kierow-
nik Zespołu Sprzedaży Junkers.

W zarządzaniu kieruje się partnerstwem, uczci-
wością i równym traktowaniem swoich pod-
władnych. Jest wymagający i konsekwentny  
w egzekwowaniu powierzonych działań.  
Uważa, że bardzo istotne jest poczucie przyna-
leżności do zespołu, a manager powinien być 
członkiem zespołu, a nie stojącym z boku dyry-
gentem.
Wieloletnie doświadczenie Przemysława Kap-
czuka i doskonała znajomość branży instalacyj-
nej stanowią nieocenione źródło wiedzy, do-
świadczenia i umiejętności, które z pewnością 
przełożą się na dalszy sukces firmy SFA w Polsce.

Przemysław Kapczuk nowym dyrektorem handlowym SFA Poland 

W roku 2011 i 2012 polski rynek HVAC był 
świadkiem istotnej zmiany wizerunku i dopre-
cyzowania strategii jednej z dywizji koncer-
nu IMI plc. W procesie globalnej integracji trzy 
marki: Pneumatex, TA oraz Heimeier zostały 
połączone pod nową, wspólną nazwą TA  
Hydronics. 
Współpraca trzech liderów pod nową, wspól-
ną nazwą TA Hydronics, ma podnieść standar-
dy w branży systemów dystrybucji hydraulicz-
nej, pozwolić zaoferować kompleksowe roz-
wiązanie dla potrzeb HVAC oraz uzyskać opty-
malną wydajność systemów i komfort przy naj-
niższych możliwych kosztach zużycia ener-
gii. Namacalne efekty tego procesu można 
było doświadczyć podczas niezwykle udanej 
dla TA Hydronics imprezy targowej „Instalacje 
2012” w Poznaniu.

Targi Instalacje były również okazją dla do-
tychczasowego dyrektora generalnego – 

Marcina Gregorowicza do ostatniego, bez-
pośredniego kontaktu z polskim rynkiem i klien-
tami. Od maja bowiem, Marcin Gregorowicz 
został awansowany na stanowisko Global 
Commercial Director. 
Marcin Gregorowicz przejął kierowanie firmą 
w 2005 roku. Od tamtego czasu firma doko-
nała postępu zarówno poprzez transformację 
i wydzielenie części – zakładu produkcyjnego 
– obecnie jednego z kluczowych w koncernie, 
jak również rozwinięcia organizacji handlowej 
w Polsce do poziomu niekwestionowanego  
lidera w regionie CEE. Będąc bezpośrednio 
odpowiedzialny za organizację handlową,  
Marcin Gregorowicz wraz z zespołem, dokonał 
jakościowej zmiany w obszarze wsparcia tech-
nicznego rynku, jego edukacji oraz etyki pro-
wadzenia biznesu. 
Uzyskane wyniki oraz liczne projekty prowa-
dzone w Polsce i w regionie zostały zauważo-
ne i docenione przez centralę. Objęcie nowe-

go stanowiska to dla Marcina Gregorowicza 
duże wyzwanie, ale też szansa na dodanie 
wartości w obszarze handlowym innym od-
działom firmy TA Hydronics na świecie.

Od stycznia 2012 roku funkcję dyrektora za-
rządzającego organizacji handlowej  
w Polsce pełni Juliusz Ładoś, który przejął ją  
w bardzo dobrej kondycji, ale też w trudnej sy-
tuacji rynkowej oraz w obliczu wielu zmian or-
ganizacyjnych w TA Hydronics. Nowy dyrektor 
zarządzający został obarczony dużymi ocze-
kiwaniami koncernu co do dalszego rozwoju 
w Polsce. Musi się również zmierzyć z wyzwa-
niami związanymi ze zmianą modelu logistyki i 
systemu planowania produkcji.
Przed przejściem do TA Hydronics (IMI Interna-
tional Sp. z o.o.) Juliusz Ładoś przez ponad  
4 lat pełnił funkcję dyrektora handlowego 
w firmie Johnson Controls, odpowiadając za 
sprzedaż produktów i systemów HVAC oraz 

automatyki. Jego wiedza i doświadczenie  
w zakresie sprzedaży produktów, jak i kont- 
raktacji systemów HVAC pozwolą na skutecz-
ną realizację strategii, dalszy rozwój oraz spro-
stanie oczekiwaniom rynku wobec lidera  
w branży.

Zmiany osobowe w TA Hydronics (IMI International)

Marcin Gregorowicz Juliusz Ładoś

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


Szkolenia BARTOSZ  
dla instalatorów i projektantów  
– od września

Firma Ariston uruchomiła nowy, interaktywny kurs on-line.  
Umieszczony na platformie e-learningowej kurs  dostarcza infor-
macji o serii kotłów EVO w przystępnej, multimedialnej formie. 
Podczas interaktywnego szkolenia można się zapoznać z nowin-
kami technicznymi uwzględnionymi podczas projektowania nowej 
serii EVO. Każdej części szkolenia towarzyszy dobra zabawa w po-
staci krótkiego quizu, pozwalającego utrwalić wiedzę. Interaktyw-
ny kurs kończy się testem, za którego wypełnienie instalator może 
otrzymać dodatkowe punkty w programie My Team! Aby wziąć 
udział w szkoleniu  w wersji dla instalatorów należy zalogować się 
na stronie www.myteam.pl i kliknąć na link „Weź udział w szkole-
niu”. Każdy z uczestników dostanie indywidualne hasło i login do 
platformy szkoleniowej poprzez sms. Aby wziąć udział w szkole-
niu w wersji dla dystrybutorów należy skontaktować się z działem 
technicznym Ariston Thermo Polska: service.pl@aristonthermo.com

Szkolenie interaktywne  
z zakresu nowej gamy kotłów Ariston

Kontrole stanu technicznego (okresowe i kontrole bieżące tzw. bez-
piecznego użytkowania) przeprowadzają osoby posiadające wła-
ściwe uprawnienia budowlane, odpowiedniej specjalności, jednak-
że kontrole specjalistyczne dotyczące instalacji elektrycznych, pioru-
nochronnych, gazowych i kominiarskich wykonują osoby posiadają-
ce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje potwierdzone świadec-
twem kwalifikacyjnym. Osoby kontrolujące stan techniczny instalacji 
i urządzeń gazowych muszą posiadać uprawnienia budowlane od-
powiedniej specjalności, jak też właściwe uprawnienia kwalifikacyj-
ne dozoru nad eksploatacją takich instalacji i urządzeń, określone 
w świadectwach kwalifikacyjnych wydanych w trybie rozporządze-
nia ministra gospodarki, pacy i polityki społecznej z dnia 28 kwiet-
nia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania 
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, insta-
lacji i sieci (DzU Nr 89, poz. 828 z późn. zm.).
Więcej

Kto może przeprowadzać 
kontrole stanu technicznego 
budynków?

Firma BARTOSZ zaprasza projektantów, firmy instalacyjne i handlo-
we do udziału w kolejnym cyklu bezpłatnych seminariów szkole-
niowych. Pierwsze po wakacyjnej przerwie, jednodniowe szkole-
nie Bartosz organizuje 04.09.2012 roku w godzinach od 10:00 do 
16:00, w siedzibie Firmy Bartosz Sp.j. przy ul. Sejneńskiej 7 w Bia-
łymstoku.
W czasie szkolenia zaprezentowane zostaną:
- rodzaje wentylacji i rekuperatorów;
- oferta firmy BARTOSZ (w tym zestawy wentylacyjne do domów 
jednorodzinnych);
- najczęstsze problemy i błędy podczas instalacji produktów  
BARTOSZ;
- filtry do wody Aqua Revital.
Udział w seminarium szkoleniowym jest bezpłatny. 
Liczba miejsc ograniczona (15 osób w czasie jednego szkolenia),  
decyduje kolejność zgłoszeń. 
Zgłoszenie udziału

a r t y k u ł  t e c h n i c z n y
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Mimo zamieszania związanego z pracami  
nad ustawą o odnawialnych źródłach energii,  
w pierwszej połowie tego roku rozwój nowych 
mocy w energetyce odnawialnej w Polsce nie 
zwolnił. 
Jak poinformowało wnp.pl powołując się na 
dane URE, w pierwszej połowie 2012 roku w na-

szym kraju oddano do użytku 718,354 MW instala-
cji OZE, z czego w II kwartale – 281,7 MW. Ozna-
cza to, że potencjał energetyki odnawialnej  
w Polsce wynosi już ponad 3,8 GW.  
W całym 2011 roku w Polsce zainstalowano w su-
mie 525,62 MW odnawialnych źródeł energii.
Więcej

Ile OZE przybyło w Polsce  
w pierwszej połowie 2012 r.?

GUNB w związku z pojawiającymi się wątpli-
wościami dotyczącymi montażu ogniw fo-
towoltaicznych na obiektach budowlanych 
oraz wolno stojących ogniw fotowoltaicz-
nych, przedstawił swoje stanowisko.
Pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie nie 
jest wymagane w przypadku wykonywania 
robót budowlanych polegających na insta-
lowaniu urządzeń na obiektach budowla-
nych – art. 29 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 30 ust. 
1 ustawy „Prawo budowlane”. Wyjątek sta-
nowi instalowanie na obiektach budowla-
nych urządzeń o wysokości powyżej 3 m, któ-
re wymaga zgłoszenia właściwemu organo-
wi. Oznacza to, że w celu instalacji urządzeń 
o wysokości poniżej 3 m, nie ma obowiązku 
uzyskania pozwolenia na budowę ani doko-
nania zgłoszenia.
Toteż instalowanie na obiekcie budowla-
nym ogniw fotowoltaicznych wraz z konstruk-
cją mocującą nie wymaga dokonania zgło-
szenia właściwemu organowi, ani uzyskania 
pozwolenia na budowę, o ile zainstalowana 
całość nie przekracza 3 m wysokości. 

Jednocześnie instalowanie urządzeń nie za-
wsze wiąże się z samym umocowaniem kon-
strukcji na obiekcie budowlanym. Często 
zdarza się, że przy instalacji dochodzi do wy-
konywania robót budowlanych na obiek-
cie budowlanym, na którym urządzenie jest 
instalowane (dochodzi do ingerencji w ten 
obiekt). Taką sytuację należy zakwalifikować 
jako rozbudowę bądź nadbudowę obiektu 
budowlanego, zaś przepisy art. 29 ust. 2 pkt 
15 i art. 30 ust. 1 ustawy „Prawo budowlane”, 
nie będą miały zastosowania, gdyż na takie 
roboty budowlane wymagane jest pozwole-
nie na budowę.
Ponadto zgodnie z brzmieniem art. 29 ust.  
2 pkt 16 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy „Pra-
wo budowlane” pozwolenia na budowę ani 
zgłoszenia nie wymaga montaż wolno stoją-
cych kolektorów słonecznych. Zdaniem GUNB 
ogniwa fotowoltaiczne należy traktować tak, 
jak kolektory słoneczne. W związku z powyż-
szym, montaż wolno stojących ogniw fotowol-
taicznych również nie będzie wymagał uzy-
skania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.

Montaż ogniw fotowoltaicznych  
bez pozwolenia na budowę – GUNB wyjaśnia

Z dniem 1 lipca 2012 roku, nastąpiła zmiana sie-
dziby wrocławskiego Oddziału Swegon. 
Nowy adres Oddziału Swegon we Wrocławiu: 

Iglotech Poznań, ul. Legnicka 52, 54-204 Wrocław. 
Zmianie uległy też numery telefonu i faksu:  
tel. 71 310 05 90, faks 71 310 05 94.

Swegon: zmiana adresu oddziału we Wrocławiu 

Przed nadchodzącym sezonem grzewczym 
Vaillant przygotował specjalną ofertę pa-
kietową pod nazwą „Mistrzowska oferta”. 
Umożliwia ona zakup w promocyjnych ce-
nach wybranych pakietów urządzeń.

Promocja obejmuje:
• wybrane gazowe kotły kondensacyjne  
VC ecoTEC plus w zestawie z zasobnikiem 
VIH R 120 lub R 150 i regulatorem ca-
lorMATIC 470 za 1 zł netto oraz do wybo-
ru poziome wyprowadzenie przez ścianę 
lub dach albo podstawowy zestaw przy-
łączeniowy za 1 zł
• wybrane gazowe kotły kondensacyjne  

z wbudowanym zasobnikiem warstwowym 
VSC ecoCOMPACT w zestawie z regulato-
rem calorMATIC 470f za 1 zł netto oraz do 
wyboru poziome wyprowadzenie przez 
ścianę lub dach albo podstawowy ze-
staw przyłączeniowy za 1 zł
• wybrane gazowe dwufunkcyjne kotły kon-
densacyjne VCW ecoTEC plus w zestawie 
z regulatorem calorMATIC 470 za 1 zł net-
to oraz do wyboru poziome wyprowadze-
nie przez ścianę lub dach albo podsta-
wowy zestaw przyłączeniowy za 1 zł 
Oferta specjalna obowiązuje w okresie  
16 lipca do 30 listopada 2012, szczegóły  
na www.vaillant.pl

Vaillant – mistrzowska oferta  
– pakietowe rozwiązania w rewelacyjnej cenie!

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/ile-oze-przybylo-w-polsce-w-pierwszej-polowie-2012-r/
http://www.vaillant.pl/stepone2/data/downloads/ca/44/00/mistrzowska-oferta.pdf
http://www.ogrzewnictwo.pl
http://www.klimatyzacja.pl
http://www.instalreporter.pl


STIEBEL ELTRON Polska zaprasza na oficjalny 
kanał na platformie Youtube. Znajdują się tu 
między innymi bezpośrednie połączenia do 
głównych grup produktowych oraz aktual-
nych promocji i prezentacji multimedialnych 

na temat pomp ciepła. Z poziomu strony 
można również dostać się do formularza za-
pytania ofertowego. Wkrótce kanał zostanie 
rozbudowany o nowe filmy związane z asor-
tymentem i życiem firmy. 

Oficjalny kanał STIEBEL ELTRON Polska  
na YouTube

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz 
IEO w Warszawie zapraszają na V edycję dwu-
semestralnych studiów podyplomowych „Inwe-
stycje w odnawialne źródła energii – energety-
ka prosumencka w systemach energetycznych”. 
Rekrutacja trwa do 28 września 2012 r. Znaczna 
część zajęć prowadzona jest w formie warszta-
tów i analiz konkretnych przypadków, które są 
skoncentrowane na branżach i technologiach 
OZE zapowiadających najwyższy potencjał 
wzrostu w najbliższych latach (do 2020 r.). Studia 

adresowane są do prywatnych przedsiębior-
ców, prywatnych inwestorów nieprowadzących 
działalności gospodarczej, kadry kierowniczej 
przedsiębiorstw energetycznych, przedstawicie-
li samorządów, firm konsultingowych oraz osób 
pragnących rozpocząć działalność gospodar-
czą w sektorze energetyki odnawialnej. Studia 
są prowadzone równolegle dla dwóch grup stu-
dyjnych w Warszawie i we Wrocławiu od paź-
dziernika 2012 r. do czerwca 2013 r.
Więcej

Inwestycje w odnawialne źródła energii  
– studia podyplomowe
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Jeśli planujesz zakup nowoczesnego systemu grzewczego, nie 
musisz rezygnować z innych przyjemności. Wystarczy, że skorzy-
stasz z oferty specjalnej Saunier Duval: kupując wybrane kotły 
kondensacyjne, za poszczególne akcesoria zapłacisz tylko 1 zł 
netto. W ten sposób można oszczędzić nawet 1945,86 zł brutto. 
Akcja trwa tylko w okresie 16.07-30.11.2012. 

Promocja obejmuje: 
• Pakiety Thema Condens AS z zasobnikiem c.w.u. i czujni-
kiem NTC. Wybierając te zestawy, w promocji można zakupić: 
- pokojowy modulacyjny regulator temperatury Exacontrol  
E 7 C 
- zestaw szachtowy systemu powietrzno-spalinowego
Za każde z akcesoriów zapłacisz 1 zł + VAT, oszczędzając 
1024,59 zł brutto 
• Kocioł dwufunkcyjny Thema Condens F 25-A. Wybierając 

to urządzenie, w promocji możesz zakupić kompletny system 
powietrzno-spalinowy: 
- zestaw szachtowy systemu powietrzno-spalinowego
- 5 sztuk rury (odcinki 2 m)
- nasada kominowa
Za każde z akcesoriów zapłacisz 1 zł + VAT, oszczędzając 
1313,64 zł brutto 
• Kotły Isotwin Condens. Wybierając te urządzenia, w promo-
cji możesz zakupić: 
- bezprzewodowy pokojowy modulacyjny regulator temperatu-
ry Exacontrol E 7 Radio B, 
- bezprzewodowy sensor automatyki pogodowej, 
- zestaw szachtowy systemu powietrzno-spalinowego. 
Za każde z akcesoriów zapłacisz 1 zł + Vat, oszczędzając 
1945,86 zł brutto. 
Zobacz ulotkę

Saunier Duval – zrób sobie wakacje od wysokich kosztów!

Minimalistyczne, odzwierciedlające współczesne trendy w ar-
chitekturze, wzornictwo na nowo określa charakter i rolę tra-
dycyjnych elementów armatury łazienkowej. Klasyczne formy 
i ponadczasowe materiały pozwalają tworzyć projekty, które 
przeobrażą domową łazienkę w ekskluzywne miejsce relaksu. 

Stworzone według tej koncepcji innowacyjne przyciski spłuku-
jące TECEsquare ze stali szlachetnej, to propozycja dla cenią-
cych sobie wyrafinowaną prostotę i ujmującą elegancję. Wy-
różniony aż w trzech międzynarodowych konkursach wzornic-
twa przemysłowego produkt marki TECE stanowi idealne uzu-
pełnienie wystroju zarówno klasycznych, jaki i awangardo-
wych łazienek. Nowoczesny design, regularność kształtu oraz 
łatwość obsługi przycisków do spłukiwania z serii TECEsquare 
wykonanych ze stali potwierdza nagroda uzyskana w jednym 
z najbardziej znanych na świecie konkursie dla designerów red 
dot Design. 
Jakość wzorniczą, wybór materiału, funkcjonalność oraz cało-
kształt koncepcji firmy TECE doceniła również niemiecka Rada 
ds. Wzornictwa, która wybierając spośród setek zgłoszonych 
projektów uhonorowała przyciski do spłukiwania TECEsquare 
nagrodą „Design Plus”. Z uwagi na wyjątkową estetykę, pro-
dukt marki TECE został także nominowany do wyróżnienia  
w konkursie Designpreis Deutschland. 

Przyciski spłukujące TECEsquare trzykrotnie nagrodzone

Rynek fotowoltaiki ma przed sobą ogromne szanse rozwo-
ju, także w Polsce – zapewniają przedstawiciele branży. Dziś 
Polska ma 2 MW mocy zainstalowanej w tym źródle energii, 
a do 2016 r. moce te zwiększyć mogą się ponad 500-krotnie, 
do 1,1 tys. MW. 
Jednak Maciej Owczarek, prezes Enei sceptycznie podcho-
dzi do tych danych i stawia raczej na biogaz i wiatr. Europa  
z wynikiem ok. 75% światowej mocy zainstalowanej w foto-
woltaice po raz kolejny została globalnym liderem w produk-
cji energii z tego źródła. 
Wyjątkowo udany dla Unii Europejskiej pod względem roz-
woju fotowoltaiki był miniony rok. Przybyło wówczas prawie 
22 tys. MW paneli słonecznych, co daje łącznie 51,716 MW 
mocy na koniec 2011 r. EPIA w swoim najnowszym raporcie, 
że ten rynek będzie się dynamicznie rozwijał.
Więcej

Produkcja energii ze słońca 
do 2016 r. 500 razy większa  
niż obecnie?

http://www.instalreporter.pl
http://www.saunierduval.pl/stepone/frontend/redirect.php?type=1&url=/stepone/data/downloads_sd/99/00/00/promocja-jesienna-2012-ulotka
http://instalreporter.pl/aktualnosci/produkcja-energii-ze-slonca-do-2016-r-500-razy-wieksza-niz-obecnie/
http://www.instalreporter.pl
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I edycja konkursu na najstarszą, pracującą w instalacji 
pompę Wilo została rozstrzygnięta. Pompy Wilo-Perfecta 
pracują niezawodnie od ponad 41 lat!  W ramach zorga-
nizowanego konkursu na najstarszą, pracującą w instala-
cji pompę Wilo, napłynęły dziesiątki takich przykładów. 
Regulamin konkursu przewidywał przyznanie jednej na-
grody głównej. Jednak ze względu na to, że do konkur-
su zgłoszone zostały dwie pompy Wilo-Perfecta, które 
pracują nieustannie od ponad 41 lat, firma Wilo Polska 
podjęła decyzję o przyznaniu dwóch równorzędnych 
nagród głównych. Pierwszy laptop HP Pavilion trafił do 
instalatora z Radomyśla Wielkiego w woj. podkarpac-
kim natomiast drugi do instalatora z Nowego Stawu  
w woj. pomorskim.
Pompa, którą zgłosiłem do konkursu znajduje się w domu 

prywatnym dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym.  
Jest zamontowana na kotle węglowym firmy SAS, in-
stalacja stalowa. Pompa wspomaga układ grawitacyj-
ny. Pompy firmy Wilo cieszą się uznaniem w moim środo-
wisku ze względu na ich trwałość i oszczędność energii 
elektrycznej. Zaledwie w ostatnim tygodniu zamontowa-
łem dwie sztuki i mam zamiar montować ich coraz wię-
cej… – powiedział zwycięzca z Radomyśla Wielkiego. 
Pozostałe zgłoszenia do konkursu zostały nagrodzone pił-
kami Adidas Euro 2012 oraz koszulkami. 
Wilo-Perfecta to wprowadzona na rynek w 1953 roku 
pierwsza, bezdławnicowa pompa obiegowa. To właśnie 
Wilo ustanawia nieprzerwanie standardy na rynku pom-
powym, dzięki innowacyjności produktów i ich wysokiej 
jakości. 

Konkurs Wilo rozstrzygnięty

Krzysztof Ćwik otrzymał nagrodę Złote Spinki  
2012 jako uznanie za innowacyjność i pozycję firmy  
Pro-Vent na rynku producentów rekuperatorów.  
Złote Spinki to wyróżnienie „Nowej Trybuny Opol-
skiej” dla wybitnych Opolan, wyznaczających wy-
sokie standardy aktywności w sferze biznesu, kultu-
ry, działalności społecznej i samorządowej.  
Propozycje kandydatów do tej nagrody przysyłali 
Czytelnicy Nowej Trybuny Opolskiej (NTO).  
Nagrody były przyznawane po raz 15., a ich roz- 
danie połączone zostało ze Świętem Opolszczyzny  
17 czerwca br.
Krzysztof Ćwik został nominowany w kategorii Biz-
nes uzasadnionej innowator, właściciel powstałej 
kilkanaście lat temu w Opolu firmy Pro-Vent, zna-
czący i uznawany na rynku producent rekupera-
torów”.

PRO-VENT: Krzysztof Ćwik 
uhonorowany Złotą Spinką 2012

Wybraliśmy dla Państwa oferty pracy, które ostatnio  
pojawiały się w Internecie. Producenci poszukują 
m.in.:
• reprezentanta techniczno-handlowy/inżyniera sprze-
daży, region północno-zachodni (SOTRALENTZ),  
• Account Managera, Wrocław (VTS),  
• doradcy techniczno-handlowy (FRAPOL).
Jeśli chcesz pracować w sieci hurtowni, zgłoś się do:  
• BIMS PLUS (inżynier sprzedaży, region: mazowieckie),  
• TADMAR (doradcy techniczno-handlowi),  
• HAP Armatura Grupa SBS (doradca techniczno-
-handlowy).
Jeśli zaś masz uprawnienia, możesz aplikować o sta-
nowisko:  
• inspektora nadzoru (APP-Projekt, Ekosystem),  
• koordynatora kontraktu z branży sanitarnej.
Poszukiwani są również instalatorzy do pracy  
w Niemczech. 
Więcej

Praca, praca, praca…

Został uruchomiony dostęp on-
-line do zbioru aktualnych i wy-
cofanych Polskich Norm (PN) 
określonych przez wyróżniki 
ICS 91 Budownictwo i materia-
ły budowlane, ICS 93 Inżynieria 
lądowa i wodna oraz Polskich 
Norm zharmonizowanych do 
dyrektywy 89/106/EWG (mate-
riały budowlane).
Dostęp do norm jest możliwy 
po zalogowaniu się do portalu 
członkowskiego PIIB.
Więcej 

Biblioteka  
norm PKN  
– już dostępna  
dla członków PIIB

http://www.instalreporter.pl
l/aktualnosci/praca-praca-praca-u-producentow-w-sieciach-hurtowni-na-budowie/
http://instalreporter.pl/aktualnosci/biblioteka-norm-pkn-juz-dostepna-dla-czlonkow-piib/
http://www.instalreporter.pl


Już czwarty raz z rzędu firma Plum 
została nagrodzona, dwoma złoty-
mi medalami w prestiżowym konkur-
sie Quality International – edycja 2012. Kapituła konkursu przyznała dwa najwyż-
sze miejsca w kategorii: 
• Produkt najwyższej jakości – regulator ecoKOM 200
• Firma najwyższej jakości – Plum Sp. z o.o.
Kapituła konkursowa, reprezentowana przez przedstawicieli Ministerstwa Rozwo-
ju Regionalnego, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskie Forum ISO 
9000, wybrała firmę Plum i produkt (regulator ecoKOM 200) ze względu na speł-
nienie wysokich wymogów jakościowych wymaganych przez normy polskie i eu-
ropejskie. Kapituła konkursu wyłania i honoruje te podmioty, które odznaczają się 
szczególną dbałością o najwyższą jakość oferowanych produktów i usług.
Regulator ecoKOM 200 to jeden z wielu innowacyjnych produktów, które firma 
Plum wprowadziła w ostatnim czasie na rynek, a który już zyskał uznanie instalato-
rów i użytkowników za intuicyjną obsługę, nowoczesny design, optymalizację pro-
cesu spalania.

MG przeanalizowało wszystkie uwagi 
do projektu ustawy o odnawialnych źró-
dłach energii (OZE), zgłoszone podczas 
konsultacji społecznych i uzgodnień mię-
dzyresortowych. Prezentacja projek-
tu ustawy o OZE odbyła się 27 lipca 
2012 r. w MG.
W trakcie konsultacji projektu odbyło się  
8 konferencji uzgodnieniowych z przed-
stawicielami ministerstw i urzędów cen-
tralnych, podczas których omówiono ok.  
500 uwag zgłoszonych przez te instytu-
cje. Z kolei podczas konsultacji społecz-
nych projektu wzięto pod uwagę blisko 
2,5 tys. uwag, które napłynęły od ok. 
300 zainteresowanych ustawą inwesto-

rów i stowarzyszeń branżowych.
Projekt ustawy o odnawialnych źródłach 
energii wchodzi w skład pakietu ustaw 
energetycznych (prawo gazowe, pra-
wo energetyczne, ustawa o OZE), które 
przygotowywane są w Ministerstwie Go-
spodarki. 
Po zakończeniu prac nad ustawami 
cały pakiet trafi pod obrady Komite-
tu do spraw Europejskich (KSE), Komitetu 
Stałego Rady Ministrów (KRM) i ostatecz-
nie do zaakceptowania przez Radę Mi-
nistrów. Następnie zostanie skierowany 
do prac parlamentarnych.
Więcej
Zobacz projekt

MG przedstawiło projekt ustawy o OZE

ecoKOM 200  
– produkt najwyższej  
jakości 2012

a r t y k u ł  t e c h n i c z n y
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NFOŚiGW zdecydował się o połowę zwiększyć 
kwotę przeznaczoną na program dopłat do 
zakupu i montażu kolektorów słonecznych dla 
właścicieli domów i wspólnot mieszkaniowych. 
Do zaplanowanych 300 mln zł, które Polakom 
zainteresowanym inwestowaniem w te urzą-
dzenia miały wystarczyć do 2015 roku, na rynek 
wpłynie dodatkowe 150 mln złotych. 
Dodatkowe pieniądze rozwieją obawy polskich 
producentów kolektorów słonecznych, którzy 
twierdzą, że popyt na nie zmniejszy się wraz z 
zakończeniem 45% dopłat. Ich zdaniem to one 
w ubiegłym roku rozkręciły polski rynek.
Więcej

Dopłaty do kolektorów  
– zwiększenie budżetu

Z dniem 02 lipca 2012 r. rozpoczął działalność 
nowy punkt sprzedaży Onninen, który zlokalizo-
wany jest w Jeleniej Górze, przy ulicy Wincentego 
Pola 2. 
Nowy punkt sprzedaży powstał na bazie firmy  
Elkab s.c., z którą Onninen współpracował od kil-
kunastu lat. Elkab dotychczas specjalizował się 
głównie w branży materiałów elektrycznych i elek-
trotechnicznych. 
Oferta nowego oddziału obejmuje już standar-
dowy zakres produktów sieci Onninen z dwóch 
branż: 
- elektrotechnicznej 
- instalacyjno-sanitarnej, grzewczej i wentylacyjnej.  
Dane kontaktowe nowego punktu: 
58-500 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 2, 
tel. 75 752 30 21, faks: 75 753 48 08.

Onninen z nowym 
punktem sprzedaży  
w Jeleniej Górze 

http://instalreporter.pl/aktualnosci/mg-przedstawilo-projekt-ustawy-o-oze/
http://www.mg.gov.pl/files/upload/16573/ustawa%20-%20OZE%20-%2027.07.2012%20-%20konferencja.pdf
http://instalreporter.pl/aktualnosci/doplaty-do-kolektorow-zwiekszenie-budzetu/
http://www.unical.pl
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W maju tego roku instalacje fotowoltaiczne w Niemczech generowały 
więcej energii niż farmy wiatrowe. Instalacje fotowoltaiczne wyproduko-
wały w sumie 4,15 TWh energii elektrycznej, podczas gdy farmy wiatro-
we - 2,89 TWh prądu. W najbardziej słoneczny dzień maja elektrownie 
słoneczne osiągnęły potencjał produkcyjny równy mocy 20 przeciętnej 
wielkości elektrowni atomowych. Obecnie łączny potencjał paneli fo-
towoltaicznych w Niemczech to już ponad 27 GW, natomiast zainstalo-
wana moc niemieckiej energetyki wiatrowej to już prawie 29 GW.
www.gramwzielone.pl

Junkers opracował Solarkonfigurator 
- praktyczne narzędzie pozwalające 
oszacować liczbę potrzebnych dla da-
nego budynku kolektorów. 
Konfigurator systemów solarnych  
Junkers pomaga określić, ile kolektorów 
słonecznych należy umieścić na dachu 
budynku, w którym chcemy wspoma-
gać centralne ogrzewanie energią sło-

neczną lub wykorzystywać ją do otrzy-
mywania ciepłej wody użytkowej. 
Użytkownik Solarkonfiguratora musi zde-
finiować takie zmienne jak region,  
w którym znajduje się jego budynek 
oraz spadek i kierunek położenia da-
chu. W zależności od celu, jakiemu ma 
służyć kolektor, należy określić także 
wielkość zasobnika (c.w.u.) lub jednost-

kowe straty cieplne budynku (c.o.). 
Po wypełnieniu wszystkich pozycji  
Solarkonfigurator oszacuje solarfaktor 
(współczynnik korekcyjny, uwzględnia-
jący lokalizację budynku, spadek da-
chu oraz odchylenie od kierunku połu-
dniowego) i liczbę potrzebnych kolek- 
torów.
Przejdź na Solarkonfigurator

Solarkonfigurator – oszacowanie zapotrzebowania na kolektory

Niemcy: więcej energii 
z fotowoltaiki niż wiatru

ener�go�osz�częd�ny� tryb�pra�cy�pom�py.
Spe�cjal�nie� skon�stru�owa�ny� sil�nik� w
kom�bi�na�cji�z�wir�ni�kiem�z�ma�gne�sem
sta�łym�two�rzy�ba�zę�dla�wy�so�kiej�efek�-
tyw�no�ści�pom�py.

Dzię�ki�ła�twej�ob�słu�dze�do�ty�ko�wej
moż�li�wy�jest�wy�bór�sied�miu�róż�nych
cha�rak�te�ry�styk�mo�cy.�Obok�czte�rech
cha�rak�te�ry�styk,�któ�re�pra�cu�ją�we�dług
za�sa�dy� pro�por�cjo�nal�ne�go� ci�śnie�nia,
moż�na�wy�brać�trzy�ko�lej�ne�o�sta�łych
ilo�ściach�ob�ro�tów.�Pom�pa�Del�ta�HE
po�sia�da�wy�świe�tlacz�LED,�któ�ry�wska�-
zu�je� ak�tu�al�ny� po�bór� mo�cy,� wy�bra�ną
cha�rak�te�ry�sty�kę�oraz�do�dat�ko�wo�funk�-
cję�noc�ne�go�spad�ku�tem�pe�ra�tu�ry.

Cha�rak�te�ry�sty�ka�pomp:
lDel�ta�HE�35:
-� max.� wy�so�kość� pod�no�sze�nia

(m):�4,0,
-�max.�wy�daj�ność�(l/h):�2600,
-�po�bór�mo�cy�(W):�3-23,
-�max.�ci�śnie�nie�ro�bo�cze�(ba�ry):�10.

lDel�ta�HE�55:
-� max.� wy�so�kość� pod�no�sze�nia

(m):�6,0,
-�max.�wy�daj�ność�(l/h):�3200,
-�po�bór�mo�cy�(W):�3-38,

-�max.�ci�śnie�nie�ro�bo�cze�(ba�ry):�10.

Ale oszczęd no ści!

Pom�py�cyr�ku�la�cyj�ne�są�mon�to�wa�ne
w� in�sta�la�cjach�cie�płej�wo�dy�użyt�ko�-
wej.�Dzię�ki�nim,�na�tych�miast�po�od�-
krę�ce�niu�kur�ka�z�wo�dą,�znaj�du�ją�ce�-
go� się� na�wet� w� naj�bar�-
dziej�od�da�lo�nym�miej�-
scu,�ko�rzy�sta�my�z�cie�-
płej� wo�dy.� Pom�py
Wi�ta� UPH� 15-15
E1/E2� prze�zna�czo�-
ne�są�do�sto�so�wa�nia�w
dom�kach�jed�no�ro�dzin�nych.�Pom�py
UPH�E1�po�bie�ra�ją�za�le�d�wie�8�W�mo�-
cy,�na�to�miast�UPH�E2�2,3÷5,9�W!�W
sto�sun�ku� do� pomp� tra�dy�cyj�nych
oszczęd�ność�ener�gii�wy�no�si�ok.�70%.
Sta�ło�się�to�moż�li�we�dzię�ki�kom�bi�na�-
cji�za�sa�dy�sil�ni�ka�ku�lo�we�go�oraz�tech�-
no�lo�gii�ECM�(elek�tro�nicz�ne�ko�mu�to�-
wa�nie).� Dzię�ki� tech�no�lo�gii� ECM
pom�py� te� ofe�ru�ją� znacz�ną� oszczęd�-
ność�ener�gii�elek�trycz�nej�przy�jed�na�-
ko�wej�mo�cy.�Pod�sta�wą�pod�nie�sie�nia
wy�daj�no�ści�jest�wir�nik�ku�lo�wy�ze�sta�-

łym� ma�gne�sem.� Umiej�sco�wio�ny� w
pom�pie�mi�kro�pro�ce�sor�wy�twa�rza�we�-
wnątrz� ce�wek� sto�ja�na� po�le� ma�gne�-
tycz�ne�ze�zmien�ną�czę�sto�tli�wo�ścią,�co
wpra�wia�wir�nik�w�ruch.�Mo�ment�roz�-
ru�chu,�a�co�za�tym�idzie�-�bez�pie�czeń�-

stwo,� przed� za�blo�ko�wa�niem
znacz�nie� się� po�pra�wi�ły� w� sto�-
sun�ku�do�tra�dy�cyj�nych�pomp.

Cha�rak�te�ry�sty�ka�pomp:
lUPH�15-15�E1:

-�max.�wy�so�kość
pod �no �s z e �n i a
(m):�1,2,
-�max.�wy�daj�-

ność�(m3/h):�0,95,
-�max.�ci�śnie�nie�ro�bo�cze�(ba�ry):�10,
-�śred�ni�ca�przy�łą�cza�(cal):�1/2,
-�dłu�gość�za�bu�do�wy�(mm):�65.

lUPH�15-15�E2:
-� max.� wy�so�kość� pod�no�sze�nia

(m):�1,1,
-�max.�wy�daj�ność�(m3/h):�0,90,
-�max.�ci�śnie�nie�ro�bo�cze�(ba�ry):�10,
-�śred�ni�ca�przy�łą�cza�(cal):�1/2,
-�dłu�gość�za�bu�do�wy�(mm):�65.

Piotr Kąt nik
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Armatura Premium + Systemy
„Cofloor” - system ogrzewania podłogowego

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

Do wykonania instalacji ogrzewania podłogowego firma Oventrop oferuje system
„Cofloor”. Zestawiono w nim kompletny osprzęt instalacji - rozdzielacze ze stali
nierdzewnej, napędy, rury, złączki, regulatory, płyty systemowe do mocowania rur i inne
elementy. Godne polecenia jest zestawienie systemu z kasetą ścienną „Unibox“ firmy
Oventrop. Zalety: • kompletny system ogrzewania podłogowego z gwarancją jednego
dostawcy • optymalny dobór komponentów • łatwe układanie rur na jednym z dwóch
rodzajów płyt systemowych • zgodność z normami europejskimi

Innowacja + Jakość

TRWA PROMOCJA ZESTAWÓW
DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

(szczegóły na oventrop.pl)! !
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Brak regulacji prawnych dotyczących energetyki wiatrowej sprawił, że 
elektrownie są stawiane zbyt blisko domów. Minimalna odległość powin-
na wynosić 500 m – tak wynika z ekspertyzy przygotowanej przez PAN na 
zlecenie marszałka woj. kujawsko-pomorskiego. Na Pomorzu i Kujawach 
od miesięcy toczy się spór między wiatrakowymi firmami a samorządem. 
Marszałek chce, by wiatraków było mniej, ponieważ jego zdaniem są to 
przestarzałe instalacje szpecące krajobraz. Zlecił więc naukowcom przy-
gotowanie raportu badającego wpływ na środowisko i mieszkańców.
Więcej

Elektrownie zbyt blisko domów

http://www.instalreporter.pl
http://www.junkers.com/pl/pl/produkte_1/kolektorysoneczne/konfigurator_system_w_solarnych/solarkonfigurator.html
http://www.oventrop.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/elektrownie-sa-stawiane-zbyt-blisko-domow/
http://www.instalreporter.pl
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 Odprowadzanie skroplin z klimatyzatorów… – w jaki sposób jest to realizowane  
    w klimatyzatorach stacjonarnych (typu split i multisplit), a jak w przenośnych? 

W chwili obecnej w zależności od wybrane-
go rozwiązania dotyczącego jednostki we-
wnętrznej, jak również producenta kondensat 
wody może być odprowadzany od  jednost-
ki wewnętrznej w sposób grawitacyjny lub za 
pomocą pompki skroplin. W przypadku roz-
wiązania pierwszego należy zawsze pamię-
tać o zachowaniu odpowiedniego spadku 

od 1-2% na długości 1 m.b., a w przypad-
ku drugim dokładnie zapoznać się z charak-
terystyką pompki, aby prawidłowo ją zasto-
sować. Mamy do dyspozycji wiele rodzajów 
pompek skroplin i każda z nich ma inną wyso-
kość podnoszenia, jak również odległość, na 
jaką może ten kondensat przepompować. 
Przy wykorzystaniu urządzenia klimatyzacyj-

Odpowiedzi udzielił:
Arkadiusz Wojciechowski
Dyrektor techniczny 
SPS Klima

nego jako pompę ciepła należy pamiętać,  
iż kondensat będzie również występował,  
w przypadku jednostki zewnętrznej. Należy 
więc taką instalację skroplin przewidzieć przy 
montażu, jak również zapewnić odpowiednią 
wysokość ponad powierzchnię gruntu, na ja-
kiej zamontujemy agregat.
Zapewnienie tych wytycznych zapewni bez-
awaryjną pracę układu.
Przed każdym uruchomianiem po okresie zi-
mowym lub kiedy urządzenie przez dłuższy 
czas nie jest wykorzystywane należy pamię-
tać, aby układ wyposażony w pompkę skro-
plin zalać wodą w celu zapewnienie braku 
pracy na sucho. Wykonanie takiej operacji 
zapewni nam prawidłową pracę pompki jak 
również jej nieuszkodzenie.
W DTR urządzeń klimatyzacyjnych znajdują się 
szczegółowe informacji o maksymalnej ilości 
skroplin, jakie powierzchnia chłodnicy jest  

w określonych warunkach wyprodukować.  
Ta informacja powinna być dla każdego in-
stalatora wskazówką, w jaki sposób wykonać 
instalację oraz jaką średnicę rurociągu magi-
stralnego dobrać.

Sprawa klimatyzatorów przenośnych jest tro-
chę bardziej skomplikowana. Tego typu roz-
wiązania najczęściej wyposażone są  
w zbiornik z pływakiem, który w momencie 
osiągnięcia określonej wysokości powoduje 
zatrzymanie procesu chło-
dzenia i po prostu infor-
muje o konieczności jego 
opróżnienia.

Na zdjęciach przedstawiono błędy montażowe popełniane w układzie odprowadzenia skroplin

rurociąg
średnica we-
wnętrzna (refe-
rencyjna) [mm]

średnica 
wewnętrz-
na [mm]

przepływ skro-
plin przy spad-
ku 1:50 [l/h]

przepływ skro-
plin przy spad-
ku 1:100 [l/h]

uwagi: referencyjna 
średnica...

PVC25 19 20 39 27 nie może być  
zastosowanaPVC32 27 25 70 50

PVC40 34 31 125 88
może być  
stosowanaPVC50 44 40 247 175

PVC63 56 51 473 334

spadek 1 % lub więcej

odpowietrzenie

http://www.instalreporter.pl
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a stal mniejszy. Natomiast 
materiał, z którego wykona-
ne są elementy grzejne za-
zwyczaj mają potencjał do-
datni. A więc w mniejszym 
stopniu ulegają utlenianiu. 
Zarówno więc magnez,  
jak i stal ulegają korozji  
z tym, że magnez szybciej. 
Natomiast miedź i stal nie-
rdzewna nie korodują.  
W momencie kiedy zabrak-
nie magnezu (anoda się zu-
żyje) korozji ulega płaszcz 
zbiornika.
Przy połączeniu metalicz-
nym metalu o potencjale ujemnym z  me-
talem szlachetnym (z którego wykonane są 
elementy grzejne) tworzy się ogniwo galwa-
niczne, które pracując, powoduje osadza-
nie się na elementach grzejnych magnezu 
z anody. Anoda rozpuszcza się i cząsteczki 
anody „wędrują” w stronę elementów grzej-
nych i osadzają się na nich. W tym czasie 
płaszcz zbiornika ulega korozji.  
Ogrzewacze c.w.u. oferowane na rynku 
przez producentów sprzedawane są w róż-
nych konfiguracjach wyposażenia w ele-
menty grzejne. Większość ogrzewaczy wy-
posażona jest w grzałki zamontowane już 
na etapie produkcji urządzenia. Praktycznie 
każdy liczący się producent stosuje elemen-
ty grzejne izolowane. Dotyczy to zwłaszcza  
najbardziej popularnych urządzeń o mocy 
1500 W zasilanych prądem o napięciu 230 V. 
Inne większe ogrzewacze zwłaszcza w wersji 
z wężownicami nie są wyposażane w grzał-

ki na etapie produkcji. W urządzeniach tych 
przewidziano jednak możliwość ich monta-
żu. W tym celu wyposażone są w dodatkowe 
mufy o rozmiarach 6/4’’ lub 2’’.
Użytkownik może sam dokupić element 
grzejny i zamontować go w przeznaczo-
nym do tego miejscu. Podczas zakupu nale-
ży jednak pamiętać o tym, że jedynie grzał-
ki z izolowanymi elementami grzejnymi mogą 
być stosowane w zbiornikach emaliowa-
nych. Takie grzałki są zazwyczaj droższe od 
innych. Klienci często sugerując się ceną 
zakupu, nie mają pojęcia o tym, że za-
montowanie grzałki z niezaizolowanymi 
elementami grzejnymi spowoduje przy-
spieszoną korozję zbiornika ogrzewacza, 
a w rezultacie podwójny wydatek.  
Z reguły producenci ogrzewaczy c.w.u. prze-
strzegają przed montażem niewłaściwych 
elementów, co w konsekwencji grozi utratą  
gwarancji na urządzenie.

 Jakie grzałki stosować w elektrycznych ogrzewaczach c.w.u. z zasobnikiem emaliowanym?  
    Z izolacją czy bez? Jaki jest ich wpływ na trwałość zbiornika? 

Najbardziej rozpowszechnionym sposobem 
zabezpieczania antykorozyjnego zbiorników 
ogrzewaczy i wymienników c.w.u. jest pokry-
wanie wnętrza zbiornika emalią ceramiczną. 
Ten sposób zabezpieczania antykorozyjnego 
zapewnia wysoką trwałość zbiornika ogrze-
wacza lecz wymaga wyposażania urządzeń 
w odpowiednie elementy grzejne. Problem 
zastosowania odpowiednich grzałek do 
zbiorników emaliowanych związany jest ze 
stosowaniem w zbiornikach emaliowanych  
anod magnezowych. Anoda ma za zadanie 
dodatkowo chronić wnętrze zbiornika przed 
korozją i jest niezbędnym podstawowym ele-
mentem jego wyposażenia. 
Grzałki stosowane do zbiorników emaliowa-
nych muszą mieć tzw. „izolowane elemen-
ty grzejne”. Mówiąc innymi słowy, element 
grzejny musi być odizolowany od płaszcza 
zbiornika w taki sposób, aby nie było elek-
trycznego połączenia pomiędzy nimi. Naj-
częściej technicznie stosuje się to poprzez 
zastosowanie korka z tworzywa sztucznego 
lub specjalnej wkładki z tworzywa sztuczne-
go do korka metalowego. Odizolowanie ele-
mentów grzejnych grzałki od płaszcza zbior-
nika jest bardzo ważne z punktu widzenia 
trwałości zbiornika, gdyż zapewnia prawidło-

wą pracę anody magne-
zowej. 
Anoda tworzy z płaszczem 
zbiornika połączenie me-

taliczne, dzięki czemu przepływa pomiędzy 
nimi tzw. prąd ochronny. Materiał anody – 
magnez, ma potencjał napięciowy wynoszą-
cy Eo = -2,36 V i jest niższy niż stali, dla której 
potencjał Eo wynosi -0,44 V, czyli w szeregu 
napięciowym metali magnez znajduje się na 
niższej pozycji niż stal. 
W wyniku tego procesy korozyjne, które w 
normalnym przypadku powodowałyby roz-
puszczanie powierzchni wewnętrznych zbior-
nika niepokrytych emalią, zachodzą w kon-
takcie z materiałem anody, rozpuszczając ją. 
Magnez wypiera z wody cząstki stali, nie do-
puszczając do korozji zbiornika. Z kolei stal,  
z której wykonany jest zbiornik, pozostaje nie-
naruszona nawet w miejscach, gdzie nie ma 
pokrycia emalią ceramiczną.
W przypadku zastosowania grzałki, w któ-
rej elementy grzejne nie są zaizolowane, ma-
gnez uwalniany z anody w wyniku procesów 
elektrochemicznych osadza się na elemen-
tach grzejnych (zazwyczaj elementy grzej-
ne są wykonane z materiałów szlachetnych, 
czyli stali nierdzewnej lub miedzi, a więc me-
tali o wysokim potencjale napięciowym). 
Brak izolacji pomiędzy elementami grzejnymi 
a płaszczem zbiornika powoduje powstanie 
ogniwa galwanicznego, w którym rozpusz-
czany materiał anody „wędruje” w stronę 
materiału grzałki. 
Pojawia się pytanie: dlaczego nie dzieje się 
tak w przypadku połączenia anody z płasz-
czem zbiornika? Przecież w takim przypad-
ku też tworzy się obwód galwaniczny. Odpo-
wiedź jest bardzo prosta: zarówno magnez, 
jak i stal, z której wykonany jest płaszcz zbior-
nika mają potencjał ujemny. Magnez większy 

Odpowiedzi udzielił:
Bartosz Kuźnik
Inżynier Kontroli Jakości
ZUG Elektromet

Przykład grzałek o mocach: 1500 W (górna) i 2000 W  
(dolna) z izolowanymi elementami grzejnymi
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Właściwy dystans grzejnika od  
parapetu podokiennego 

W większości przypadków przeszkleniom 
okiennym towarzyszy umieszczony pod nim 
parapet. Czy jest to element przeszkadzają-
cy, czy pomagający w dostarczaniu ciepłe-
go powietrza przez grzejnik? Jedna bardzo 
pożyteczna funkcja została już wspomniana 
w poprzednim akapicie, a mianowicie służy 
jako kierownica dla ciepła przekazywanego 
przez urządzenie grzewcze, kierując go  
w stronę pomieszczenia. W przypadku, gdy 
parapet całkowicie zasłania cały grzejnik, 
aby ciepło przedostawało się do pomiesz-
czenia w odpowiedniej ilości, muszą być za-
chowane tzw. minimalne odległości pomię-
dzy spodem parapetu a górą grzejnika. W 
zależności od rodzaju grzejnika – płytowy sta-
lowy, aluminiowy czy też żeliwny – są one za-
wsze rekomendowane przez danego pro-
ducenta. I tak np. dla grzejników płytowych 
stalowych ta minimalna górna odległość 

wynosi 10 cm (rys. 2 ). Można ją ostatecz-
nie zmniejszyć do 7 cm, ale wiąże się to z ko-
niecznością zwiększenia wydajności cieplnej 
grzejnika o 10%.

Ściana zewnętrzna czy wewnętrzna?

Dla wielu osób niezwiązanych z branżą 
grzewczą montaż grzejników na ścianie ze-
wnętrznej czy też wewnętrznej nie robi zbyt-
niej różnicy. Patrząc pod kątem cyrkulacji  
powietrza, najlepszy obieg powietrza  
w pomieszczeniu uzyskuje się, gdy urządze-
nie grzewcze jest zamontowane na ścia-
nie zewnętrznej pod parapetem z oknem 
zewnętrznym, a elementem wspomagają-
cym obieg powietrza jest chłodna strefa przy 
przeszkleniu zewnętrznym. Takiego obiegu 
ciepła nie uzyskamy przy montażu na ścia-
nie wewnętrznej. Aby rekompensować stra-
ty ciepła, należy wtedy zwiększyć wydajność 
cieplną grzejnika o 10%. Patrząc natomiast 
od strony konstrukcji ściany, to ściana ze-

Wymagania, zagrożenia  

Montaż grzejników 
zależnie od ich rodzaju,  
na różnych ścianach 

  Tomasz Podleś

  Miejsce montażu

Aby urządzenie grzewcze pracowało opty-
malnie i spełniało swoją funkcję w dostar-
czaniu ciepła, to najlepszym miejscem jego 
montażu jest przegroda zewnętrzna, zwana 
potocznie ścianą zewnętrzną, wraz z oknem 
i parapetem. Takie rozwiązanie pozwala na 
jak najkorzystniejsze krążenie powietrza  
w pomieszczeniu. 
Ciepłe, ogrzane powietrze wydobywające 
się z grzejnika, kierowane jest w stronę po-
mieszczenia przez tzw. kierownicę powie-
trza jaką jest parapet. Następnie unosi się do 
góry, równoległe do okna, tworząc przy tym 
kurtynę powietrza, która chroni przed zwięk-
szonymi stratami ciepła przez przeszkloną 
przegrodę. Kolejnym etapem jest przemiesz-
czenie się ciepłego powietrza w głąb po-
mieszczenia, dzięki czemu zapewniony jest 

najlepszy komfort ciepła dla osób w nim 
przebywających (rys. 1 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciągle najbardziej rozpowszechnionym sposobem ogrzewania jest 
ogrzewanie za pomocą grzejników, zamontowanych na ścianach 
zewnętrznych pod oknami. Jakie są wymagania co do ściany i grzejników 
oraz jakie są zagrożenia wynikające ze złego montażu lub dobrania złego 
systemu zawieszeń?
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wnętrzna jest bardziej nośna i utrzyma ewen-
tualny ciężar urządzenia grzewczego. Dlate-
go planowanie i rozmieszczanie grzejników 
na ścianach zewnętrznych należy do do-
brych praktyk stosowanych przez instalato-
rów oraz projektantów.

Konstrukcja ściany

Bardzo ważnym elementem podczas monta-
żu grzejników jest konstrukcja ściany, na której 
będzie zamontowane urządzenie grzewcze. 
Ściany mogą być wykonane z różnych ma- 
teriałów począwszy od cegły pełnej po  
materiały ceramiczne, pustaki ceramicz-
ne, pustaki porowate oraz inne. Jak pokazu-
je codzienność coraz częściej emitery ciepła 
montowane są na ścianach wewnętrznych  
z powodu braku miejsca na ścianie zewnętrz-
nej wykonanej np. ze szkła. Konstrukcja ściany 
wewnętrznej z kolei wykonanej w technologii 
lekkiej jest bardzo prosta, ponieważ jest to zwy-
kła płyta kartonowa-gipsowa, zamontowana 
w technologii profili pionowych i poziomych, 
wypełniona w środku zwykłą watą szklaną lub 
mineralną. I właśnie do rodzaju ściany powin-
no się dostosować elementy mocujące.

Montaż grzejników pionowych

Sprawa montażu komplikuje się dla syste-
mów zawieszeń w przypadku grzejników pio-
nowych, ponieważ ich waga może znacząco 
przekraczać 100 kg. Najważniejszym priory-
tetem podczas doboru elementów mocują-
cych powinien być aspekt bezpieczeństwa. 
Grzejnik pionowy zamontowany na ścia-
nie ma inny rozkład sił działających na nie-
go. Wieszak powinien chronić grzejnik przed 
„odpadnięciem” od ściany. Ma on dwa ele-
menty pionowe oraz jeden element poziomy. 

Większość producentów grzejników wraz  
z urządzeniem dostarcza system zawieszeń. 
Nie wszyscy jednak sprawdzają informacje,  
ile taki grzejnik może ważyć wraz z czynni- 
kiem grzewczym. W tabeli 1  pokazano cię- 
żar grzejnika liczony na m.b. w zależności od  
wysokości oraz typu, w a tabeli 2  pokaza-
no pojemność wodną w tych samych zależ-
nościach. I tak np. całkowita waga grzejnika – 
typ 33 o wysokości 900 mm i długości 1000 mm 
 – jest równa 89,1 kg. Dlatego należy mieć 
świadomość wagi grzejnika i stosować zawie-
szenia odpowiednie do ciężaru oraz ściany. 
Do najbardziej popularnych rozwiązań mon-
tażowych należą zawieszenia punktowe  
(rys. 3 ) oraz zawieszenia szynowe, tzw. 
Monclacki (rys. 4 ). Pokazany na rysunku  
3  komplet zawieszeń jest dostarczany lub 
można go zakupić dodatkowo do grzejników 
standardowych stalowych płytowych z pod-
łączaniem z boku. Aby na nich mógł zawi-
snąć grzejnik, powinien on być bezwzględ-

nie wyposażony w przyspawane na tylnej 
ściance kawałki metalu, zwane laszami  
(rys. 5 ). Takich lasz jest albo 4 (dla długości 
grzejnika około 1600 mm) albo 6 (dla długo-
ści powyżej 1800 mm włącznie), rozmieszczo-
nych w dwóch równoległych rzędach. Na 
górnym rzędzie montuje się elementy mocu-
jące, a na dolnym rzędzie już tylko elementy 
dystansujące. Mają one tylko i wyłącznie na

 
 

celu umożliwienie zamontowania grzejnika 
prostopadle do podłogi oraz równolegle do 
pionowej ściany z zachowaniem jednakowej 
odległości na całej swojej wysokości. Roz-
wiązanie szynowe (rys. 4 ) dostarczane jest  
w większości przypadków razem z grzejnika-
mi podłączanymi od dołu. Łapią one grzej-
nik za górną oraz dolną krawędź, co u nie-
których producentów, robi z niego element 

ciężar : kg/ m
wys.

300 450 500 550 600 900
typ
11 9,1 13,9 15,5 17,1 18,7 28,3
21s 14,0 21,2 23,5 25,9 28,3 42,3
22 16,3 24,9 27,7 30,6 33,4 50,7
33 24,5 37,4 41,6 45,9 50,2 75,8

pojemność : l/ m
wys.

300 450 500 550 600 900
typ
11 1,7 2,5 2,7 3,0 3,2 4,5
21s 3,4 5,0 5,5 6,1 6,6 9,0
22 3,4 5,0 5,5 6,1 6,6 9,0
33 5,1 7,5 8,2 9,0 9,8 13,3

Montaż poziomych grzejników płytowych
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Jeden z takich systemów jest prezentowa-
ny na rysunku 9 . Cały ciężar grzejnika opie-
ra się na tych dwóch częściach pionowych, 
zamontowanych od dołu, a następnie ele-
ment poziomy chwyta urządzenie grzewcze 
po obu jego krawędziach na całej szeroko-
ści. Nawet w sytuacji, gdy zostały dobrane 
odpowiednie kołki i śruby do konstrukcji ścia-

obracalny (może one być zarówno „prawy” 
– podejścia przewodami oraz głowica ter-
mostatyczna po prawej stronie, a po prze-
kręceniu go o 180o robi się „lewy” – podej-
ścia oraz głowica po stronie lewej). Tak samo 
jak w przypadku zawieszeń punktowych licz-
ba elementów szynowych jest także zmienna 
i zależy od długości grzejnika (2 lub 3 szt. dla 
zwykłych grzejników płytowych lub nawet 
od 2 do 5 szt. dla grzejników higienicznych).
Są także jeszcze inne systemy zawieszeń, a mia- 
nowicie na tzw. płaskich kątownikach (rys. 6 ).
Wymagają one także umieszczonych na tyl-
nej ścianie grzejnika lasz, ale mają w swojej 
konstrukcji bardzo ciekawą rzecz. Kątownik 

jest wykonany z dwóch ramion o różnej sze-
rokości. Pozwala to na montaż grzejnika, albo 
dalej, albo bliżej ściany, w zależności na któ-
rym ramieniu będzie powieszony.
Oczywiście wraz zawieszeniami dostarcza-
ne są śruby czy też wkręty wraz z kołkami roz-
porowymi, które są wystarczające dla ścian 
z pełnej cegły lub ceramicznej. Jednak co 
zrobić w przypadku ścian gipsowo-kartono-
wych lub ścian z materiałów porowatych?
Jednym ze sposobów, oczywiście, jest zmia-
na kołków i wkrętów na takie, które odpo-
wiadają  konstrukcji ściany. W przypadku g-k 
warto także przygotować specjalną kon-
strukcję wzmacniającą, w miejscach mon-

tażu zawieszeń, w czym pomoże na pewno 
dokumentacja techniczna danego produ-
centa wraz z widokiem „tyłu” konkretnego 
modelu (rys. 7 ) lub wzmocnić ją od tyłu pły-
tą np. OSB. W przypadku ścian porowatych 
można skorzystać z systemu zawieszeń, któ-
re nazywają się „borkonsole” (rys. 8 ). Nie 
jest to jednak lubiany przez instalatorów ele-
ment, z uwagi na konieczność wykonania 
przez nich precyzyjnie odmierzonych otwo-
rów o dużej średnicy (w granicach 19 mm). 
Długość elementu w ścianie, która może się 
zmieniać, jest na tyle znacząca, aby utrzy-
mać cały ciężar grzejnika wraz z czynnikiem 
grzewczym.

Konsola Radsoclic
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ny to w trakcie użytkowania, nawet po kilku 
sezonach grzewczych, może nastąpić obsu-
nięcie się grzejnika w dół na pionowych ele-
mentach. I aby nie dopuścić do takiego nie-
bezpieczeństwa, po to jest właśnie poziomy 
element, trzymający go w 2/3 wysokości,  
licząc od spodu grzejnika. Innymi słowami 
mówiąc, zapobiega jego przewróceniu  
w kierunku pomieszczenia, utrzymując go  

w sposób równoległy do ściany.
Oczywiście są także grzejniki pionowe, które 
na tylnej ścianie mają lasze (przeważnie są to 
4 przyspawane metalowe blaszki, ułożone  
w dwóch rzędach lub 6 blaszek, które są uło-
żone w trzech rzędach). Dla nich przeznaczo-
ne są dwa długie zawieszenia szynowe lub 
zawieszenia punktowe z elementami dystan-
sowymi (rys. 10 ).
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Montaż grzejników pionowych  
kolumnowych

Zasadnicza różnica pomiędzy grzejnikami pio-
nowymi a kolumnowymi jest taka, że te ostat-
nie mogą mieć wysokości sięgające 3000 mm 
oraz grubość równą w granicach 215 mm lub 
nawet więcej, czyli mieć np. 6 kolumn (rys. 11 ). 
Waga przykładowego urządzenia grzewcze-
go o długości 1250 mm (składającego się z 25 
elementów) jest równa 340 kg +195 kg wody, 
co sumarycznie daje nam 535 kg. Jest to cię-
żar niewyobrażalny! I do takiego grzejnika trze-
ba podejść w sposób specjalistyczny i dobrze 
przygotować system zawieszeń w zależności 
od rodzaju ściany. Sam jego montaż odbywa 
się bezpośrednio na budowie, ponieważ przy-
chodzi on w częściach, które następnie nale-
ży skręcić specjalnymi nyplami. Ale taka waga 
na pewno dyskwalifikuje zastosowanie zwy-
kłych standardowych systemów zawieszeń. 
I należałoby przynajmniej zastosować sze-
reg punktów z zawieszeniami typu „borkonso-
la”. Przy takich gabarytach grzejnika powin-
no się go podeprzeć od spodu, stawiając go 
na wspornikach (rys. 12  i 13 ), z uwagi na fakt, 
żeby nie było efektu obsunięcia się grzejnika 
na zawieszeniach oraz aby uniknąć sytuacji 
jego „wyrwania” ze ściany.  
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co pozwala osiągnąć najwyższy wskaźnik 
sprawności normatywnej wynoszący do 99% 
(Hs) lub 105% (Hi). Dzięki podgrzewaniu ole-
ju zgodnie z zapotrzebowaniem zmniejsza 
się ponadto zużycie energii elektrycznej. Dla 
użytkownika oznacza to znaczne oszczęd-
ności wydatków na energię. W chwili zaku-
pu oleju opałowego użytkownik ma pełny 
wybór: kocioł icoVIT exclusiv można opalać 
standardowym olejem opałowym lub ole-
jem o obniżonej zawartości siarki. Można tak-
że dodać bez obawy do 20% biopaliw. W ten 
sposób urządzenie to nie tylko pracuje ekolo-
gicznie i oszczędza zasoby, ale także spełnia 
najsurowsze normy ochrony środowiska.

Z zewnątrz nowy kocioł icoVIT exclusiv wyróż-
nia się atrakcyjnym wzornictwem stosowa-
nym w nowej generacji urządzeń marki  
Vaillant. Wnętrze kotła zaprojektowano z my-
ślą, aby maksymalnie uprościć instalację, 
uruchomienie i konserwację kotła. Olejowy 
kocioł kondensacyjny jest dostarczany jako 
kompletne, gotowe urządzenie. Dopasowa-
nie mocy na miejscu jest zbędne, a regula-
cja za pomocą sterowników zapewnia nieza-
wodne działanie kotła.  

Od maja 2012 w ofercie Vaillant 

VKO icoVIT exclusiv  
– nowoczesny kocioł 
kondensacyjny na olej 
opałowy

  Jacek Kuliś

  icoVIT exclusiv to idealny kocioł do mo-
dernizacji starych instalacji i montażu w no-
wych budynkach jedno- i wielorodzinnych,  
a także obiektach komercyjnych. Kocioł jest 
produkowany w 3 wersjach o różnych mo-
cach, a każda wersja jest wyposażona w dwu-
stopniową regulację mocy palnika: 10/15 kW, 
16/25 kW oraz 21/35 kW. Kaskadowy układ 
dwóch kotłów osiąga moc do 70 kW, zapew-
niając wystarczającą ilość energii grzewczej 
dla dużych budynków. Nowo opracowany 
palnik z dmuchawą dostosowuje moc kotła 

do potrzeb i zapewnia najwyższą wydajność, 
nawet w razie zmiany warunków eksploatacji. 
Wbudowany tłumik nawiewu gwarantuje ci-
chą, komfortową pracę przez cały czas. Inter-
fejs systemowy eBUS nie tylko ułatwia przyłą-
czenie układu solarnego, lecz także późniejsze 
dołączenie kolejnych elementów instalacji.

Kocioł icoVIT exclusiv pracuje w „prawdzi-
wej” technologii kondensacyjnej, tzn. z peł-
ną kondensacją spalin. Ciepło kondensa-
cji jest w całości zużywane do ogrzewania, 

Nowością produktową, 
która może zaciekawić 
szczególnie te osoby, 
które nie mają taniego 
źródła ciepła, a chcą 
korzystać z wysokiego 
komfortu ogrzewania 
jest olejowy kocioł 
kondensacyjny VKO 
icoVIT exclusiv.
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  Rynek elastycznych rur grzewczych i wo-
dociągowych stosowanych wewnątrz bu-
dynków rozwija się bardzo dynamicznie. Jest 
to spowodowane rosnącym zapotrzebowa-
niem rynku na materiały łatwe w układaniu/
instalowaniu w powiązaniu z dużą wytrzyma-
łością i atrakcyjną ceną wyrobów. 
Tak wysoko postawiona przez rynek po-
przeczka wymaga od producentów ciągłe-
go rozwoju i udoskonalania materiału, z któ-
rego wykonane są rury. 
Sam surowiec polietylen (PE) znany jest w na-
szej branży już od lat pięćdziesiątych poprzed-
niego wieku i należy do grupy poliolefinów, 
czyli polimerów zawierających tylko węgiel  
i wodór, a uzyskiwany jest z ropy naftowej. 

PE-HD

Polietyleny wykorzystywane w branży hy-
draulicznej można podzielić ze względu na 
ich gęstość na:
PE-LD – o niskiej gęstości 0,915-0,935 g/cm3,
PE-MD – o średniej gęstości 0,925-0,940 g/cm3,
PE-HD – o wysokiej gęstości 0,940-0,960 g/cm3.
Wraz ze wzrostem gęstości PE rośnie ich wy-
trzymałość, która jednak nawet w wypadku 
PE-HD  ogranicza stosowanie produktu  
w instalacjach do 45ºC przy pracy przez dłu-
gi okres czasu (maksymalnie 60ºC), pod ci-
śnieniem roboczym obliczonym wg następu-
jącej zależności:
prob = PN x k
gdzie: PN = 10 lub 16 bar
k – współczynnik zmniejszający zależny od 
temperatury

Instalatorzy chcą jednak dzisiaj stosować rury 
bardziej uniwersalnie, przeznaczone  również 
do wyższych wartości temperatury pod pew-
nym ciśnieniem (do 4, 6, 8 lub 10 bar). Takie 
rury znaleźć można w ofercie Prandelli.

PE-X – Tuborama i Multyrama

Bardzo dobrym sposobem na podniesie-
nie granicznej temperatury pracy polietyle-
nów (nawet do 110°C) jest ich sieciowanie. 
Polietylen zbudowany jest z liniowo rozmiesz-
czonych makrocząsteczek, które dzięki sie-
ciowaniu łączą się ze sobą w kierunku po-
przecznym, tworząc trójwymiarową sieć, co 
stanowi najbardziej wytrzymałe połączenie. 
Materiał poddany temu procesowi oznaczo-
ny jest dodatkowo literą X i małą literą a, b 
lub c, która wskazuje sposób sieciowania.  
W ofercie Prandelli dostępne są dwa rodzaje 
rur sieciowanych:
-  TUBORAMA  – rura jednorodna PE-Xb z ba-
rierą antydyfuzyjną EVOH,
-  MULTYRAMA  – rura wielowarstwowa  
PE-Xb/Al/PE-Xb. 
MULTYRAMA to rura wielowarstwowa wyko-
nana w najnowszej technologii stanowiącej 
połączenie i optymalne wykorzystanie wła-
ściwości tworzywa sztucznego i metalu. 

PE-RT – Tris-up

Innym sposobem zwiększenia odporności na 
naprężenia przy wyższej temperaturze jest 
stworzenie dodatkowych odgałęzień okta-
nowych polimerów (8 atomów wodoru). Po-
wodują one większe „poplątanie” polime-
rów. Nie ma tu połączeń między polimerami, 
ale uzyskuje się w niektórych przypadkach 
efekt zbliżony jak przy sieciowaniu. Polietylen 
poddany powyższemu procesowi przyjęło się 

Nowość Prandelli 

TRIS-UP – rura 
wielowarstwowa 
PE-RT/Al/PE-RT typ II  

  Marek Grabowski

Rura Tris-up firmy Prandelli znajduje swoje zastosowanie głównie w instalacjach 
ogrzewania podłogowego, jednak dzięki materiałowi, z którego jest wykonana 
– najwyższej jakości polietylenowi PE-RT typ II o wysokiej gęstości – możliwe 
jest jej użycie także do przesyłu wody pitnej, w instalacji chłodniczych, c.o., 

klimatyzacyjnych czy 
przemysłowych.
Rura Tris-up 
zbudowana jest  
z dwóch odpornych 
na wysoką 
temperaturę  
warstw PE-RT typ II
przedzielonych 
warstwą aluminium. 
Rura aluminiowa 
jest zgrzewana 
doczołowo i tworzy 
100% barierę 
antydyfuzyjną oraz 
nadaje wiele innych 
korzystnych cech 
rurze.

Temperatura °C Współczynnik k
20 1,0
25 0,9
30 0,8
35 0,7
40 0,6
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Dla PE-HD już powyżej 30ºC widzimy znacz-
ne załamanie żywotności i wytrzymałości. 
Krzywe regresyjne dla PE-RT typ I załamują 
się powyżej temperatury 60ºC, czego nie ma 
dla krzywych regresyjnych PE-RT typ II. Ozna-
cza to, że użycie PE-RT typ II w temperaturze 
powyżej 60ºC nie jest ograniczone spadkiem 
wytrzymałości ciśnieniowej przy dłuższym 
okresie eksploatacji.

Do produkcji rur Tris-up stosowanyy jest  
granulat polietylenu wysokiej gęstości  
PE-HD Hostalen 4731B, który spełnia wyma-
gania normy PN-EN ISO 22391 dla PE-RT typ 
II. Producentem granulatu Hostalen 4731B jest 
firma Lyondellbasell jedna z największych na 
świecie firm rafineryjnych, chemicznych i pro-
ducentów tworzyw sztucznych, mająca swo-
ją fabrykę także w Polsce.

Rura Tris-up PERT/AL/PERT stanowi uzu- 
pełnienie oferty rur polietylenowych fir-
my Prandelli. Obecnie oferta systemo- 
wa zawiera 3 rodzaje rur (Multyrama –  
PE-X/Al/PE-X, Tuborama – PEXO2stop,  
Tris-up – PE-RT/Al/PE-RT) oraz 3 typy dedy-
kowanych kształtek (zaprasowywane –  
PF i PFM oraz skręcane – CM), a także kom-
pletny system ogrzewania podłogowego.  

opisywać dodatkowo literami RT. Na polskim 
rynku spotkać możemy dwa rodzaje rur wy-
konanych z PE-RT. PE-RT typ I wytwarza się  
z polietylenu o mniejszej gęstości, a typ II  

z polietylenu wysokiej gęstości. PE-RT typ I 
uzyskuje żywotność 50-letnią dla temperatu-
ry wody do 60ºC, natomiast PE-RT typ II taką 
żywotność ma także w wyższej temperaturze 
i może pracować z temperaturą roboczą do 
80ºC, gdzie temperatura może dochodzić 
do Tmax = 90ºC. 
Zgodnie z normami PN-EN ISO dla PE-RT  
i PE-RT/Al/PE-RT producenci zobowiązani są 
deklarować w opisie na rurze, z jakiego typu 
PE-RT jest ona wykonana, co m.in. w jasny 
sposób wskazuje, do jakiego zastosowania 
jest ona przeznaczona.
W normach zobaczyć też można wykresy re-
gresyjne ilustrujące żywotność rur dla mak-
symalnej temperatury stosowania. Wszyst-
kie rury z PE-HD, PE-RT typ I, PE-RT typ II i PE-X 
mają zbliżoną długą żywotność i wysoką wy-
trzymałość w temperaturze 10 i 20ºC.  

Prandelli Polska Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 40, 80-298 Gdańsk
tel. (58) 762 84 55
e-mail: prandelli@prandelli.pl
www.prandelli.pl
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Ujęte w tabeli 1  naprężenia projektowe ilu-
strują różnice w wytrzymałości poszczegól-
nych typów PE-RT. Różnice te są szczególnie 
widoczne dla wyższych wartości tempera-
tury w klasie stosowania 2 dla ciepłej wody 
70ºC i w klasie 5 dla c.o. Naprężenia te po-
zwalają obliczyć minimalną grubość ścianki 
rury zgodnie ze wzorem: 
emin=Dz/(2 x Scalc max+1), gdzie:

Dz – średnica rury
Scalc max – wartość obliczeniowa serii rury wyni-
kająca ze wzoru: 
Scalc max = σD/pD, gdzie:  
σD – naprężenie projektowe materiału rury
pD – ciśnienie projektowe (4, 6, 8 lub 10 bar)
Im większe Scalc max tym mniejsza grubość 
ścianki wystarczy do zapewnienia odpo-
wiedniej wytrzymałości rury.

Przykład:
Zgodnie z normą, dla klasy zastosowania 
4/10 bar musimy zastosować grubości ścia-
nek nie mniejsze niż:
- dla PE-RT typ I emin = 16/(2x3,3 + 1) = 16/7,6  
= 2,11 mm
- dla PE-RT typ II emin = 16/(2x3,4 +1) = 16/7,8  
= 2,05 mm
- dla PE-X emin = 16/(2x4,00 +1) = 16/9,0  

= 1,78 mm
Do powyższego przykładu użyto rur z jednym 
rodzajem PE w obu warstwach. 
Na rynku instalacyjnym spotykamy także rury  
o jednej warstwie wytrzymałej i odpornej,  
a drugiej z materiału o niższej wytrzymałości, 
takie jak PE-X/Al/PE-HD lub PE-RT/AL/PE-HD, 
gdzie należy wyśrodkować odporność mię-
dzy opornościami obu materiałów.

Minimalna grubość ścianki rury

Klasa zastosowania Naprężenia projektowe σD [MPa]

PE-RT 
typ 1

PE-RT 
typ 2

TRIS-UP  
Hostalen 4731 B

1 (ciepła woda do 60ºC) 3,29 3,53 4,09
2 (ciepła woda do 70ºC) 2,68 3,37 3,76
4 (ogrzewanie podłogowe) 3,25 3,38 4,18
5 (ogrzewanie grzejnikowe) 2,38 2,88 3,27
(zimna woda 20ºC przez 50 lat) 6,68 7,47

pD 
[bar]

Klasa zastosowania
1 2 4 5
wartość Scalc max

PE-RT typ I PE-RT typ II PE-X PE-RT typ I PE-RT typ II PE-X PE-RT typ I PE-RT typ II PE-X PE-RT typ I PE-RT typ II PE-X
4 6,7 7,5 7,6 6,7 7,5 7,6 6,7 7,5 7,6 6,0 7,2 7,6
6 5,5 5,9 6,4 4,5 5,6 5,9 5,4 5,6 6,6 4,0 4,8 5,4
8 4,1 4,4 4,8 3,4 4,2 4,4 4,1 4,2 5,0 3,0 3,6 4,0
10 3,3 3,5 3,8 2,7 3,4 3,5 3,3 3,4 4,0 2,4 2,9 3,2
Wartości są zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku. Wymagania dla zimnej wody: 20ºC, 10 bar, 50 lat, będąc wyższymi, 
określają tę wartość (patrz rozdział 4 EN ISO 22391-1:2009 dla PE-RT i EN ISO 18575-1:2003 dla PE-X)

Tabela 1  Minimalne wymogi normatywne PE-RT oraz 
rzeczywiste rur TRIS-UP z PE-RT typ II wykonane z najwyższej 
jakości materiału Hostalen 4731B Tabela 2  Wartości Scalc max dla rur PE-RT typ I, PE-RT typ II i PEX we wszystkich klasach stosowania
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  O buforach współpracujących z…

…kotłami na paliwo stałe. W przypadku 
kotłów na paliwo stałe, niezależnie od wy-
maganych wartości  temperatury dołączo-
nych obiegów grzewczych, zbiornik bufor 
może być ładowany z wysoką temperaturą 
co pozwala na bezpieczną pracę kotła  
z najwyższą możliwą sprawnością.
…pompami ciepła. Zbiorniki buforowe dla 
urządzeń niskotemperaturowych z kolei, ja-
kimi są pompy ciepła, w sposób bezpośred-
ni nie poprawiają efektywności pracy, jest 
wręcz odwrotnie: układ z buforem w stosunku 
do układu bezpośredniego powoduje spa-
dek efektywności o około 5-7%. Mimo wszyst-
ko zbiorniki buforowe stosuje się, a to dlatego 
że optymalizują pracę i zapewniają odpo-
wiednio długie czasy pracy urządzenia i dłu-
gie czasy przerwy. Mniej „szarpnięć” to dłuż-
sza żywotność sprężarki i mniejsze zużycie 
energii elektrycznej. 
Dodatkowo układ pozwala wykorzystać licz-
nik dwutaryfowy i zaprogramować automa-
tykę pompy ciepła do magazynowania cie-
pła tylko w okresie występowania tańszej 
energii elektrycznej, a „rozbiór” ciepła  
w okresie tej droższej.
…kotłami i kolektorami słonecznymi.  
Instalacje ze źródłami ciepła z palnikiem  

w pełni dopasowującym się do zapotrzebo-
wania jak np. kotłami wiszącymi nie wyma-
gają magazynowania ciepła. Gdy jednak 
występują wspólnie z instalacją kolektorów 
słonecznych czy kominkiem „spięte” w jed-
nym zbiorniku buforowym pozwalają na 
ograniczenie czasu pracy najdroższego źró-
dła ciepła, a w priorytecie wykorzystanie 
źródeł alternatywnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bufory, czyli sposób 
na magazynowanie ciepła

  Dawid Pantera

Pojedyncze źródła 
ciepła z możliwością 
dopasowania mocy do 
aktualnie występującego 
zapotrzebowania 
w zdecydowanej 
wickości nie wymagają 
dodatkowego zbiornika 
do magazynowania ciepła. 
Sytuacja zmienia się jeżeli 
do dyspozycji mamy kocioł 
z palnikiem bez możliwości 
regulacji mocy np. kocioł 
stałopalny lub np. kilka 
źródeł ciepła pracujących 
na wspólną instalację.
Magazynowanie można 
w skrócie określić jako 
przechowywanie nadmiaru 
ciepła do późniejszego 

wykorzystania. Do tego celu wymagane są zbiorniki o sporej pojemności, 
czyli od 50 do nawet 100 litrów na każdy kW mocy źródła ciepła. Bufory 
mogą mieć prostą formę zbiornika z króćcami lub też łączyć w sobie wiele 
dodatkowych funkcji, jak: przepływowe lub płaszczowe przygotowanie 
ciepłej wody użytkowej, dodatkowe wymienniki ciepła do podłączenia 
instalacji solarnej itd. Czy jedyną korzyścią zbiorników buforowych jest 
możliwość magazynowania ciepła ? Jest to niewątpliwie ta podstawowa 
korzyść, ale równie ważną jest poprawa sprawności pracy źródła ciepła. Kotłownia z instalacją wykonaną w 

układzie otwartym, z kotłem na drewno, 
wymiennikiem ciepła i kotłem elektrycznym

Bufor ze specjalną listwą (zastawką) usytuowaną 
po lewej stronie zbiornika, której zadaniem jest 
warstwowe ułożenie czynnika grzewczego  
w zbiorniku. W zależności od temperatury, czynnik 
grzewczy zasilający zbiornik buforowy trafia na 
odpowiedni poziom temperaturowy
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Rodzaje buforów i instalacje

Zbiorniki buforowe w prostej formie to… duża 
pojemność i spora liczba króćców do wyko-
rzystania. Sposób rozmieszczenia króćców nie 
jest jednak przypadkowy. Sparowanie króć-
ców w najniższej części zbiornika pozwoli na 
współpracę z niskotemperaturym źródłem 
ciepła jakim jest instalacja solarna (przez wy-
miennik lub bezpośrednio przez wężowni-
cę). Najwyższe z kolei króćce odwrotnie, do 
współpracy ze źródła pracującego z wyż-
szymi temperaturami lub tzw. podstawowym 
źródłem ciepła. W przypadku pomp ciepła 
wykorzystanie króćców ma również duże zna-
czenie ponieważ przekłada się na liczbę za-
łączeń sprężarki oraz jej czasy pracy i postoju.
Zbiorniki współpracujące z wieloma źró-
dłami ciepła oraz łączące w sobie do-
datkowe funkcje określa się zwykle 
mianem multiwalentnych lub kombino-

wanych. Ich budowa jest jeszcze bardziej 
skomplikowana, aby zoptymalizować współ-
pracę źródeł ciepła np. celem maksymalne-
go wykorzystania energii instalacji solarnej 
czy zapewnić odpowiedni komfort ciepłej 
wody użytkowej.
Na rynku można spotkać wiele rozwiązań 
zbiorników multiwalentnych z funkcją przy-
gotowania wody użytkowej. Do dyspozycji 
są zbiorniki z funkcją przepływowego przy-
gotowania wody użytkowej tzw. higieniczne, 
lub zbiornik w zbiorniku, a więc pojemnościo-
we przygotowania wody użytkowej. W przy-
padku tych pierwszych najczęściej występu-
ją dwa rozwiązania:
 – ogrzewanie wody w wężownicy zanurzonej 
w płaszczu wody grzewczej 
– zbiornik z wyciągniętym na zewnątrz wy-
miennikiem płytowym. 
Każde z tych rozwiązań ma rzecz jasna plusy 
i minusy.

2  Instalacja z kompaktową pompą ciepła we współpracy ze zbiornikiem buforowym 3  Instalacja z kotłem na paliwo stałe, zbiornikiem multiwalentnym oraz wspomaganiem przez instalację solarną

1  Instalacja z kotłem na paliwo stałe i zbiornikiem buforowym
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równywalna z kotłem dwufunkcyjnym, a więc 
na poziomie od 9 do 13 litrów/minutę w za-
leżności od mocy współpracującego źródła 
ciepła (odpowiednio 15kW i 33kW). Takie roz-
wiązanie jest także polecane dla niskotem-
peraturowych źródeł ciepła, a więc pompy 
ciepła niestety nie nadają się do współpracy 
z takimi zbiornikami. Są to zatem zbiorniki po-
lecane dla instalacji z kotłem na paliwo stałe 
z opcjonalnie podłączoną instalacją solarną.

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej  
w zewnętrznym wymienniku płytowym 
pozwala na większe wydajności wody użyt-
kowej nawet do 30 litrów/min przy mocy przy-
łączeniowej około 80 kW, jednak układ jest 
bardziej wrażliwy na twardość ogólną wody. 
Warto podkreślić, że takie rozwiązanie ma 
zwykle w standardzie ochronę przed popa-
rzeniem w postaci głowicy termostatycznej. 
Rozwiązanie również polecane do instala-
cji ze źródłami ciepła pracującymi z wyższy-
mi wartościami temperatury oraz opcjonalnie 
do integracji z instalacją solarną.  

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej 
przez wężownicę zanurzoną w zbiorni-
ku buforowym wody grzewczej. Twardość 
wody jest w tym przypadku niemal bez zna-
czenia, brak jest też „wystających” elemen-
tów. Rozwiązanie to charakteryzuje też pro-
sty montaż, który ogranicza się jedynie do 
założenia izolacji termicznej. Zasada działa-
nia jest również dość prosta – zimna woda 
użytkowa ogrzewa się, przepływając przez 
karbowaną wężownicę zanurzoną w cie-
płej wodzie grzewczej. Konieczny jest mon-
taż termostatycznego zaworu mieszające-
go, aby uniknąć zbyt wysokiej temperatury 
wody użytkowej. Minusem tego rozwiązania 
jest jednak wydajność wody użytkowej po-

Zbiorniki najczęściej mają pojemności 
od 400 do 1000 litrów, ale ich wymiary 
zewnętrzne bez izolacji zwykle pozwala-
ją na wprowadzenie przez standardowe 
drzwi (< 80 cm). 
Izolację stanowi elastyczny płaszcz ter-
moizolacyjny. 
Postojowa strata ciepła wynosi od oko-
ło 1,5 kWh do 3 kWh/24 h co oznacza, że 
w ciągu sezonu grzewczego tracimy na 
magazynowaniu średnio około 450 kWh, 
a to z kolei przekłada się na dodatko-
we zużycie paliwa (100 zł w przypad-
ku GZ50, 200 zł w przypadku oleju opa-
łowego i 90 zł w przypadku drewna). 
Z tego też powodu producenci zbior-
ników buforowych często proponują 
montaż dodatkowych alternatywnych 
źródeł energii do wspomagania ogrze-
wania. Wężownica solarna znajduje się 
w dolnej części zbiornika, a więc jest za-
nurzona w wodzie o najniższej tempe-
raturze co w połączeniu z dużą pojem-

nością gwarantuje spore uzyski energii. 
Do zbiorników buforowych o pojemno-
ściach około 750 litrów możną podłą-
czyć instalację kolektorów słonecznych 
o maksymalnej powierzchni 12 m2  
(instalację należy zaprojektować zależ-
nie od charakterystyki rozbioru ciepła). 
Pokrycie zapotrzebowania ciepła z do-
łączonej instalacji solarnej może sięgać 
nawet kilkunastu %, a to oznacza spo-
re oszczędności energii (~6500 kWh/rok) 
i paliwa.
Zbiorniki nierzadko są także doposażo-
ne w osprzęt dodatkowy np. pełne ste-
rowanie obiegami grzewczymi z zawo-
rami grzewczymi lub bezpośrednimi czy 
też grupa pompowa instalacji solarnej 
itd. Taki kombajn może i zajmuje sporo 
miejsca, ale jednak znacznie upraszcza 
układ hydrauliczny, sprawia że wszystkie 
odpowiedzialne elementy zlokalizowa-
ne są w jednym miejscu i pozwala na in-
tegrację wielu źródeł energii.

Wielkości i …koszty pracy buforów

Przykład budowy zbiornika buforowego 
typu zbiornik w zbiorniku

Wielofunkcyjna centrala grzewcza – bufor 
ciepła zespolony z zestawem urządzeń 

Budowa podgrzewacza uniwersalnego do 
podgrzewania c.w.u. oraz wspomagania ogrzewania 
c.o. z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. („tank in tank”) 
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Dwa wymienniki w połączeniu z kolektorami 
słonecznymi jako pierwsze źródło do zasilania c.w.u.  
i c.o., dodatkowo zamontowano dwa kotły gazowe 
jako drugie urządzenia wspomagające
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  Podgrzewacz uniwersalny INTEGRA opra-
cowany przez firmę Hewalex to wynik wie-
loletnich doświadczeń w eksploatacji tego 
typu systemów. Podgrzewacze INTEGRA ofe-
rowane są w pojemnościach całkowitych 
400 lub 500 litrów. Mają one wbudowany za-
sobnik c.w.u., o pojemności odpowiednio 100 
lub 140 litrów, który ogrzewany jest poprzez 
wodę grzewczą znajdującą się w płaszczu 
podgrzewacza. Charakterystyczną cechą 
podgrzewacza jest wyraźny podział na  
3 strefy temperaturowe (rys. 1 ). 

Strefa górna stanowi rezerwę ciepła dla za-
pewnienia komfortu c.w.u. Środkowa strefa 
przeznaczona jest do wpięcia podstawowe-
go źródła ciepła np. kotła gazowego, a tak-
że do wpięcia instalacji grzewczej budynku. 
Najniższa najchłodniejsza strefa, zapewnia 
efektywny odbiór ciepła z instalacji solarnej 
poprzez oddzielną wężownicę grzejną. 
Możliwe jest podłączenie 8 lub 10 m2 po-
wierzchni absorbera, w zależności od wielko-

ści podgrzewacza. Dodatkowo w górnej stre-
fie zastosowano gniazdo do montażu grzałki 
elektrycznej, jako opcjonalnego sposobu 
podgrzewania c.w.u. Podgrzewacz INTEGRA 
umożliwia także w kilku wariantach podłą-
czenie pompy ciepła, kotła na paliwo stałe 
lub kominka. Podział na strefy poprzez 2 prze-
grody (ze szczelinami) ogranicza intensywne 
mieszanie się wody grzewczej. Dzięki dużej 
powierzchni kontaktu z wodą grzewczą  
w płaszczu podgrzewacza i zasilaniu zasobni-
ka zimną wodą wodociągową w najniższym 
punkcie, zapewniona zostaje wysoka wydaj-
ność wody użytkowej i efektywność odbioru 
ciepła. Budowa zasobnika, w odróżnieniu od 
standardowych konstrukcji, pozwala na jego 
dogodne opróżnianie i dokładne okresowe 
płukanie.

Podgrzewacze typu INTEGRA zapewniają 
współpracę kilku źródeł ciepła, dzięki wielu 
wariantom podłączenia. Poza efektem ma-
gazynowania ciepła, urządzenie pełni rolę 

Hewalex INTEGRA 
– solarne wspomaganie 
ogrzewania budynku 
z integracją systemów 
grzewczych

  Ireneusz Jeleń

Instalacje solarne najczęściej przeznaczone są do podgrzewania ciepłej 
wody użytkowej (c.w.u.).  Coraz częściej zainteresowanie inwestorów kieruje 
się jednak w stronę „solarnego” wspomagania ogrzewania. Dodatkowo 
częstym dylematem pozostaje sposób połączenia różnych źródeł ciepła,  
na przykład kotła gazowego z kotłem na paliwo stałe lub kominkiem.

1  Przekrój 
podgrzewacza 
uniwersalnego 
Hewalex 
INTEGRA 
oraz sposób 
funkcjonowania 
stref 
temperaturowych

2  Przykładowy schemat systemu 
grzewczego z podgrzewaczem 
INTEGRA, kotłem gazowym (KG), 
kotłem na paliwo stałe (KS), pompą 
ciepła (PC) i instalacją solarną
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sprzęgła hydraulicznego, rozdzielając w spo-
sób płynny równoległą pracę np. kotła gazo-
wego, kominka, pompy ciepła i instalacji so-
larnej (rys. 2 ).

Wydajność c.w.u. dla podgrzewaczy INTE-
GRA zapewnia pokrycie potrzeb dla standar-
dowych wymagań komfortu. Przykładowo 

czas podgrzewania 100 litrów wody użytko-
wej do 45oC nie powinien przekroczyć 10 mi-
nut, a do 50oC – 15 minut (rys. 3 ). Wydajność 
c.w.u. dla temperatury w zasobniku 70oC, wy-
niesie 190 litrów wody o temperaturze 40oC.

Maksymalne łączne pokrycie potrzeb ciepła 
domu wynieść może rocznie około 20÷30%, 
co należy uznać za optymalną wartość ze 
względu na koszty inwestycji i ochronę insta-
lacji przed nadmiernymi zyskami ciepła  
w okresie letnim. W miesiącach przejścio-
wych, wspomaganie ogrzewania może za-
pewniać pokrycie potrzeb od 20 do nawet 
70% (np. chłodne dni w czerwcu).  

3  Podgrzewacz INTEGRA 400/100 – czas nagrzewania wody użytkowej dla temperatury 
zasilania wodą grzewczą 60oC

HEWALEX Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Słowackiego 33,
43-502, Czechowice-Dziedzice
tel. (32) 214 17 10, faks (32) 214 50 04
hewalex@hewalex.pl, www.hewalex.pl
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Zasobnik 
buforowy NOEL, 
czyli jak połączyć ze sobą 
różne źródła ciepła

  Jacek Krzeszowiak

Stojąc przed dylematem prawidłowego montażu urządzeń grzewczych 
w jeden układ instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, warto 
skorzystać z innowacyjnych rozwiązań techniki grzewczej. 
Aby bezpiecznie i wydajnie połączyć ze sobą kolektory słoneczne, 
kocioł gazowy i kominek z płaszczem wodnym wystarczy zastosować 
pojemnościowy wymiennik ciepła NOEL.  
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  Inwestor planując ogrzewanie w swoim 
domu, z jednej strony patrzy na koszt urzą-
dzeń grzewczych, a z drugiej na komfort 
uzyskania energii cieplnej i bieżącej wody. 
Niestety nie zawsze współgra to z bezpie-
czeństwem pracy zamontowanych urządzeń. 
Tzw. „pozorne oszczędności”, czyli brak od-
powiedniej armatury, niezastosowanie wła-

ściwych systemów połączeń, chociażby  
SBG – System Bezpiecznej Grawitacji (przy 
urządzeniach na paliwo stałe) prowadzą do 
wielu zagrożeń w budynkach mieszkalnych.

Wymienniki z miedzianymi  
wężownicami

W jaki więc sposób zainstalować kominek, 
aby pracował bezpiecznie w układzie otwar-
tym w połączeniu z kotłem gazowym w ukła-
dzie zamkniętym? Co zrobić z nadwyżką 
energii cieplnej  z kolektorów słonecznych?  
A może nadmiar energii cieplnej wykorzy-
stać również do wspomagania instalacji 
c.o.? Aby bezpiecznie i wydajnie połączyć 
ze sobą kolektory słoneczne, kocioł gazowy  
i kominek z płaszczem wodnym wystarczy 
zastosować pojemnościowy wymiennik cie-
pła. Na przedstawionym schemacie poka-
zane zostało połączenia kominka z płasz-
czem wodnym w układzie otwartym z całą 
pojemnością wymiennika. Dzięki takiemu 
połączeniu, praca kominka jest bezpieczna 
nawet przy braku prądu. Przy zastosowaniu 
odpowiedniej pojemności wymiennika jest 
miejsce na zakumulowanie nadwyżek cie-
pła, jakie produkuje kominek czy kolekto-
ry słoneczne połączone z dolną wężownicą 
miedzianą.
Kocioł gazowy połączony ze środkową wę-
żownicą miedzianą w układzie zamkniętym 
ma za zadanie pracować jako urządzenie 
szczytowe i uzupełniające temperaturę  
w wymienniku, jeżeli inne źródła nie pracują 
wystarczająco efektywnie. Trzecia wężowni-
ca miedziana została zastosowana do bieżą-
cej wody. Połączone w ten sposób trzy źró-
dła ciepła zasilają układy c.o. oraz c.w.u. 
(łącząc układ otwarty z układem zamknię-
tym). Uzyskuje się również idealny akumula-

NOEL
ul. Stalowa 94, 53-440 Wrocław
dz. handlowy 508 25 88 27
biuro, tel./faks: 71 362 23 20 
biuro@wymienniki-ciepla.pl
www.wymienniki-ciepla.pl
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tor dla energii cieplnej oraz dystrybutor tej 
energii do instalacji grzewczych oraz ciepłej 
wody jednocześnie.  
Stosując wymiennik ciepła z miedzianą 
wężownicą do przygotowania c.w.u.,  
jest gwarancja, że ciepła woda jest zawsze 
dostępna, nawet przy temperaturze 45oC. 
Dzięki dużej powierzchni wymiany ciepła  
wężownicy, czas nagrzewania jest krótki,  
a wydajność duża (960 l/h), co przekłada się 
na niskie koszt uzyskania c.w.u. Ogrzewając 
przepływowo ciepłą wodę użytkową w urzą-
dzeniu, nie stosuje się już anody, katody i nie 
występuje starzenie się wody. 

Dlaczego NOEL stosuje miedź?

Po pierwsze stosowana  jest już od ponad  
10 tysięcy lat. Rury miedziane są wytwarza-
ne z naturalnego nieszkodliwego dla zdro-
wia metalu. Nie dodaje się do nich żadnych 
sztucznych domieszek i dodatków. Miedź jest 
przyjazna dla zdrowia, nie zawiera szkodli-
wych dodatków, ani lotnych związków orga-
nicznych, które mogłyby przenikać do wody 
pitnej. Jest odporna na wysoką i niską tem-

peraturę oraz antybakteryjna, jak również 
wytrzymała. To bardzo dobry przewodnik 
ciepła, odporny na korozję i bardzo trwały. 
Trudno go też uszkodzić mechanicznie.
Po drugie rury miedziane są materiałem hi-
gienicznym i antybakteryjnym. To dobry wy-
bór w instalacji wody pitnej i ciepłej wody 
użytkowej. Badania wykazały, że rury mie-
dziane w instalacjach wody pitnej ogranicza-
ją powstawanie biofilmu oraz hamują rozwój 
bakterii Legionelli.  

- materiał: S235JR
- ciśnienie pracy robocze c.w.u.: 6 bar
- ciśnienie pracy wymiennika ciepła: 3 bar
- dopuszczalna temperatura pracy: 95oC
- izolacja: Alu Lamella mat + wełna
- płaszcz zewnętrzny izolacji: skay
- powierzchnia wymiany ciepła wężow-
nicy c.w.u.: F = 2,35 m²
- moc grzewcza wężownicy miedzianej 
c.w.u.: 60 kW
- wydajność c.w.u.: 960 l/h

- powierzchnia wymiany ciepła wężow-
nicy solarnej: F = 1,7 m²
- moc grzewcza wężownicy miedzianej 
solarnej: 43 kW
- powierzchnia wymiany ciepła wężow-
nicy do kotła gazowego: F = 1,7 m²
- moc grzewcza wężownicy miedzianej 
do kotła gazowego: 43 kW
- gwarancja: 10 lat
- praca wymiennika w układzie otwar-
tym i zamkniętym

Parametry techniczne wymienników NOEL
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Model UNO/2 200 300 400 500
Pojemność podgrzewacza [l] 200 300 395 500
Objętość wspomagania [l] 95 105 165 180
Objętość obiegu solarnego [l] 105 195 230 320

Wymiennik dol.  
(sol.)

gór.  
(kocioł)

dol.  
(sol.)

gór.  
(kocioł)

dol.  
(sol.)

gór.  
(kocioł)

dol.  
(sol.)

gór.  
(kocioł)

Pojemność wymiennika [l] 3,8 3,5 8,1 4,3 8,1 4,9 10,3 4,9
Powierzchnia wymiany [m2] 0,75 0,52 1,2 0,65 1,2 0,72 1,5 0,72
Natężenie przepływu w obiegu pierwotnym [m3/h] 2 2 2 2
Temperatura w obiegu pierwotnym [oC] 80 80 80 80
Moc wymiany (1)(2) [l/h] 17,5 21 23 23
Wydajność godzinowa przy Δt = 35 K (1)(3) [l/h] 430 515 565 565
Wydajność początkowa w ciągu 10 min.  
przy Δt = 35 K (1)(3) [l/10 min.] 170 190 305 325

Stała schładzania [Wh/j.oCl] 0,20 0,20 0,19 0,15
Ciężar netto [kg] 75 100 140 157
(1) Temperatura wody zimnej: 10oC (2), temperatura c.w.u. 45oC, temperatura ob. pierw. do 80oC, natężenie przepływu w ob.  
pierw. 2 m3/h (3) temp. c.w.u. 40oC, temp. magazynowania c.w.u. 65oC, wartości zmierzone tylko na objętości wspomagania

Inisol Uno  
– pierwszy wśród 
podgrzewaczy  
solarnych De Dietrich

  Katarzyna Bykowska

  Oprócz wyjątkowo atrakcyjnej ceny (pod-
grzewacze już od 3718 zł netto), Inisol UNO 
można zintegrować ze stacją solarną DKP, 
umożliwiającą wytwarzanie ciepłej wody 
użytkowej bezpośrednio z obiegu solarnego. 
Podgrzewacze są wyposażone w inteligent-
ne, autonomiczne systemy sterowania  
Diemasol A. Wnętrze zbiorników oraz wę-
żownice zostały pokryte emalią kwarcową 
o opatentowanej recepturze, gwarantującą 
krystaliczną czystość wody. Wydłużona wę-
żownica solarna o dużej powierzchni wymia-
ny oraz spieniona izolacja poliuretanowa  
o grubości 50 mm przekłada się w efekcie na 
wysoką wydajność i szybkość grzania. 
Ciekawostką jest wyposażenie podgrzewa-
czy w zdejmowaną, elastyczną obudowę ze-
wnętrzną, umożliwiającą transport bez ryzy-
ka ich uszkodzenia. 

Krótka charakterystyka:
- zasobnik stalowy, emaliowany z izolacją  
z bezfreonowej spienionej pianki poliuretano-

wej o grubości 50 mm. Ochrona za pomocą 
anody magnezowej;
- wymiennik dolny solarny i wymiennik górny 
dedykowany do kotła, wykonany z gładkiej 
rury emaliowanej na zewnątrz;
- podłączenie wymiennika solarnego z przo-
du, wszystkie pozostałe podłączenia z tyłu.
- maksymalna temperatura robocza: obieg 
pierwotny (wymiennik) 95°C, obieg wtórny 
(zasobnik) 95°C;

- maksymalne ciśnienie robocze: obieg pier-
wotny (wymiennik) 10 bar, obieg wtorny  
(zasobnik) 10 bar.  

Firma De Dietrich przedstawia kompletny typoszereg 
niezależnych, solarnych podgrzewaczy c.w.u. Inisol UNO, 
o pojemnościach od 200 do 500 litrów. 

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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ry. Zapewnia to stabilność 
warstwowania tempera-
tury, istotnej w niezawod-
nym działaniu instalacji 
ciepłej wody z cyrkula-
cją. Grupy pompowe 
podłączone są do naj-
niższej warstwy zasobni-
ka, co skutkuje najniższy-
mi z możliwych startami 
ciepła. 
Centrala grzewcza  
Regucor WHS ma wysoką 
sprawność energetyczną. 
Do oszczędności ener-
gii w trakcie eksploatacji 
przyczyniają się m.in. wykonane z najwyższej 
jakości materiałów izolacyjnych płaszcz bu-
fora i łupiny, w jakie zostały otulone wszystkie 
grupy pompowe.

Jednym z czynników, który pomoże w prze-
konaniu inwestora bądź wykonawcy do za-
stosowania modułowej centrali grzewczej 
jest znaczące obniżenie nakładu pra-
cy związanego z wykonywaniem instalacji 
oraz oszczędność miejsca zabudowy. Dzię-
ki wstępnie zmontowanym grupom pompo-

wym, ukrytemu prowadzeniu rur i możliwości 
połączenia z instalacją na jednym poziomie 
znaczenie skraca się czas pracy instalatora 
podczas wykonania kotłowni. 

Sterownik solarny Regtronic RS-B
Regucor WHS umożliwia optymalne wykorzy-
stanie alternatywnych źródeł energii (ener-
gii słonecznej, paliw stałych, energii pompy 
ciepła itp.). Wbudowany wielofunkcyjny ste-
rownik solarny Regtronic RS-B dba o optymal-
ne wykorzystanie energii słonecznej i steruje 

  Wielofunkcyjna centrala grzewcza Regu-
cor WHS Oventrop to bufor ciepła zespolony 
z zestawem urządzeń umożliwiających gro-
madzenie i dystrybucję ciepła w instalacji:
• przyłączenie źródła ciepła (kotła, pompy 
ciepła, modułowego bloku energetycznego 
MBE),
• magazynowanie ciepła,
• podgrzew wody użytkowej ,
• przyłączenie dwóch obiegów grzewczych ,
• wykorzystanie ciepła z instalacji solarnej 
do podgrzewu wody użytkowej i wspomaga-
nia ogrzewania.

Budowa Regucor WHS
Modułowa budowa centrali Regucor WHS 
pozwala na jej  zastosowanie w domach jed-
no- lub dwurodzinnych, zarówno nowobudo-
wanych, jak i modernizowanych. Urządzenie 
oferowane jest w dwóch typach różniących 
się pojemnością bufora ( 800 lub 1000 l).
Zintegrowany podgrzewacz wody Regumaq 
XH DN 20 umożliwia higieniczny podgrzew 
wody w trybie przepływowym, w ilości od 10 
do 30 l/minutę. Przewody powrotne (z dwóch 
obiegów grzewczych  i podgrzewu wody) 
podłączone zastały do bufora z uwzględ-
nieniem warstwowego rozkładu temperatu-

Centrala grzewcza 
Regucor WHS Oventrop  
– laureat nagrody Plus X Award 

  Joanna Pieńkowska

Oventrop sp. z o.o.
Bronisze, ul. Świerkowa 1B
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 722 96 42
faks +48 22 722 96 41
info@oventrop.pl, www.oventrop.pl
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  Firma Kospel istnieje na rynku od ponad 
20 lat. Obecnie uznawana jest za jednego 
z największych producentów podgrzewa-
czy wody w Polsce, a swoje produkty ekspor-
tuje do ponad 30 krajów świata. Ten sukces 
jest możliwy dzięki stosowaniu najnowocze-
śniejszych technologii w celu zapewnienia 
najwyższej jakości produktów. Oferta firmy 
Kospel obejmuje wymienniki poziome, wy-
mienniki stojące z jedną wężownicą, z dwo-
ma wężownicami oraz zbiorniki buforowe.

Wymienniki poziome Termo Hit

Najbardziej popularne są wymienniki pozio-
me, które najczęściej współpracują z kotła-
mi stałopalnymi. W tej grupie Kospel oferuje 
urządzenia z podwójną wężownicą WW Ter-
mo Hit oraz wymienniki dwupłaszczowe WP 
Termo Hit. Warto podkreślić, że wymienniki 

dwupłaszczowe zapewniają zdecydowanie 
większą moc cieplną i umożliwiają szybsze 
nagrzewanie wody.
Nowa technologia! Firma Kospel zastoso-
wała dodatkowo w wymiennikach  
WP Termo Hit nowatorską technologię 
falowania powierzchni zbiornika.  
Dzięki temu uzyskano jeszcze większą 
powierzchnię wymiany ciepła i zwiększo-
ną odporność na ciśnienie do 0,3 MPa.

Wymienniki stojące z jedną  
wężownicą SW Termo Max

Wymienniki z jedną wężownicą doskona-
le nadają się do współpracy z dowolnym ko-
tłem. Mają wężownicę o dużej powierzchni 
wymiany ciepła, sięgającą do samego dna 
zbiornika, co zapewnia szybki czas podgrze-
wania i równomierny rozkład temperatury  

Zasobniki  
i wymienniki  
ciepłej wody KOSPEL

  Dariusz Michalski

Firma Kospel uruchomiła pierwszą w Polsce w pełni 
zautomatyzowaną linię do emaliowania proszkowego 
zbiorników. Dzięki zastosowaniu tej innowacyjnej 
technologii produkty marki Kospel gwarantują 
niezawodną eksploatację.

w całej objętości zbiornika. Dostępne są po-
jemności od 100 do 400 litrów.
Wymienniki stojące mają obudowę z twar-
dego tworzywa w srebrnym kolorze, która za-
pewnia estetyczny wygląd i odporność na 
uszkodzenia mechaniczne.

Zautomatyzowany proces emaliowania zbiorników

KOSPEL S.A.
ul. Olchowa 1, 75-136 Koszalin
tel. 94 346 38 08, infolinia: 801 011 225
faks 94 346 33 70
kontakt@kospel.pl, www.kospel.pl
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obiegami grzewczymi odpowiednio do za-
potrzebowania na ciepło, z uwzględnieniem 
temperatury wewnętrznej i zewnętrznej. De-
cydując się na zastosowanie centrali grzew-
czej Regucor WHS, można wybrać dowolne 
źródło energii: kocioł na paliwo stałe, kocioł 
gazowy, olejowy, pompa ciepła itp.
Sterownik centrali grzewczej wyposażony jest w:
• 12 wejść z możliwością wykorzystania np. 
do pomiaru temperatury,
• 9 wolnych wyjść przekaźnikowych (możli-
wość podłączenia np. dotychczas wykorzy-
stywanego kotła),
• port S-BUS  umożliwiający zdalny odczyt 
danych z rejestratora Dyna Temp ST,
• slot karty SD  do zapisu i odczytu danych.

Plus X Award 
Wszystkie wymienio-
ne zalety przyczy-
niły się przyznania 
przez jury konkur-
su wyróżnienia Plus 
X Award dla centra-
li grzewczej Regu-
cor WHS Oventrop, 
z uwzględnieniem 
pięciu podstawo-
wych kategorii:
• innowacyjność,
• wysoka jakość,
• wygoda obsługi,
• funkcjonalność,
• ekologia.
Oprócz nagrody 
Plus X Award  
Regucor WHS  
został dodatkowo 
wyróżniony jako  
„Najlepszy produkt 
roku 2012”.  
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Wymienniki z dwoma wężownicami 
SB Termo Solar

Coraz częściej w kotłowniach montuje się 
wymienniki wyposażone w dwie wężownice 
umożliwiają podłączenie dwóch źródeł cie-
pła. Najczęściej jest to kocioł oraz układ so-
larny. Firma Kospel oferuje w tej grupie urzą-

dzenia o pojemnościach od 200 do 400 
litrów. Dolna wężownica w tym przypadku 
ma zdecydowanie większą powierzchnię wy-
miany ciepła i służy do podłączenia kolekto-
rów słonecznych.

Zbiorniki buforowe

Firma Kospel oferuje zbiorniki buforowe  
w wersji bez wężownicy SV oraz w wersji z wę-
żownicą SVW. Są to solidnie wykonane urzą-
dzenia o bardzo dobrej izolacji. Umożliwiają 
połączenie kilku źródeł ciepła i kilku obwo-
dów grzewczych.
Produkty marki Kospel dostępne są w więk-
szości najlepszych hurtowni i sklepów branży 
instalacyjnej i grzewczej w Polsce. 
W celu uzyskania dodatkowych informa-
cji lub pełnego katalogu produktów  
należy kontaktować się z działem  
doradztwa technicznego, e-mail:  
kontakt@kospel.pl  

Zbiorniki buforowe

Wymiennik dwupłaszczowy WP Termo Hit  
z technologią falowania ścianek zbiornika

Wymienniki pionowe

Seminarium „Zasady oceny zgodności wyro-
bów budowlanych. Przydomowe oczyszczal-
nie ścieków” skierowane jest do przedstawi-
cieli administracji samorządowej, nadzoru 
budowlanego oraz producentów przydomo-
wych oczyszczalni ścieków.
Niektóre tematy poruszane podczas wykładów:
- Zasady oceny zgodności wyrobów budow-
lanych zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG
- Perspektywy związane z rozporządzeniem  
UE nr 305/2011, zmiany po 01.07.2013
- Akredytacja, notyfikacja, badania wstępne 
typu w laboratorium notyfikowanym
- Wymagania dotyczące wytrzymałości w od-
niesieniu do małych oczyszczalni ścieków, eks-
perymentalne i obliczeniowe metody badań
- Wymagania dla ścieków odprowadzanych 
– wymagania prawne, parametry oceny we-
dług normy EN 12566-3, badania biochemiczne 
- Perspektywy związane ze zmianami w nor-
mach serii EN 12566
- Zasady doboru próbki reprezentatywnej, ty-
poszereg
- Badania uznawane przez jednostki notyfiko-
wane – zasady
- Badania w ITB
Wykłady prowadzą specjaliści z Instytutu Tech-
niki Budowlanej. Seminarium, odbędzie się  
w sali konferencyjnej na parterze, w budynku 
Instytutu przy ul. Filtrowej 1, w Warszawie.
Koszt uczestnictwa wynosi: 300 zł od osoby 
i obejmuje: prowadzenie zajęć dydaktycz-
nych, materiały szkoleniowe, lunch, kawę  
i herbatę w czasie przerwy. Uczestnicy otrzy-
mują zaświadczenie o udziale w seminarium 
szkoleniowym. Zgłoszenia do 14 września 
2012 r. Kierownik szkolenia: Ewa Szewczak,  
tel. 22 57 96 279, e.kowalczyk@itb.pl
Więcej

ITB zaprasza  
na seminarium POŚ

Firma Ariston została wyróżniona przez 
autorów V edycji włoskiej inicjatywy 
Green Brand 2012, której celem jest wy-
łonienie najlepszych praktyk w dziedzi-
nie zrównoważonego rozwoju. Tym sa-
mym dołączyła do prestiżowego gro-
na „zielonych marek”, których rozwój 
rynkowy jest nieodłącznie związany  
z wymogami ochrony środowiska, ta-
kich jak Philips, Peugeot, Unilever, IMQ 
czy Coca-Cola. 
Wynikiem cyklicznych badań, przepro-
wadzanych przez niezależnych przed-
stawicieli sektora nauki, jest publika-
cja opisująca wzorce najlepszych pro-
ekologicznych praktyk na włoskim ryn-
ku. Laureaci projektu Green Brand do-
starczają dowodów na to, że współ-
istnienie marketingu i ochrony środo-
wiska jest nie tylko możliwe, lecz na-
wet pozwala pozytywnie wpływać na 
tendencje rynkowe. Wśród wyróżnio-
nych w tym roku firm znalazła się rów-
nież marka Ariston wraz z innowacyjny-
mi pompami ciepła NUOS. 

Ariston laureatem 
Green Brand 2012
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Zbiorniki buforowe 
lub warstwowe  
– 2 sposoby Vaillanta  
na magazynowanie  
ciepła

  Stefan Żuchowski

Rosnące ceny nośników energii i niepewność 
dostaw niektórych z nich sprawia, że dziś wiele 
osób stosuje w instalacji kilka źródeł ciepła.  
Dla uzyskania niskich kosztów eksploatacji  
i odpowiedniego komfortu obsługi bardzo ważne 
jest, by instalacja była dobrze dopasowana do cech 
poszczególnych źródeł ciepła. Trzeba wziąć pod 
uwagę to, że część urządzeń dostarcza najwięcej 
energii wtedy, gdy jej zużycie w domu jest niskie. 
Przykładem mogą być kolektory słoneczne  
czy kominki z płaszczem wodnym, szczególnie 
te o dużej mocy. To sprawia, że w nowoczesnych 
instalacjach jednym z niezbędnych elementów staje 
się zbiornik buforowy. Spełnia on rolę akumulatora, 
który magazynuje energię produkowaną przez 
poszczególne źródła, a potem oddaje ją  
do instalacji grzewczej czy do wody użytkowej 
proporcjonalnie do aktualnych potrzeb.  
Dzięki temu możemy zmagazynować i wykorzystać 
tańszą energię i zredukować zużycie drogich paliw. 

  Zbiornik buforowy auroSTOR  
VPS SC 700

W instalacjach z kotłem gazowym czy olejo-
wym oraz kolektorami słonecznymi i komin-
kiem dobrze sprawdza się auroSTOR VPS SC 
700. Jest to zbiornik buforowy płaszczowy 
o całkowitej pojemności około 700 l z wbu-
dowanym zasobnikiem ciepłej wody o po-

jemności 180 l. Dodatkowo zbiornik jest wy-
posażony w dwie wężownice o znacznej 
powierzchni. Jedna jest wykorzystywana do 
podłączenia kolektorów słonecznych, a dru-
ga do podgrzewania wody użytkowej w za-
sobniku. Efektywną pracę całego układu 
zapewnia sterownik pogodowy i solarny au-
roMATIC 620 oraz blok hydrauliczny z zawora-
mi przełączającymi. Celem działania systemu 

Zbiornik buforowy  
auroSTOR VPS SC 700

Zbiornik warstwowy  
VPS allSTOR
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jest z jednej strony maksymalne wykorzysta-
nie „taniej” energii dostarczanej przez ko-
lektory lub kominek, a z drugiej zapewnie-
nie odpowiedniego komfortu użytkowników. 
Dla uzyskania najwyższej sprawności system 
sterowania analizuje cały czas temperaturę 
wody w zbiorniku buforowym i temperaturę 
wody wracającej z instalacji c.o. Jeśli zbiornik 
buforowy jest zimny wówczas woda wraca-
jąca z instalacji płynie wprost do kotła, gdzie 
jest podgrzana. Natomiast gdy kolektory lub 
kominek podgrzały wodę w buforze, wów-
czas zimna woda z instalacji grzewczej płynie 
najpierw do bufora, podgrzewa się wstęp-
nie i dopiero na końcu trafia do kotła. Część 
energii jest też oczywiście przekazywana we-
wnątrz zbiornika do wody użytkowej w zasob-
niku. W praktyce więc nie ma sytuacji długo-
trwałego magazynowania energii w buforze 
i związanych z tym strat ciepła. Jeśli tylko bu-
for się podgrzeje, to wspomaga instalację 
c.o. lub zasobnik c.w.u. Po przekazaniu ener-
gii temperatura wody w buforze spada. Zno-
wu mamy możliwość akumulacji energii do-
starczanej przez kolektory czy kominek.
 
Zbiornik warstwowy VPS allSTOR

Jeszcze szersze możliwości dają warstwowe 
zbiorniki buforowe VPS allSTOR. W tym przy-

padku możemy zintegrować w jednej insta-
lacji więcej źródeł ciepła. Może to być np. 
pompa ciepła, kocioł, kominek i kolektory 
słoneczne. Wydaje się to abstrakcją, ale co-
raz częściej takie są oczekiwania inwestorów. 
Zadaniem systemu ze zbiornikiem buforowym 
jest integracja tych urządzeń i zapewnienie 
prawidłowych warunków pracy. Z tego po-
wodu zbiorniki allSTOR są dostępne o po-
jemności od 300 do 2000 l. Dodatkowo 
istnieje możliwość montażu na zbiorniku mo-
dułu do wykorzystania energii słonecznej, 
jak i modułu świeżej wody zapewniającego 
przygotowanie c.w.u. Idea sterowania syste-
mem jest taka, że najpierw zbiornik zasilają 
najtańsze w eksploatacji źródła ciepła, a do-
piero na koniec, w razie potrzeby zbiornik jest 
podgrzewany przez konwencjonalne źródło 
ciepła. Ciekawą cechą tego systemu jest to, 
że w zbiorniku znajduje się wyłącznie woda 
stanowiąca czynnik grzewczy w instalacji.  
W zbiorniku nie ma wbudowanego zasobni-
ka wody użytkowej. Jest ona podgrzewana 
przepływowo w wymienniku płytowym mo-
dułu świeżej wody. Mogłoby się wydawać, 
że taka instalacja będzie miała małą wydaj-
ność, ale tak nie jest. Wymiennik ciepła o du-
żej powierzchni pozwala podgrzewać wodę  
z przepływem nawet do 35 l/min. Można 
więc swobodnie zasilić kilka łazienek. 
Dodatkową zaletą tego sposobu podgrze-
wania wody jest minimalne ryzyko rozwoju 
bakterii z rodziny Legionella. Ilość wody w in-
stalacji jest wielokrotnie mniejsza od porów-
nywalnego systemu z zasobnikiem c.w.u.  
Nie występują też miejsca, w których mogły-
by zalegać osady w instalacji. System zbiorni-
ków buforowych allSTOR VPS zapewnia więc 
wysoki komfort, bezpieczeństwo użytkowania 
i możliwość wykorzystania tańszych nośników 
energii.  

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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a r t y k u ł  t e c h n i c z n y Mistrzowska oferta:
pakietowe rozwiązania Vaillant w rewelacyjnej cenie

Oferta specjalna

Skorzystaj z wyjątkowej oferty marki Vaillant! Od 16 lipca do 30 listopada 2012 r. 
kupując wybrane gazowe kotły kondensacyjne w pakietach, zyskujesz dużo więcej 
niż w przypadku zakupów poszczególnych urządzeń. Ciesz się wysoką jakością 
i nowoczesną technologią naszych systemów grzewczych na nowych warunkach! 
Nie zwlekaj. Wykorzystaj niepowtarzalną okazję.

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

Ponieważ  wybiega w przyszłość.

Ogrzewanie Chłodzenie Energia odnawialna

http://www.vaillant.pl
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zbiornika to i tak niekiedy znacznie więcej 
niż pojemność typowych domowych insta-
lacji grzewczych. Sprawdzi się on doskonale 
do optymalizacji pracy pompy ciepła,  
a więc do przejmowania nadmiaru genero-
wanego ciepła. Nie powinno się go jednak 
stosować do instalacji mającej zapewnić 
pracę układu ogrzewania bez pracy źródła 
ciepła.
Ilość zgromadzonego ciepła w takim zbior-
niku jest dość szybko rozprowadzana po od-
biornikach.

Urządzenia do współpracy z kilkoma 
źródłami ciepła

Zbiorniki buforowe o większych pojemno-
ściach tj. 400, 750 i 950 litrów mają po 8 lub 12 

króćców dostępowych, tworząc 3 lub 4 pary 
zasilanie-powrót. 
Rozmieszczenie króćców, ich liczba oraz do-
stępna pojemność bufora pozwala z dobry-
mi efektami stosować zbiorniki typowo do 
magazynowania ciepła z jednego lub wię-
cej źródeł ciepła. W przypadku układów  
z pompami ciepła o większej mocy mogą 
także pełnić rolę zbiornika optymalizującego 
pracę. Króćce przyłączeniowe zależnie od 
modelu mają wymiary 5/4” lub 2” co pozwa-
la na przeniesienie sporej ilości ciepła. Gdy 
potrzebny jest większy przepływ, jak np.  
w kaskadzie pomp ciepła, zbiorniki można 
łączyć równolegle, tworząc baterie.

  Do magazynowania wody grzewczej do-
stępne są zbiorniki Vitocell 100-E w pojemno-
ściach od 200 do 950 l z czego jedynie model 
o najmniejszej pojemności ma trwale przymo-
cowaną izolację termiczną z bezfreonowej, 
twardej pianki PUR. Modele pozostałe o po-

jemnościach 400, 750 i 950 litrów dostarczane 
ze zdjętym płaszczem izolacji termicznej dla 
ułatwienia wniesienia na miejsce montażu. 
Płaszcz izolacji termicznej wykonany został  
z włókien poliestrowych, które poza bardzo 
dobrymi właściwościami termicznymi charak-
teryzują się wysokim stopniem recyklingu. 

200 l – najmniejszy model w rodzinie

Zbiornik buforowy o pojemności 200 litrów 
ma 6 miejsc dostępowych z czego 4 z nich 
tworzą pary zasilanie-powrót. Taka pojem-
ność jest bardzo często wykorzystywana do 
instalacji z pompami ciepła dla optymalizacji 
pracy sprężarki. 
Stosuje się go jako tzw. zbiornik dobiegowy, 
ponieważ stosunkowo niewielka pojemność 

Viessmann 
prezentuje  
zasobniki Vitocell  
w szerokim spektrum 
zastosowań

  Dawid Pantera

Oferta firmy Viessmann w zakresie wyposażenia instalacji 
grzewczych zawiera zbiorniki buforowe Vitocell-E do 
magazynowania wody grzewczej charakteryzujące się bardzo 
niewielką stratą postojową oraz wysoką odpornością ogniową. 

Vitocell 140-
E przeznaczony 
jest szczególnie do 
współpracy z małymi 
instalacjami solarnymi 

Vitocell 340-M  
– kombinacja  
zasobnika buforowego 
wody grzejnej  
z podgrzewaczem c.w.u.

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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Większe modele – do odbioru ciepła 
z kolektorów

Zbiorniki o największych pojemnościach 750 
i 950 litrów można także dostać z zabudowa-
ną w dolnej części wężownicą pod układ so-
larny. Model Vitocell 140-E ma wężownicę  
o powierzchni 1,8 lub 2,1 m2, co w połączeniu  
z pojemnością pozwala na podłączenie około 
12-20 m2 powierzchni kolektorów słonecznych. 
Wartość straty postojowej zbiornika jest bardzo 
niska i wynosi zaledwie 1,63-1,67 kWh/24 h. 
Model o oznaczeniu Vitocell 160-E wyposa-
żono w dodatkowy system rozprowadzający 
ciepło z instalacji solarnej, dzięki temu jesz-
cze efektywniej można pozyskiwać energię  
z przyłączonej instalacji solarnej.

Zbiorniki multiwalentne

Dodatkowe modyfikacje poprzez dołożenie 
do bufora Vitocell 140-E i 160-E karbowane-
go wymiennika ze stali nierdzewnej tworzy 
zbiorniki multiwalentne o oznaczeniu Vitocell 
340-M i 360-M. Zbiorniki występujące tylko o 
pojemnościach 750 i 950 l idealnie nadają się 
do łączenia wielu źródeł ciepła, np. kotła na 
paliwo stałe, kotła na paliwa gazowe, insta-
lacji solarnej. Zmagazynowana woda grzew-
cza ogrzewa przepływającą karbowanym 
wymiennikiem zimną wodę użytkową. Takie 
rozwiązanie pozwala na zachowanie niskich 
strat postojowych, a także eliminuje koniecz-
ność wykonywania wygrzewania antybakte-
ryjnego. Z drugiej zaś strony ogrzewanie prze-
pływowe wody użytkowej wymaga wyższej 
temperatury wody grzewczej, co wyklucza 
współpracę z pompami ciepła. Do ogrzewa-
nia wody użytkowej w instalacjach z pompą 
ciepła korzystniej jest zastosować zewnętrzny 
podgrzewacz pojemnościowy.  

„Perspektywy rozwoju pomp ciepła i ich zna-
czenie w budynkach energooszczędnych, pa-
sywnych i około zero-energetycznych” w ra-
mach drugiej edycji Międzynarodowych Tar-
gów Energii Odnawialnej i Efektywności Ener-
getycznej RENEXPO® Poland 17-18.10.2012 
Centrum EXPO XXI Warszawa.
Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Tech-
nologii Pomp Ciepła (PORT PC) odbędzie się 
pod hasłem: „Perspektywy rozwoju pomp cie-
pła i ich znaczenie w budynkach niskoener-
getycznych, pasywnych i około zeroenerge-
tycznych”. O pobudkach, jakie stale mają na 
uwadze propagatorzy zielonych technologii 
w branży energetycznej mówi sam organiza-
tor Kongresu: Dziś energia staje się coraz droż-
sza, a zasoby surowców energetycznych wy-
czerpują się, energooszczędność jest koniecz-
nością i szansą. Ponad 40% energii zużywa-
nej w Polsce jest związane z ogrzewaniem bu-
dynków, dlatego szczególnie ważnym jest pro-
jekt programu NFOŚiGW związany z dofinanso-
waniem budynków energooszczędnych i pa-
sywnych. Jest on w stanie wywołać w Polsce 
modę na budowanie budynków zużywają-
cych wielokrotnie mniej ciepła niż tradycyjne 
budynki budowane obecnie. W wielu krajach 
Europy zastosowanie pompy ciepła w budyn-
kach energooszczędnych jako źródła ciepła i 
chłodu stało się już standardem. Tak zapewne 
niebawem  stanie się i w Polsce. 
Prezes zarządu PORT PC Paweł Lachman pod-
kreśla również znaczenie starań w dążeniu do 
zwiększenia niezależności od niepewnych do-
stawców ropy i gazu, pochodzących w więk-
szości z niebezpiecznych politycznie regionów 
naszego globu. Pompy ciepła, używając do 
produkcji ciepła energię słoneczną zgroma-

dzoną w powietrzu, gruncie i wodzie, jawią się 
zatem w obliczu tych problemów jako rozsąd-
ne i innowacyjne rozwiązanie. 
Obecnie wykorzystanie pomp ciepła w Polsce 
do celów grzewczych wciąż pozostaje margi-
nalne. PORT PC wskazuje na duży potencjał 
wzrostu  na naszym rodzimym rynku pomp cie-
pła: przeprowadzone analizy wykazały bo-
wiem ponad 30 proc. przyrost na rynku w 2011 
roku w stosunku do roku poprzedniego. Być 
może targi Renexpo Poland i wiedza jaka zo-
stanie przekazana gościom podczas Kongre-
su przyczyni się do tego, że ta tendencja wzro-
stu w najbliższej przyszłości będzie przybierać 
na sile. 
Nie można jednak pomniejszać wpływu pol-
skiej polityki na prędkość rozwoju technologii 
pomp ciepła. Wszyscy zainteresowani z branży 
z zapartym tchem wypatrują wejścia w życie 
nowego systemu wsparcia dla OZE. Zdaniem 
PORT PC możliwy jest nawet ponad dwukrotny 
wzrost rynku pomp ciepła rocznie, jeśli zosta-
nie zapewnione dofinansowanie na zakup i in-
stalację tego rozwiązania energetycznego. 
Miejmy nadzieję, że po implementacji nowe-
go prawa pompy ciepła zyskają wśród Pola-
ków na atrakcyjności i uda się zmniejszyć prze-
paść dzielącą nas od innych krajów europej-
skich, które dużo wcześniej zaczęły doceniać 
te urządzenia.
Kongres PORT PC będzie z pewnością intere-
sującym wydarzeniem dla wszystkich zaintere-
sowanych tematyką innowacyjnych rozwiązań 
na rynku pomp ciepła w krajach zachodnich, 
a także perspektywami ich rozwoju w naszym 
kraju. 
Więcej informacji oraz zgłoszenia:  
www.portpc.pl oraz www.renexpo-warsaw.com

I Kongres Polskiej Organizacji  
Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

Smay Sp. z o.o. przeprowadziła szereg 
dobrowolnych badań kompaktowych 
jednostek napowietrzających iSWAY FC 
typu Adaptive zakończonych wynikiem 
pozytywnym. W skład badań wchodzi-
ły kompleksowe badania przeprowadzo-
ne w laboratorium I.F.I. przez niemieckich 
ekspertów i praktyków w dziedzinie syste-
mów różnicowania ciśnienia. Przeprowa-
dzone badania wykazały, że odpowied-
nio zaprojektowane i skonfigurowane sys-
temy różnicowania ciśnienia sterowane 
elektronicznie mogą literalnie wypełnić 
wymagania funkcjonalne określone  
w normie PN-EN 12101-6:2007, co było 
dotychczas wielokrotnie poddawane  
w wątpliwość. Kompaktowa jednostka 
napowietrzająca służy do nadciśnienio-
wego zapobiegania zadymieniu dróg 
ewakuacyjnych na wypadek pożaru. 
Urządzenie iSWAY FC typu Adaptive po-
zwala na zabezpieczenie wszystkich stan-
dardowych pomieszczeń wchodzących  
w skład poziomych i pionowych dróg 
ewakuacyjnych zarówno w budynkach 
mieszkalnych i biurowych, jak również  
w obiektach przemysłowych. Jednostka 
wyposażona jest w nowoczesną automa-
tykę produkcji firmy Plum Sp. z o.o. – zastoso-
wano w niej układ regulacji adaptacyjnej. 

iSWAY FC  
typu Adaptive
przebadany w Aachen
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Kilka liczb i faktów o ogrzewaniu,  
wentylacji, odwodnieniu…     

Jak „zainstalowano” 
Stadion Narodowy?

  tekst: Małgorzata Tomasik, zdjęcia: Sylwia Śmiecińska

  Dzięki uprzejmości firm KAN i Imtech oraz 
Narodowego Centrum Sportu zapoznałyśmy 
się z historią  prac instalacyjnych na Stadio-
nie Narodowym, a w historii tej tak napraw-
dę najważniejsi byli ludzie, ich profesjonalizm 

i zaangażowanie, wola współpracy i niejed-
nokrotnie wręcz poświęcenie dla pracy. Za fi-
nalnym obrazem wzorowo wykonanych insta-
lacji w szerokim zakresie tematycznym kryła 
się codzienność wykonawcza: błoto i samo-

chody dostawcze, które w nim grzęzły, tygo-
dnie i weekendy przepracowane na 3 zmia-
ny, profesjonalne szkolenia wykonawców, 
logistyka i terminowe dostawy najczęściej bę-
dące wynikiem wielkiej otwartości w kon-

taktach międzyludzkich, żmudna praca nad 
zmianami i presja dotrzymania terminów...  
Stadion Narodowy zaprojektowała pracow-
nia architektoniczna JSK Architekci, na opra-
cowanie projektu miała 6 miesięcy, ale w rze-

Budowę Stadionu Narodowego śledziły uważnie 
oczy milionów Polaków. Ten olbrzymi stadion 
wybudowany na działce 18 ha, o kubaturze  
1 mln m3 budził wiele emocji – nie tylko 
piłkarskich (te już podczas 
EURO 2012), ale też 
„budowlanych” na etapie 
projektowania i wykonawstwa. 
Dla naszej branży jednak 
najciekawsze są systemy 
instalacyjne, czyli to co pracuje 
na potrzeby aż 204 tys. m2 
powierzchni pomieszczeń 
użytkowych stadionu i …z tymi 
właśnie instalacjami mieliśmy 
okazję się zapoznać podczas 
lipcowej wizyty na nowym 
stadionie.

Stadion Narodowy zwiedziliśmy w towarzystwie przedstawicieli firm (na zdjęciu od lewej):
- Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o. – Piotra Affek (Inspektora Nadzoru Robót Instalacji 
Sanitarnych i Mechanicznych),
- Imtech Polska sp. z o.o.: Krzysztofa Ziółkowskiego (wicedyrektora ds. technicznych budowy Stadionu 
Narodowego), Roberta Nowaka (dyrektora ds. korporacyjnych), Marty Kurek (dyrektora finansowego 
ds. realizacji projektów), Marty Lesiak (kierownika projektu instalacji grzewczych i chłodniczych);
- KAN: Grażyny Martynkin (dyrektora ds. inwestycji), Marka Sosińskiego (przedstawiciela 
techniczno-handlowego).
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czywistości był on jeszcze kontynuowany  
w trakcie budowy. Pracownia ta jest też au-
torem projektów stadionów we Wrocławiu 
i Stadionu Warszawskiej Legii. 
Firma Imtech podjęła się z kolei realizacji 
wszystkich systemów instalacyjnych, z wyłą-
czeniem elektrycznych i informatycznych. Za-
kres prac obejmował projekt montażowy, 
wykonawstwo i oczywiście nadzór także nad 
swoimi podwykonawcami. W grudniu  
2009 roku została podpisana umowa, a już  
w styczniu 2010 r. Imtech zaczął układać 
pierwsze rury. Podczas prawie 2,5-rocznej 
„stadionowej” przygody Imtech dysponował 
dziennie liczbą pracowników (łącznie z eki-
pami podwykonawców) w zakresie od 300 
do 800, pracującymi w okresach szczyto-

Firma KAN, polski producent systemów  
rurowych z Białegostoku, na budowę  
Stadionu Narodowego dostarczyła dużo 
ponad 120 tys. rur (sztywne rury inox), ale 
to nie wszystko... KAN zaopatrzył inwesty-
cję zarówno w systemy stalowe, jak i two-
rzywowe. Wśród nich znalazły się systemy  
KAN-therm: Inox, Press, a także Push oraz 
inne elementy z oferty.  
Do DN 40 były to systemy pod grzanie  
i chłód, większe zaś średnice do DN 108 
wykorzystano w instalacjach wody (tu  
w szerokim zakresie: zimna woda i ciepła 
woda użytkowa, instalacje wody szarej).  
Zwiedzając stadion, rury z nazwą KAN 
można zobaczyć praktycznie wszędzie: 

w garażach, pomieszczeniach technicz-
nych, łazienkach publicznych, pomiesz-
czeniach dla piłkarzy… Niektórych nie 
można zobaczyć, są bowiem ukryte  
w ścianach, stropach, zabudowach.
Dla firmy KAN Stadion Narodowy wpisał 
się na listę priorytetowych obiektów refe-
rencyjnych o największym chyba zakresie 
dostawy produktów. 
Równocześnie był to obiekt, pod któ- 
rego zamówienia realizowane były aż  
3 lata: KAN prawie od początku wyko-
nawstwa aż po etap finiszu, dostarczał 
rury, ale też narzędzia do łączenia, nad-
zorował swoje dostawy i wykonywanie 
systemów.    

KAN głównym …dostawcą systemów rurowych 

wych budowy na 3 zmiany. Armia ludzi  
i prawdziwe wyzwanie, nie tylko budowlane… 

Stadion...
Na trybunach zasiąść może około 58 000 wi-
dzów. Dla osób niepełnosprawnych przewidzia-
no 106 miejsc, dla przedstawicieli mediów: 900.

9 poziomów:
-  na poziomie -4 (B4) i -3 (B3) znajduje się 
parking dla VIP-ów, organizatorów, obsługi;
-  B3– główne wejścia vipowskie, a także ka-
plica,
-  -2 (B2) – płyta boiska z naturalną, ogrzewa-
ną i nawadnianą murawą. Poziom ten to rów-
nież strefa zawodników, z szatniami dla piłka-
rzy, pomieszczeniami dla sędziów, lekarzy...;
-  -1 (B1) – wejście do budynku w dni, kiedy 
nie ma imprez, tu również jest zlokalizowane 

centrum prasowe i sale konferencyjne;
-  0 (P0) – Dolna Promenada, nią przez  
6 bram północnych i 6 bram południowych 
przechodzą kibice na dolne poziomy trybun.  

Na tym poziomie jest też Biznes Klub, toale-
ty, powierzchnie komercyjne, które po EURO 
mają zarabiać na utrzymanie stadionu
-  +1 (P1) – loże vipowskie na 912 miejsc,  

W obliczu ogromu stadionu człowiek czuje się jak 
mrówka. Można więc wyobrazić sobie uczucie ludzi 
budujących ten obiekt...

http://www.instalreporter.pl
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Instalacje „od kuchni” w obiektywie aparatu…

w tym największa – loża prezydencka  
(112 osób). Na tym poziomie są też ulokowa-
ne stanowiska komentatorskie, studia telewi-
zyjne z widokiem na murawę boiska;
-  +2 (P2) – loże vipowskie, centrum konferencyjne;
-  +3 (P3) – to Górna Promenada (przejście 
dla kibiców na górny poziom trybun), poziom 
z toaletami, gastronomią i punktami pierw-
szej pomocy);

-  +4 (P4) i +5 (P5) – poziomy techniczne + re-
stauracja (obecnie jeszcze w budowie).
Przestrzeń pod trybunami jest zagospodaro-
wana pod pomieszczenia techniczne, biura, 
szatnie dla piłkarzy, restauracje, biura praso-
we. W planach jest też wykonanie klubu fit-
ness. Stadion służyć ma nie tylko jako obiekt 
pod imprezy sportowe i rozrywkowe (np. kon-
certy), ale też jako obiekt wielofunkcyjny 

przeznaczony jest na biura, czy działalność 
komercyjną. Stadion zwiedzaliśmy 10 lipca  
i był właśnie okres, gdy UEFA kończyła swoją 
rolę gospodarza obiektu... 

Wybiórczo o instalacjach….

Stadion zasilany jest z miejskiej sieci ciepłowni-
czej. Węzeł cieplny tego obiektu jest jednym 

z największych w Polsce, jego moc to 15 MW. 
Tu wytwarzane jest ciepło na cele grzewcze 
(ogrzewania i przygotowania c.w.u., ogrze-
wania murawy…) i jako ciepło technologicz-
ne (dostarczane następnie do central wen-
tylacyjnych, nagrzewnic, fancoili…). Nie uda 
nam się wymienić i opisać wszystkich syste-
mów pracujących na stadionie, ale warto za-
poznać się z tymi choć kilkoma szczególnymi.

Tunel Królaka to jedno z nielicznych  
miejsc na stadionie, które są jeszcze 
reliktem przeszłości. 
Niektóre elementy byłego Stadionu 
Dziesięciolecia zostały w naturalny  
sposób zaadoptowane na potrzeby 
nowego obiektu m.in. właśnie tunel 
Królaka, czyli dawny wjazd na płytę 
stadionu (poprzednia płyta boiska była 
niżej, czyli na poziomie B4, obecna jest  
na poziomie B2). 
Dziś tunel Królaka służy, jako wjazd 
do garaży podziemnych. Pod sufitem 
poprowadzono mnóstwo systemów… 

Garaż przewidziano na 1765 miejsc parkingowych. Zdjęcia pokazują m.in. fragmenty systemów: wentylacji strumieniowej (Flakt Bovent), wentylacji 
oddymiającej (kanały oddymiające Frapolu, klapy przeciwpożarowe Trox), sytemu odwodnień (Hauraton) i oczywiście wentylacji właściwej… 

http://www.instalreporter.pl
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Jednym z większych wyzwań pod kątem za-
wodowym był system odprowadzenia wody 
z dachu i wykonanie tzw. ringu, czyli najpro-
ściej mówiąc odwodnienia dachu poprowa-
dzonego w ziemi wokół stadionu w układzie 
pierścieniowym (stąd nazwa ring).
Zacznijmy jednak od dachu… całkowita po-
wierzchnia dachu to 7,2 ha, rozpiętość kon-
strukcji 240x270 m. Na dach składa się dach: 

stały membranowy, szklany i ruchomy chowa-
ny w okrągłej kapsule nad płytą boiska. Dach 
otwiera się za pomocą 60 siłowników (w kie-
runku czterech stron świata) i trwa to 15 min. 
Wpusty deszczowe na dachu są zimą pod-
grzewane kablami elektrycznymi. Woda  
z połaci dachowych podciśnieniowo spływa 
pionami (średnicy 50-80 mm) do „małego 
ringu” (pierwszy pierścień), następnie dalej 

pionami średnicy 150-300 mm sprowadzana 
jest do „dużego ringu”. Ring ten jest ułożony 
w ziemi wokół stadionu, wykonano go z rur 
żeliwnych DN od 300 do 600. Długość duże-
go ringi to ponad 2 km.
Warto w tym miejscu jako ciekawostkę za-
znaczyć, że Stadion Narodowy może się po-
szczycić wzorcowym wręcz systemem zago-
spodarowania wody szarej. Woda z dachu 

jest magazynowana w dwóch olbrzymich 
zbiornikach (usytuowanych w budynku i na 
zewnątrz). Z jednego rozprowadzana jest da-
lej do toalet i wykorzystywana do ich spłuki-
wania, a tych jest niemało… 965. 
Woda z drugiego zbiornika wykorzystywana 
jest do podlewania zieleni wokół stadionu. 
Murawa boiska podlewana jest jednak wodą 
z wodociągu.

Instalacje „od kuchni” w obiektywie aparatu…

Na potrzeby obiektu pracują zarówno centrale wentylacyjne w wersji stojącej, jak i podwieszanej. 
Łączny ich wydatek to 1,2 mln m3/h. Na cele ogrzewania powietrza zużywają one blisko 9,3 MW energii 
pochodzącej z wymiennikowego węzła cieplnego podpiętego pod miejska sieć ciepłowniczą. Chłód 
(na poziomie 4,3 MW) z kolei jest produkowany w chillerach współpracujących z drycoolerami. Większa 
część instalacji wentylacyjnych na poziomie P4 i P5 jest zamontowana praktycznie na zewnątrz. Dlatego 
też kanały instalacji wentylacyjnych wykonane są głównie z blachy stalowej ocynkowanej, wszystkie 
są izolowane i oblachowane. Na Stadionie Narodowym zamontowano łącznie 90 tys. m2 kanałów 
wentylacyjnych. Tu mieliśmy okazję sfotografować m.in. centrale wentylacyjne w wykonaniu zewnętrznym 
firmy Wolf (KG Top64-450, firma ta dostarczyła na stadion łącznie 972 wielofunkcyjnych jednostek), 
agregaty wody lodowej Climaveneta, urządzenia do stabilizacji ciśnienia i odgazowania Pneumatex firmy 
TA Hydronics... Ze względu na usytuowanie systemów, nie tylko kanały wentylacyjne czy centrale są 
izolowane, wszystkie rurociągi także są odpowiednio ocieplone np. izolacjami technicznymi (otulinami), 
niektóre z nich dodatkowe chronione przez zamarznięciem za pomocą elektrycznych kabli grzejnych.
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Statystyki instalacyjne na Stadionie  
Narodowym…
…13 chillerów
…26 drycoollerów
…74 centrale wentylacyjne
…250 fancoilli
...170 splitów
…200 pomp cyrkulacyjnych 
…965 toalet

…24 wanny z hydromasażem
…12 przepompowni
…400 hydrantów
…33 000 główek tryskaczy

Imtech wspomina najtrudniejsze  
momenty…
…ring – „Wykonanie samego ringu przypa-
dło na zimę, czyli najgorszy czas dla robót ze-

wnętrznych – wyjaśnia Krzysztof Ziółkowski.  
– Najtrudniejsze były wykopy i układanie rur. 
Nakład pracy był co najmniej dwukrotnie wyż-
szy, niż gdybyśmy to wykonywali latem. Aby 
rozmrozić ziemię, ustawiliśmy namioty i podłą-
czaliśmy nagrzewnice. Następnie ziemia była 
zagęszczana i dopiero wtedy można było ukła-
dać rurociąg. Udało się jednak i dziś wiemy, że 
podstawą sukcesu był zgrany zespól Imtechu”.

…węzeł ciepłowniczy – „Wykonanie węzła 
to kamień milowy w procesie budowy stadio-
nu – mówi Marta Lesiak. – Nie dość, że to je-
den z największych węzłów w Polsce, to do-
datkowo limitował nas bardzo krótki okres jego 
realizacji. Działaliśmy pod olbrzymią presją ter-
minu, także ze względu na groźbę płacenia 
kar umownych. Wszystkie oczy były zwrócone 
na nas, odwiedzało nas wiele delegacji z in-

Instalacje „od kuchni” w obiektywie aparatu…

Na poziomie P5 obejrzeliśmy też przepompownię zmontowaną z wykorzystaniem 12 pomp firmy 
Grundfos  (w instalacjach zamontowano także pompy Wilo, KSB). Wszystko jeszcze „pachniało świeżością”… 

Z restauracji „w budowie” usytuowanej na P5 
rozciąga się widok na Wisłę, Stare Miasto, Centrum 
i tu też mogliśmy przyjrzeć się jak poprowadzony 
został system odprowadzenia wody z dachu łącznie 
z systemem przelewowym (działającym jedynie 
w momencie nienormatywnego opadu). Wtedy 
niestety woda przelewa się przez dach bezpośrednio 
na zewnątrz. System rynien ogrzewany jest kablami 
elektrycznymi Tyco. Pomieszczenia restauracji mają 
bardzo duże przeszklenia, tak więc w instalacji 
grzewczej zamontowano grzejniki konwektorowe (firmy 
Zehnder) usytuowane tuż pod oknami. Na innych 
ścianach już pomontowane są grzejniki płytowe, a ich 
kolor dobrano pod projekt architektoniczny wnętrz…

Drycoolery (rodzaj chłodnic wody pracujących jako oziębiacze 
wody (glikolu)) w liczbie 26 urządzeń zostały zainstalowane na 
poziomie P5

http://www.instalreporter.pl
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stytucji i organów państwowych, tempo, kon-
trola i stres były dla nas chlebem powszednim. 
Dodatkowo zimowa aura i konieczność już 
ogrzewania świeżo ułożonej murawy na mecz 
Polska – Portugalia, czyli wykonanie jeszcze 
podwęzła „intensyfikowały” naszą pracę.  
Pamiętam pierwsze noce po podłączeniu wę-
zła, gdy nocowaliśmy na budowie, pilnując 
ustawień przepływów i temperatury, ręcznie je 
na samym początku regulując…  

W pomieszczeniach, gdzie przygotowują się 
piłkarze, działa typowa instalacja grzejnikowa c.o. 

Redakcja InstalReportera serdecznie dziękuje 
Pani Grażynie Martynkin (firma KAN) za wszel-
kie udzielone wsparcie w uzyskaniu informacji 
potrzebnych do opracowania materiału.

a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Podaruj swoim Klientom
wakacje od wysokich kosztów! 

Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja.

Promocja
16.07 – 30.11.2012

Spraw, by nie odmawiali sobie wymarzonego urlopu – 
oszczędzą na nowym systemie grzewczym!

Jeśli Twoi Klienci planują zakup nowoczesnego systemu grzewczego, nie muszą  
rezygnować z innych przyjemności. Wystarczy, że skorzystają z oferty specjalnej 
Saunier Duval: kupując wybrane kotły kondensacyjne, za poszczególne akcesoria 
zapłacą tylko 1 zł netto. W ten sposób mogą oszczędzić nawet 1 945,86 zł brutto! 
Promocja trwa w okresie 16.07 – 30.11.2012. 
Szczegóły akcji:
www.saunierduval.pl, infolinia: 801 80 66 66

Oszczędzasz  
nawet do

1 945,86 zł 
brutto

R
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Organizatorem konkursu „Trzeci wy-
miar podłogówki” jest firma Rettig He-
ating sp. z o.o. Przedmiotem konkursu 
jest cały asortyment zawarty w kata-
logu technicznym „Ogrzewanie pod-
łogowe UFH i System rurowy HKS” z wy-
łączeniem narzędzi (katalog na www.
purmo.pl. Celem konkursu jest wyło-
nienie instalatora, który w czasie trwa-
nia konkursu zamontuje ww. asorty-
ment Purmo o największej wartości 
netto, zafakturowanej przez autoryzo-
wanego dystrybutora Purmo. Za zain-
stalowanie produktów o wartości za-
fakturowanej 6000 zł netto, zakupio-
nych bezpośrednio u autoryzowane-
go dystrybutora Purmo, każdy uczest-
nik otrzyma do wyboru jedną z poniż-
szych nagród: kombinezon roboczy, 
kurtka termoaktywna softshell lub ta-
ker do wbijania klipsów 3D. Za wielo-
krotność tej kwoty uczestnik otrzymu-
je odpowiednio więcej nagród, np. za 
zainstalowanie elementów o warto-
ści 18 000 zł netto można otrzymać 3 
dowolnie wybrane nagrody. Nagrodą 
główną dla instalatora, który zainsta-
luje w czasie trwania konkursu produk-
ty Purmo o najwyższej zafakturowanej 
wartości, jest telewizor 3D o rozmiarze 
ekranu 40”.  
Konkurs trwa od 1 sierpnia do 31 paź-
dziernika 2012 roku.
Zgłoszenia można pobrać tutaj, w biu-
rze organizatora, a także w hurtow-
niach autoryzowanych dystrybutorów 
ogrzewania podłogowego Purmo. 

Konkurs Purmo: 
Trzeci wymiar 
podłogówki

http://www.saunierduval.pl
www.purmo.com/docs/Professional/Formularz-zgloszeniowy-Trzeci-wymiar-podlogowki-Purmo.pdf
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pła. Inne ważne czynniki wpływające na 
wartość SPF pompy ciepła to m.in.:
• współczynnik efektywności COP dla pom-
py ciepła (wg normy PN-EN 14511)
• warunki klimatyczne (temperatura ze-
wnętrzna, czas trwania sezonu grzewczego, 
liczba stopniodni grzewczych, rozkład tem-
peratury zewnętrznej),
• parametry budynku (temperatura granicz-

COP dla pomp ciepła  
– czy istnieje górny limit wartości?

  Paweł Lachman

  Wg Centrum Badawczego Pomp Ciepła 
WPZ Buchs ze Szwajcarii w ciągu kilkunastu 
lat nastąpił wzrost COP dla pomp ciepła po-
wietrze/woda dla A2W35, ze średniej 2,3  
(w 1994 r. jeszcze wg normy PN EN 255) do 
średniej 3,5 (wg normy PN 14511 w 2011 r. – 
patrz rys. 1 ). Z kolei dla pomp ciepła solanka/
woda dla B0W35, ze średniej 3,75 (w 1994 r.
jeszcze wg normy PN EN 255) do średniej 4,45 
(wg normy PN 14511 w 2011 r. – rys. 2 ).

Można zauważyć zwiększający się rozrzut po-
między najlepszymi wartościami COP, a naj-
gorszymi (np. COP 5,0 dla B0W35, podczas 
gdy niektóre pompy mają COP ok. 4,0 lub 
poniżej).
Podobne różnice występują też w przypad-
ku pomp ciepła powietrze woda, gdzie dla 
parametrów A2W35 zdarzają się pompy cie-
pła z COP ok. 4,0, ale i również takie z COP 
ok. 3,0.

COP to nie to samo, co SPF

COP nie jest jedynym parametrem decydu-
jącym o rzeczywistej efektywności rocznej 
pomp ciepła.
Przeprowadzone badania rzeczywistej efek-
tywności pomp ciepła w normalnych warun-
kach pracy w budynkach, pokazują jak waż-
ne są poprawny dobór, staranna instalacja 

pompy ciepła i dolnego źródła.
Takie badania prowadzone są od 2008 roku 
przez niemiecki Instytut Fraunhofera pod kie-
runkiem polskiego naukowca Marka Miary – 
szefa zespołu badawczego.
Rys. 3  i 4  pokazują średnie wartości COP  
i pomierzone SPF dla pomp ciepła typu so-
lanka/woda i powietrze/woda poddanych 
badaniom w omawianym projekcie badaw-
czym.
Decydujący wpływ na wartość SPF ma ja-
kość projektowania, oraz wykonania i uru-
chomienia instalacji grzewczej z pompą cie-

  
1  Przebieg wartości COP wg PN-EN 255 i wg PN-EN 14511 dla 
wszystkich testowanych pomp ciepła typu powietrze/woda  
w Buchs od roku 1993

Wg niemieckiego instytutu naukowego ILK z 
Drezna (Instytut Techniki Wentylacji i Chłod-
nictwa) potencjał wzrostu współczynnika 
COP jest ciągle spory i wynosi ok. 30%. Na-

leży pamiętać, że niektóre z podanych po-
niżej opcji wzajemnie się wykluczają i przy 
wzajemnym zastosowaniu zmniejszają efek-
ty wzrostu COP

Jaki jest potencjał wzrostu COP dla pomp ciepła  
typu powietrze/woda i solanka/woda?

Opcje związane z polepszeniem wsp. COP wg ILK Potencjał wzrostu COP [%]

Zmniejszenie oporów przepływu w rurociągach czynnika roboczego 3%
Bardziej efektywne pompy obiegowe 5%
Wewnętrzne przekazywanie ciepła w obiegu roboczym 4-10%
Czynnik roboczy w obiegu pompy ciepła 10%
Parownik, skraplacz, wentylator 10%
Sprężarka, regulacja wydajności obiegu roboczego 9-25%

2  Przebieg wartości COP wg PN-EN 255 i wg PN-EN 14511 dla 
wszystkich testowanych pomp ciepła typu solanka/woda w Buchs 
od roku 1993

Tabela Potencjał wzrostu współczynnika COP

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


40s i e r p i e ń  2 0 1 2  ( 0 8 )  a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

na grzania, izolacyjność budynku, wielkość 
udział zysków ciepła w bilansie energetycz-
nym),
• parametry źródła ciepła (typ źródła cie-
pła, wielkość i rodzaj dolnego źródła, rodzaj 
medium, przepływy),
• parametry instalacji grzewczej (rodzaj in-
stalacji, temperatura zasilania, temperatura 
c.w.u),
• sposób pracy instalacji (czy załączona jest 
grzałka elektryczna, temperatura biwalen-
cyjna, sposób pracy alternatywny lub biwa-
lentny),

• zachowanie się użytkowników instalacji 
(temperatura pomieszczeń, temperatura i zu-
życie c.w.u., załączanie grzałki elektrycznej).
Jednym z głównych wniosków badań jest to, 
że nawet najlepsza pompa ciepła, o nawet 
najwyższym współczynniku COP, może pra-
cować nieefektywnie w nieprawidłowych 
warunkach eksploatacji.
Wyniki projektu potwierdziły wysoką efektyw-
ność pracy pomp ciepła, ale pokazują, że 
wiele jest jeszcze zostało do zrobienia w za-
kresie projektowania i wykonywania instalacji 
z pompami ciepła.  
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3  Wartość 
SPF i średnia 
wartość COP 
(B0W35) dla 
pomp ciepła 
typu solanka/ 
woda

4  Wartość 
SPF i średnia 
wartość COP 
(A2W35) 
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  Wilo a dyrektywa ErP

Przemysł pompowy wprowadzał latami 
nowe rozwiązania technologiczne reduku-
jące zużycie energii, które dzisiaj pozwala-
ją spełnić zdefiniowane w unijnych dyrek-
tywach wymagania. Oszczędzanie energii 
realizowano przede wszystkim poprzez pręd-
kości obrotowe (pompy stałoobrotowe, wie-
lobiegowe) i płynną regulację obrotami 
(pompy elektroniczne). 
Dodatkowe oszczędności energii można  
uzyskać, wykorzystując rożne funkcje pompy  
(np. praca z autopilotem tzw. obniżenie noc-
ne). Zastąpienie w ostatnich latach silników 

asynchronicznych (ACM) synchronicznymi  
silnikami regulowanymi elektronicznie (ECM) 
pozwala na osiągnięcie parametrów speł-
niających wymagania unijne. Pompami wy-
posażonymi w nowe silniki łatwiej sterować  
i osiągać istotne dopasowania funkcji do  
potrzeb.

Ewolucja energooszczędnych pomp 

Wilo-Yonos PICO  
– wyśrubowana  
promocja Wilo!

  Stanisław Sowa

Z nowym, 2013 rokiem wchodzi w życie Dyrektywa UE, dotycząca 
określenia efektywności energetycznej pomp bezdławnicowych, 
pozwalająca na oszczędność energii elektrycznej zasilającej pompy, 
przede wszystkim ciepłownicze. Nowe przepisy wymuszają instalowanie 
bezdławnicowych pomp ciepłowniczych elektronicznie regulowanych  
z wirnikami z magnesu trwałego, tylko one bowiem spełnią ostre 
wymagania zużycia energii. Również pompy dławnicowe potrzebują 
nowych silników synchronicznych, komutowanych elektronicznie  
(tzw. ECM), by sprostać dyrektywie unijnej. 

WILO Polska
al. Krakowska 38, Janki, 05-090 Raszyn 
tel. 22 702 61 61, faks 22 702 61 00
Infolinia: 801 369 456, www.wilo.pl
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Producent pomp Wilo, już od wielu lat, jest 
w pełni przygotowany do oferowania pale-
ty energooszczędnych pomp, spełniających 
wymagania 2013 roku i ich kolejnego za-

ostrzenia w 2015 roku.
Reprezentanci rodziny pomp Wilo-Stratos  
i Wilo-Yonos o najwyższej sprawności z silnikami 
EMC czekają na zastosowania w instalacjach.

Pompa Wilo-Yonos PICO

Wilo-Yonos PICO spełnia wszelkie warunki dy-
rektywy ErP, które będą obowiązywać w ko-
lejnych latach.
Wilo-Yonos PICO to w pełni elektronicz-
na pompa, z bezstopniowym, bezdławni-
cowym silnikiem synchronicznym o naj-
wyższej sprawności ECM. Dzięki temu 
minimalne zapotrzebowanie mocy dla 
typowej pompy o wysokości podnosze-
nia 4 m – czyli dla Wilo-Yonos PICO 25/1-4
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Sprawność pomp bezdławnicowych, a zatem i spadek 
kosztów eksploatacji w latach użytkowania 

– wynosi jedynie 4 W. W trybie rocznym 
pompa może zużyć jedynie 49 kWh! 
Podobnie jak pompa Wilo-Stratos PICO, tak-
że i Wilo-Yonos PICO jest wyposażona w uni-
kalną funkcję automatycznego odpowie-
trzenia komory wirnikowej pompy. W cyklu 
10-minutowym wyrzuca zalegające w niej 
powietrze, pozostałe m.in. podczas instalo-
wania i napełniania układu wodą. 
Połączenie elektryczne pompy, tak jak we 

wszystkich nowych, śrubunkowych pom-
pach Wilo, odbywa się za pomocą wtyczki 
Wilo-Konektor. Nowa pompa została wypo-
sażona w funkcję deblokady umożliwiającą 
odblokowanie wirnika po okresie przestoju. 
Funkcja ta jest szczególnie przydatna,  
gdy w wodzie istnieje zagrożenie wytrące- 
nia się kamienia kotłowego. Zwiększa ona 
niezawodność pracy zarówno samej pompy,  
jak i całej instalacji.  

Zalety pompy Wilo-Yonos PICO: 
- szeroki zakres temperatury przetłacza-
nego medium od 10oC do 95oC,
- najwyższa sprawność i najmniejsze zużycie 
energii elektrycznej (rocznie jedynie 49 kWh),
- cyfrowy wyświetlacz poboru mocy i ci-
śnienia wytwarzanego przez pompę,
- unikalny, automatyczny system od- 
powietrzania,

- łatwe ustawianie parametrów pracy,
- prosty i szybkie podłączenie za po- 
mocą Wilo-Konektor,
- deblokada po okresie postoju.
Teraz Wilo wprowadza promocję  
dla instalatorów na Wilo-Yonos PICO 
 – do każdej pompy gratis komplet 
śrubunków. Promocja trwa od  
1 września do wyczerpania zapasów. 

Wyśrubowana promocja Wilo!
p-v  zmienna (proporcjonalna) różnica ciśnień 
 

 

p-T  temperaturowa regulacja różnicą ciśnień 
 

 

 

 

 

 

 

Auto  funkcja obniżenia 

Podczas redukcji temperatury zasilania pompa    
  przechodzi na zredukowaną stałą liczbę obrotów  

 

p-c  stała różnica ciśnień 

 

 

Oszczędzanie energii realizowane poprzez redukcję i sterowanie obrotami pompy
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  Mieszkańcy

Nim przejdziemy do omówienia instalacji, po-
znajmy mieszkańców i ich zwyczaje oraz wy-
magania, które miały decydujący wpływ na 
założenia projektowe.
• Hipopotarium obecnie zamieszkują dwa hi-
popotamy nilowe (gatunek zagrożony wygi-
nięciem, wpisany w 1984 roku do II Załączni-
ka Konwencji Waszyngtońskiej): Hugo 8-latek 
i 27-letnia Pelagia, która w 2011 roku, po 
śmierci 48-letniej hipopotamicy Anielki, przy-
jechała z Berlina, ale urodziła się we wro-
cławskim zoo w 1985 roku. W basenie wraz  
z hipopotamami pływają jazie, karpie, amu-
ry, tołpygi pstre, piranie paku i jesiotry.
• Najważniejszym mieszkańcem akwarium 
jest tawrosz (tygrys piaskowy) – rekin pocho-
dzący z mórz południowych, od 2006 roku 
wpisany na listę gatunków, którym grozi wy-
ginięcie. Oprócz niego w akwarium pływa-

ją: blisko dna niewielki rekin arabski z Morza 
Czerwonego, żółte zebrosomy, pasiaste ar-
gusy i ławica innych ryb z mórz tropikalnych  
i raf koralowych.

Tryb życia i odżywianie hipopotamów
Hipopotamy prowadzą ziemno-wodny tryb 
życia. W wodzie rozmnażają się, rodzą i kar-
mią młode, wydalają, odpoczywają, a tak-
że śpią. W warunkach naturalnych nocą 
mogą wędrować w płytkiej wodzie na odle-
głość do kilkunastu kilometrów. Dodatkowym 
celem przebywania w wodzie jest regula-
cja temperatury ciała w wyniku jego ochło-
dzenia i ochrona skóry przed wysuszeniem. 
Dzienna porcja wyżywienia to około 1,5% 
masy ciała (mogą ważyć do 3,5 ton). War-
szawskie hipopotamy (poza owocową prze-
kąską w południe) po zamknięciu zoo otrzy-
mują kolację w swoich boksach w części 
zagrodowej. Zjadają dzienne około 20-30 kg

Nietypowe, aczkolwiek ciekawe instalacje  

Instalacje  
w hipopotarium  
i akwarium 
morskim  
w Warszawskim Zoo

 Anna Charkowska*

Na wiosnę 2010 roku 
nastąpiło w Warszawskim 
zoo otwarcie, mieszczących 
się w jednym obiekcie, 
hipopotarium i akwarium 
morskiego, wyposażonych 
w nowoczesne, 
nowatorskie i jedyne 
w Polsce tego rodzaju 
instalacje przygotowania 
wody i powietrza. Obiekt 
służy do hodowli  
i ekspozycji hipopotamów 
nilowych oraz dużych, 
drapieżnych ryb morskich 
(druga, popularna nazwa 
akwarium to rekinarium).

* dr inż. Anna Charkowska, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Politechnika Warszawska
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magania dotyczące warunków hodowli  
i utrzymywania poszczególnych grup gatun-
ków zwierząt w ogrodzie zoologicznym (Dz.U. 
2005 nr 5 poz. 32). W załączniku do tego roz-
porządzenia znajduje się wykaz minimalnych 
warunków przestrzennych dla hodowli i utrzy-
mania zwierząt poszczególnych gatunków 
lub grup gatunków.
Na mocy rozporządzenia, dla hipopota-
mów nilowych konieczna jest powierzchnia 
pomieszczenia zewnętrznego wynosząca 
co najmniej 150 m2 dla pary oraz dodatko-
we 30% powierzchni dla każdego kolejnego 
osobnika, a pomieszczenia wewnętrznego: 
50 m2 dla pary plus 20% dla każdego kolej-
nego osobnika. Niezbędnym wyposażeniem 
jest basen.

Dla ryb morskich niezbędne jest minimum 
100 dm3 wody. Maksymalna obsada ryb  
w akwarium morskim powinna wynosić 1 cm 
długości ryby na 4 dm3 wody. 

Jakość wody powinna odpowiadać para-
metrom charakterystycznym dla rejonów po-
chodzenia danego gatunku i spełniać nastę-
pujące warunki:
• temperatura: 0-25oC dla ryb strefy umiarko-
wanej, 15-30oC dla ryb strefy subtropikalnej, 
22-28oC dla ryb strefy tropikalnej,
• stopień twardości: 0-30odH,
• wartość pH: 7-8,5,
• dopuszczalna zawartość substancji szkodli-
wych:
- azotyny: poniżej 0,1 mg/dm3,
- azotany: poniżej 20 mg/dm3,
- stopień zasolenie: 2-40 g/dm3 (2-40‰).

Opis obiektu

Hipopotarium wraz z panoramicznym akwa-
rium morskim to nowo wybudowany, wolno 
stojący budynek, w głównej części 1-kondy-
gnacyjny z nadbudowaną częścią socjalną  
i wentylatornią. 

pożywienia składającego się z: siana, zie-
lonki, miękkich gałęzi z liśćmi (m.in. wierzbo-
wych), buraków, marchwi, miękkich owoców 
(np. jabłek), pociętych na ćwiartki arbuzów  
i dyni, słomy wspomagającej proces tra-
wienia oraz pełnowartościowego granulatu 
białkowego. 
Mają zwyczaj znaczenia swojego terytorium 
przez rozpryskiwanie odchodów ogonem 
wokół siebie w promieniu kilku metrów,  
co w połączeniu z faktem, że wydalają do 
wody, stanowi istotny problem eksploatacyj-
ny dla instalacji oczyszczających i przygoto-
wujących wodę basenową.

Zwyczaje tygrysów piaskowych
Tawrosze prowadzą aktywne życie przede 
wszystkim nocą. W warunkach naturalnych 
najchętniej przebywają na głębokości 15-20 
metrów. Żywią się rybami i polują na małe re-
kiny i płaszczki. Osiągają długość do 4 m. 
W warszawskim akwarium tawrosz otrzymuje 
do jedzenia 1-2 sole trzy razy w tygodniu, kal-
mary, ośmiornice, mątwy i inne ryby łososio-
wate (pstrągi) oraz jod (mieszkanie w akwa-
rium powoduje wrażliwość na niedobór jodu). 

Wymagania cieplno-wilgotnościowe

Ze względu na warunki zdrowotne i przyzwy-
czajenia hipopotamów, temperatura wody 
w przeznaczonym dla nich basenie zewnętrz-
nym nie może spaść poniżej wartości 10oC. 
Basen użytkowany jest od kwietnia do paź-
dziernika i –  biorąc pod uwagę spadek tem-
peratury wody – konieczne jest jej ogrze-
wanie. Skutkiem kąpieli hipopotamów w 
zimniejszej wodzie byłyby przeziębienia i in-
fekcje, poza tym zwierzęta te po prostu nie 
wchodzą do wody o temperaturze niższej 
niż 10oC. Temperatura wody w basenie we-

wnętrznym wykorzystywanym przez cały rok 
utrzymywana jest w zakresie 16-24oC.
Tawrosz jest bardzo wrażliwy na zmianę wa-
runków termicznych w akwarium, dlatego 
konieczne jest utrzymanie stałej temperatury 
wody z niewielką tolerancją, czyli 25°C±1.  
W przypadku ogrzania lub ochłodzenia 
wody przekraczającego dopuszczalny zakres, 
rekin stanie się albo ospały, albo agresywny.

Temperatura powietrza wewnętrznego w re-
jonie widowni, basenu i plaży w hipopota-
rium latem utrzymywana jest na poziomie 
27oC, a zimą w obszarze widowni 18-22oC. Ta-
kie same wartości temperatury powietrza za-
pewnione są w rejonie widowni i na zapleczu 
akwarium morskiego.

Akta prawne

W rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 
20 grudnia 2004 r. zamieszczone zostały wy-

Basen zewnętrzny dla hipopotamów użytkowany jest od kwietnia do października, basen wewnętrzny to hala tropikalna o odpowiednich warunkach 
wilgotnościowych
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odprowadzenia wody z basenu za pomocą 
górnych przelewów w sposób grawitacyjny 
do zbiornika przelewowego. Zbiornik przele-
wowy jest zaprojektowany na przejęcie wody 
wypieranej przez wchodzące do basenu trzy 
hipopotamy oraz wody wylewanej w wyni-
ku falowania. Ze względu na ubytki wody, 
woda w basenie automatycznie uzupełnia-
na jest wodą wodociągową. Wydatek uzdat-
nionej wody obiegowej to 90 m3/h. Woda ze 
zbiornika jest wstępnie oczyszczana na mi-
krosicie bębnowym, skąd spływa grawita-
cyjnie do studni. 90% wody pompowane jest 
na dwa filtry piaskowe z tworzywa sztuczne-
go, mające usunąć z wody zanieczyszczenia 
mechaniczne, zawiesiny i cząstki koloidalne, 
a potem, po wstępnym podgrzaniu do tem-
peratury 20-22°C, jest kierowane do wlotów 
dennych znajdujących się w pobliżu szklanej 
ściany basenu. 
W ciągu dnia, gdy hipopotamy przebywają 
w basenie, realizowana jest cyrkulacja wody. 
Woda filtrowana jest w filtrze piaskowym,  
w stacji ozonowej dezynfekowana i uzdatnia-
na w celu utlenienia niepożądanych związ-
ków organicznych oraz oczyszczana na fil-
trze węglowym ze związków organicznych, 
które mogłyby stanowić pożywienie dla roz-
woju mikroorganizmów i kierowana do dysz 
znajdujących się w strefie wejściowej do ba-
senu. Zarówno płukanie filtrów piaskowych, 
jak i węglowego odbywa się ręcznie z wy-
korzystaniem pobieranej z rurociągów wody 
czystej. W nocy cała ilość wody wpływa 
przez dysze w strefie wejściowej basenu. Po-
wstający silny strumień wody ma spowodo-
wać przepychanie zanieczyszczeń ze scho-
dów basenu w kierunku części głębokiej, do 
znajdujących się tam króćców. Zastosowa-
no dodatkową pompę w celu odsysania za-
nieczyszczeń z dna basenu w jego głębszej 

Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi  
481 m2, powierzchnia zabudowy: 1321 m2, ku-
batura: 7200 m3.

W obiekcie wyróżnione są 3 grupy pomiesz-
czeń:
• basen wewnętrzny dla hipopotamów wraz 
z plażą i dwupoziomową widownią (część 
zwana szklarnią), zagroda z 4 boksami nocle-
gowymi oraz basen zewnętrzny,
• akwarium morskie wraz z widownią i zaple-
czem,
• zespół pomieszczeń socjalnych, technicz-
nych, technologicznych i magazynowych.
Pomieszczenia przeznaczone dla publiczno-
ści łączą hipopotarium i rekinarium.

Basen wewnętrzny wykonany jako niecka be-
tonowa ma powierzchnię całkowitą około 
115 m2 i objętość 215 m3, a basen zewnętrzny 

(betonowy) powierzchnię 200 m2 (25x16 m), 
objętość 240 m3.
Nad wewnętrznym basenem dla hipopota-
mów został wykonany dach typu szklarnio-
wego z uchylnymi oknami, których otwiera-
nie jest sterowane automatycznie. 
Jednym z trzech charytatywnych celów te-
gorocznego, planowanego na 15 września, 
marszu pod nazwą Ecco Walkathon jest ze-
branie funduszy na powiększenie trawiaste-
go wybiegu zewnętrznego dla hipopota-
mów tak, aby mogły one w nocy spędzać 
tam czas.

W części budynku przeznaczonej na rekina-
rium znajduje się żelbetowy ekspozycyjny 
zbiornik wodny w kształcie wycinka walca  
o powierzchni około 41 m2 i objętości  
90 000 litrów (90 m3), z wygiętą w kształcie  
łagodnego łuku panoramiczną szybą akrylo-

wą o wymiarach 9,6x2,7 m i grubości  
14 cm (fragment takiej szyby prezentowa-
ny jest jako eksponat na ścianie obok akwa-
rium), a także zbiornik kwarantannowy z two-
rzywa sztucznego o powierzchni około  
4,6 m2 i objętości 4,1 m3. W rekinarium mie-
ści się też m.in. widownia i eksponaty dydak-
tyczne.

Instalacje wodne

Hipopotarium
Dla dwóch basenów dla hipopotamów wy-
konano dwie odrębne, różniące się spo-
sobem uzdatnienia wody, instalacje 
technologiczne.

W basenie wewnętrznym hipopotamy i to-
warzyszące im ryby pływają przez cały rok. 
Proces uzdatnienia wody rozpoczyna się od 

Panoramiczne akwarium morskie i jego główny mieszkaniec – rekin tawrosz
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tek przemiany materii (czyli z odchodów ryb) 
oraz z procesów gnilnych odpadów niezje-
dzonego pokarmu. Azotyny są równie tok-
syczne dla ryb jak amoniak. W ograniczonej 
ilości wody w akwarium, może wystąpić stę-
żenie zabójcze dla ryb. Azotany są względnie 
niegroźne dla ryb, ale powyżej pewnego stę-
żenia również nie są dla nich obojętne. 
Następnie woda jest kierowana do odpienia-
cza białek, w którym zachodzi usunięcie  
z wody nierozpuszczonych i rozpuszczo-
nych zanieczyszczeń w wyniku flotacji. Pro-
ces oczyszczania wspomagany jest przez 
ozon wytwarzany w generatorze z tlenu z po-
wietrza atmosferycznego. Powstająca piana 
usuwana jest do kanalizacji. 
Pozostałe stopnie uzdatniania wody to: 
• biologiczny filtr ze złożem zraszanym z wy-
pełnieniem z polietylenu, 
• filtry z węglem aktywnym służące do ad-

sorpcji rozpuszczalnych związków węgla or-
ganicznego,
• lampa UV-C do głębokiej dezynfekcji,
• filtr nitryfikacyjny wypełniony biokulami fil-
tracyjnymi z tworzywa sztucznego o specjal-
nej budowie prowadzącej do zwiększenia 
powierzchni roboczej kul, na której rozwija-
ją się bakterie nitryfikacyjne, oczyszczające 
wodę z toksyn (zachodzi pełny cykl azotowy),
• filtr denitryfikacyjny wypełniony granula-
tem siarkowym, służący do usunięcia azoty-
nów z wody w warunkach beztlenowych,
• reaktor węglanowy – do wzbogacania 
wody obiegowej w jony wapnia i jony wodo-
rowęglowe,
• reaktor wody wapiennej – do wytwarza-
nia wody wapiennej w warunkach beztleno-
wych i jej dozowania do wody zdemineralizo-
wanej w celu obniżenia stężenia dwutlenku 
węgla w wodzie i wytrącania fosforanów.

części. Zanieczyszczona woda przepływa 
przez mikrosito bębnowe. 
W celu umycia basenu przewidziano całko-
wite jego opróżnianie co dwa miesiące,  
a później ponowne napełnienie wodą wo-
dociągową przez zbiornik przelewowy, mikro-
sito, filtry piaskowe.

Dla basenu zewnętrznego użytkowane-
go przez całą dobę w okresie od kwietnia 
do października przewidziano wydatek wody 
także wynoszący 90 m3/h. W tym okresie 
woda powinna być wymieniana co dwa ty-
godnie, czyszczona niecka basenowa  
i konserwowane urządzenia technologiczne. 
Tak samo jak w basenie wewnętrznym pro-
ces uzdatniania wody rozpoczyna się od gra-
witacyjnego odprowadzenia wody z basenu 
przez górne przelewy. Woda wpływa do fosy. 
Do niej także wprowadzana jest uzupełnia-
jąca woda wodociągowa. Woda pompa-
mi tłoczona jest na mikrosito w celu jej wstęp-
nego mechanicznego oczyszczenia i spływa 
do studni. Następnie pompowana jest na fil-
try ukośne. W wyniku naporu słupa wody 
woda przepływa do wlotów dennych w ba-
senie. Także w tym basenie jest dodatko-
wa pompa do okresowego odsysania zanie-
czyszczeń z dna głębszej części basenu. 
Dla obu basenów w celu oczyszczenia dna 
oraz szyb zaproponowano w projekcie wy-
korzystanie odkurzacza podwodnego.

Zraszanie szklarni
W hali tropikalnej wilgotność powietrza wy-
nosi około 80%. W celu zapewnienia właści-
wych warunków wilgotnościowych dla roślin 
tropikalnych i hipopotamów, odbywa się  
zamgławianie za pomocą systemu zraszają-
cego.
Wykorzystywana jest woda po odwróco-

nej osmozie i deszczówka zbierana ze szkla-
nej kopuły hali. Woda ta spływa rynnami do 
zbiornika przez ssak oczyszczający ją z czą-
stek zanieczyszczeń (fragmenty roślin) i pom-
pami podawana do systemu zraszania. Dzia-
łanie zraszania jest sterowane aktualną 
wartością wilgotności względnej powietrza 
wewnętrznego.

Akwarium morskie
Do zbiornika ekspozycyjnego dla ryb mor-
skich, użytkowanego przez cały rok, wpływa 
woda w ilości 90 m3/h. W akwarium i w syste-
mie filtracji znajduje się łącznie około 100 ton 
wody. Woda, uprzednio zdemineralizowana 
w procesie odwróconej osmozy, jest specjal-
nie przygotowana przez – konieczne w przy-
padku hodowli ryb morskich – zasolenie (stę-
żenie 33‰) w wyniku dodania specjalnej soli 
syntetycznej przeznaczonej do zbiorników 
morskich. 
Podczas uzdatniania woda spływa gra-
witacyjnie przez przelew górny i kratę do 
wstępnego oczyszczania mechanicznego 
odbywającego się w znajdującym się w po-
mieszczeniu zaplecza akwarium zbiorniku za-
wierającym, jako część wypełnienia, złoże  
z żywą skałą (rumosz skalny, tutaj zastosowa-
no tłuczeń koralowy, czyli luźne, drobne frag-
menty, które w sposób naturalny odpadły  
z rafy koralowej). Na złożu skalnym, ważącym 
około 10 ton, rozwijają się makroglony, zwa-
ne potocznie wodorostami.
Woda przepływając przez rumosz, wzboga-
ca się o florę bakteryjną. Odbywa się tam 
cały cykl azotowy, polegający na pojawie-
niu się odpowiednich bakterii nitryfikacyj-
nych w akwarium, które pomagają w prze-
mianie amoniaku w azotyny, a następnie  
w przekształcaniu azotynów w azotany. 
Amoniak w akwarium pojawia się jako sku-

Aby zapewnić wilgotność 80% w hali tropikalnej, konieczne jest zamgławianie za pomocą 
systemu zraszającego
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cych z całkowitym obliczeniowym strumie-
niem powietrza, a w nocy przewidziane jest 
zmniejszenie strumienia powietrza do około  
1 wymiany powietrza, czyli 375 m3/h. 
Centrale wentylacyjne realizują odzysk cie-
pła za pomocą wymiennika glikolowego  
i pompy ciepła. W okresie letnim schładzają 
gorące powietrze zewnętrzne. 
Wymiennik glikolowy zastosowano w celu 
uniknięcia przenikania zapachów z powie-
trza usuwanego do strumienia powietrza na-
wiewanego na widownię.
Ze względu na wysoką wilgotność powiet- 
rza w części wywiewnej instalacji dobrano 
centralę wentylacyjną w wykonaniu base- 
nowym. W okresie letnim w celu uzupełnie-
nia ilości powietrza wykorzystuje się otwiera-
ne okna w dachu szklarniowym służące do 
usuwania powietrza zbierającego się pod 
przeszklonym dachem. Nawiew uzupełniają-
cy jest realizowany przez otwierane boczne 
okna w elewacji frontowej. System ten współ-
pracuje z wentylacją mechaniczną nawiew-
no-wywiewną hipopotarium.

Problemem, który występuje w trakcie eks-
ploatacji hipopotarium jest unoszący się  
w powietrzu specyficzny zapach związany  
z procesami przemian metabolicznych  
u tych dużych zwierząt, uwydatniony do-

datkowo w ciepłym i wilgotnym środowisku 
powietrznym. Planuje się zaprojektowanie 
systemu oczyszczania powietrza z tych nie-
przyjemnych zapachów. Wiadomo, że sys-
tem ten nie może polegać na ozonowaniu 
powietrza, gdyż ozon powoduje niszczenie 
roślinności (ozon musiałby być w 100% usu-
nięty z oczyszczanego powietrza przed jego 
nawiewem do hali). W ramach poszukiwa-
nia rozwiązania problemu próbowano z dość 
dobrym skutkiem zastosować jonizację po-
wietrza. Zastosowane niewielkie urządzenia 
ustawione w pobliżu hipopotamów dopro-
wadziły do częściowego usunięcia zapa-
chów z powietrza.

Audytorium akwarium morskiego
Dla odrębnej instalacji obsługującej wi-
downię przed akwarium morskim i zaplecze 
obiektu strumień powietrza wentylacyjnego 
w ilości 1800 m3/h (9 1/h) określono na tej sa-
mej zasadzie, jak dla hipopotarium. 
Do nawiewu powietrza wykorzystano na-
wiewniki wirowe, do wywiewu szczeliny 
umieszczone w stropie podwieszonym.  
Centrala nawiewna zawiera m.in. wymien-
nik glikolowy do odzysku ciepła oraz pompę 
ciepła, a centrala wywiewna to także urzą-
dzenie w wykonaniu basenowym, ale odpor-
ne na działanie wody morskiej.  

W instalacji przygotowania wody znajduje 
się, wykonany z tworzywa sztucznego i od-
porny na działanie wody morskiej, wymien-
nik służący do stałego podgrzewania wody 
obiegowej.

Instalacje wentylacyjne

Łączny maksymalny strumień powietrza dla 
wszystkich pomieszczeń (wraz z pomieszcze-
niami technicznymi i technologicznymi oraz 
socjalnym) w opisywanym obiekcie wynosi  
11 650 m3/h. Jest dostarczany i usuwany przez 
3 instalacje wentylacyjne nawiewno-wy-
wiewne. Do usuwania powietrza wykonano 
także 4 instalacje wentylacji wyciągowych  
z toalet, śmietnika i magazynów chemikaliów.

Hipopotarium
Hipopotarium obsługuje niezależna instala-

cja wentylacyjna zrównoważona z chłodze-
niem w lecie i ogrzewaniem powietrznym  
w zimie. 
Strumień powietrza wentylacyjnego dla po-
mieszczenia z widownią i basenem we-
wnętrznym określono w oparciu o zyski cie-
pła i wymaganie normatywne dotyczące 
minimalnej ilości powietrza zewnętrznego 
(tzw. higienicznego) wynoszącego 30 m3/h 
dla każdej osoby przebywającej w obiekcie 
z zakazem palenia wyrobów tytoniowych. 
Wynosi on 4500 m3/h, co odpowiada 12 wy-
mianom powietrza na godzinę. Uzdatnione 
powietrze dopływa do obszaru przebywa-
nia ludzi za pomocą nawiewników wirowych. 
Usuwane jest z górnej części nad basenem 
oraz przez kratki wywiewne umieszczone  
w tylnej ścianie plaży. 
Instalacja działa w sposób ciągły: w godzi-
nach otwarcia obiektu dla osób zwiedzają-

Autorka bardzo serdecznie dziękuje Panu mgr inż. Rafałowi Okońskiemu, ichtiologo-
wi, Kierownikowi Działu Akwarium Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie 
za udzielone wyczerpujące informacje na temat hipopotarium i akwarium wodne-
go, ich zadań, mieszkańców i działania instalacji technologicznych. 
W artykule zostały wykorzystane informacje zamieszczone w projektach wyko-
nawczych instalacji technologicznych uzdatniania wody i wentylacji wykonanych 
przez Autorską Pracownię Architektury CAD sp. z o.o. z Warszawy (za zgodą pro-
jektanta głównego arch. Krzysztofa Popińskiego). Za ich udostępnienie Autorka 
bardzo serdecznie dziękuje.

Podziękowania

W hipopotarium uzdatnione powietrze dopływa do obszaru przebywania ludzi za 
pomocą nawiewników wirowych. Usuwane jest z górnej części nad basenem oraz przez 
kratki wywiewne umieszczone w tylnej ścianie plaży
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wietrze zużyte na zewnątrz, działały jako na-
wiewnik, nawiewając surowe powietrze, 
wprost zasysane z kanałów do pomieszcze-
nia użytkowanego.
Konstruktorzy urządzeń stoją więc przed wy-
zwaniem. Muszą wykorzystać swoją najlep-
szą wiedzę, chcąc stworzyć urządzenia do-
bre lub nawet bardzo dobre.

O tym, jak trudne to jest zadanie, chciałbym 
pokrótce streścić w artykule poniżej.

Jaki ma być ten idealny wywietrznik?

Efektywny! No tak, ale zjawiska ciągu gra-
witacyjnego są tak zmienne, że nie sposób 
znaleźć rozwiązania, które przysłużą się we 
wszystkich analizowanych przypadkach.
Inaczej będzie w zimie, inaczej w lecie. Tem-
peratura i wilgotność powietrza w pomiesz-
czeniu też ma ogromny wpływ na końcowy 
efekt. Nawiew powietrza do pomieszczenia 
poprzez nawiewniki jest również bardzo waż-
ny. A co z wykorzystaniem siły wiatru, ukie-
runkowaniem wywietrznika na właściwą stro-
nę świata w zależności od siły wiatrów dla 
danego regionu?
To wszystko trzeba wziąć pod uwagę. Kon-
kluzja jest więc taka: trzeba zbudować wy-
wietrznik, który będzie miał niski współczyn-
nik oporu miejscowego (taka konstrukcja nie 
będzie dławić ciągu naturalnego). Kształt 
wywietrznika i jego „sekrety konstrukcyjne” 
muszą efektywnie wykorzystywać siłę wia-
tru (nawet minimalne podmuchy), wywietrz-
nik musi być zadaszony, by woda opadowa 
nie przedostawała się do kanałów wentyla-
cyjnych, a jego elementy konstrukcyjne nale-
ży wykonać z materiałów odpornych na ko-
rozjotwórczy wpływ atmosfery. Kąt padania 
wiatru ma również znaczenie, nie może po-

  Krzysztof Nowak

  Projektant wentylacji często w swojej pra-
cy zawodowej musi dokonywać wyboru. In-
westor w świetle ciągle zmieniających się 
przepisów żąda od niego, by w projekcie 
były urządzenia optymalnie dobrane, umoż-
liwiające uzyskanie normatywów higienicz-
nych dla wentylowanych pomieszczeń. Tu 
również wymagania są przeróżne. Inaczej 
wentylować będziemy przestrzenie, w któ-
rych wystąpić mogą pary i mieszaniny wybu-
chowe, agresywne chemicznie, inaczej po-
mieszczenia z dużymi zyskami ciepła, wilgoci. 
Wpływ na wybór konkretnych urządzeń 
będą również miały stężenie CO2, a w skraj-
nych sytuacjach również tak niebezpieczne-

go dla zdrowia i życia ludzi tlenku węgla CO. 
Często większą uwagę inwestor zwraca na 
ogrzewanie, zmuszając niejako projektanta 
do pójścia na kompromis, którego efektem fi-
nalnym jest stałe pogarszanie się jakości po-
wietrza, którym użytkownik oddycha. Pokutu-
je jeszcze slogan „Grzać trzeba! Wentylować 
niekoniecznie”. Wentylować – no może mi-
nimalnie, bo przecież tracimy bezpowrotnie 
ciepło, które ucieka nam poprzez kratki wen-
tylacyjne na zewnątrz.
 W swojej praktyce zawodowej często ob-
serwowałem całkowicie, szczelnie zamknię-
te kratki wentylacyjne czy wręcz odwrotnie 
działające ciągi, które zamiast usuwać po-

Wywietrzaki BORA, a więc… 
poszukiwanie konstrukcji optymalnej 

Jak projektowane 
są wywietrzniki grawitacyjne? 
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wodować wdmuchiwania powietrza do we-
wnątrz, ale  każdorazowo wytwarzać w nim 
podciśnienie, bo tylko tak możemy stwo-
rzyć właściwy kierunek powietrza w ciągach 
wentylacji naturalnej.

Proces tworzenia… – modelowanie  
a realia rynkowe

Proces więc projektowania takich urządzeń 
jest długotrwały, wszystkie wdrażane pomy-

sły konstrukcyjne ulegają wieloletniej kontroli 
i modyfikacji, a uzyskany prototyp przechodzi 
konieczne badania w tunelu aerodynamicz-
nym.
Bywa też tak, że po zakończeniu cyklu 
badań trzeba odstąpić od nawet najbar-
dziej zachęcającej koncepcji, bo to co 
sprawdza się w badaniach modelowych 
nie zawsze potwierdza się w skali makro, 
a zadaniem konstruktora jest nie stworzenie 
jednego urządzenie, lecz całego wręcz ty-
poszeregu wielkości wywietrzników o różnych 
wielkościach. Różne są oczekiwania inwesto-
ra i różne są wymogi higieniczne dla różnych 
pomieszczeń. Każde z nich musi mieć norma-
tywy higieniczne zgodne z ich przeznacze-
niem, a przecież wszystkie mieszczą się w jed-
nym obiekcie, krytym wspólnym dachem, na 
którym przecież powinny być urządzenia  
o podobnym kształcie.

Rodzina wywietrzaków BORA 

Nasz architekt jest estetą, on też chciałby 
by dach stanowił dopełnienie jego wizji ar-
chitektonicznej, ma więc prawo żądać od 
konstruktora wywietrzników, które pod tym 
względem go zadowolą.
Rękawica rzucona, podjęliśmy się tematu  
i w efekcie końcowym powstała rodzina wy-
wietrzników BORA.
W fazie koncepcyjnej przyjęto założenie, że 
wywietrznik będzie ekranowany, ale tak by 
wiatr omywając go z zewnątrz, wpadał  
w przestrzenie jego konstrukcji, zwiększając 
na swojej drodze swoją prędkość. Przyrost 
prędkości wiatru spowodować musi zwięk-
szenie ciśnienia statycznego [Ps] w punk-
cie odpowiedzialnym za działanie ssące wy-
wietrznika, czyli w miejscu jego mocowania 
do cokołu dachowego lub podstawy.  

Wstępne badania potwierdziły nasze przy-
puszczenia – można więc było przystąpić do 
prac projektowych. 

Za pomocą programów parametrycznych 
wymodelowano wywietrznik testowy, który 
poddany został następnie badaniom tune-
lowym celem stwierdzenia, czy omywająca 
go struga wiatru wytwarza w nim właściwą 
wartość podciśnienia. To podciśnienie musi 
występować zawsze, niezależnie od kąta pa-
dania wiatru, tym samym badania przepro-
wadzono przy kątach z zakresu  (-)60o do 
(+)60o; gdzie: „+” oznacza nawiewanie po-
wietrza z góry a „-” z dołu na wywietrznik.
Badania zebrano w postaci wykreślnej, gdzie 
na osi odciętej zaznaczono różne kąty pada-
nia wiatru, a na rzędnej wytwarzane przez 
niego podciśnienie statyczne.

Równolegle z bada-
niami rzeczywistymi, 
poddano wywietrznik 
badaniom stymula-
cyjnym. Wykorzystując 
zaawansowaną techni-
kę obliczeniową, symu-
lowano różne kąty pa-
dania wiatru oraz różny 
poziom jego prędkości 
napływu. Otrzymany 
wykres wyglądał „zdu-
miewająco” podobnie, 
jak w przypadku ba-
dań tunelowych.
Zaskoczyły nas bardzo 
pozytywnie nie tyle 
zbieżności uzyskanych 

wartości podciśnienia, ale również przebieg 
tej charakterystyki, która wyraźnie ma kształt 
zbliżony do badań tunelowych.
Potwierdzenie tych cyfr skłoniło do  
skonstruowania omawianego typoszeregu 
i w chwili obecnej projektant wentylacji  
ma do dyspozycji wywietrzniki o różnych  
gabarytach, a tym samym i możliwościach 
efektywnej pracy, których współczynnik 
oporu miejscowego został zminimalizo-
wany. Oznacza to, że jeśli występuje pogo-
da bezwietrzna, a istnieją warunki dobre  
dla unosu termodynamicznego w kanale 
(różnica temperatury pomiędzy pomieszcze-
niem a atmosferą), powietrze niczym nieza-
kłócone może swobodnie przepływać 
w kanale wentylacyjnym, dając dobre efek-
ty przewietrzania pomieszczeń, wykorzystu-
jąc siły natury.

Jak skonstruowano BORA? 
…wywietrzak prawie idealny
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  Pompa została wyposażona w elektro-
niczny zawór rozprężny zapewniający od-
powiednie przegrzanie par czynnika przy 
zmiennych warunkach temperaturowych 
źródła ciepła. Urządzenie ma fabrycznie 
wbudowane elementy zabezpieczające 
(czujnik wysokiego ciśnienia, czujnik niskie-

go ciśnienia, zabezpieczenie przed zamarza-
niem) oraz ogranicznik prądu rozruchowego. 
System zabezpieczenia przed zamarzaniem 
wody grzewczej w systemie zapewnia wysoki 
współczynnik niezawodności. Przy tempera-
turze skraplacza na poziomie 8°C wbudowa-
ne zabezpieczenie przeciwmrozowe włącza 
pompę obiegową w obiegu pompy ciepła. 
Jeżeli temperatura w zasobniku buforowym 
obniży się do 5°C, pompa ciepła włączy się 
automatycznie.
Pompa WPL 10 AC/ACS jest przystosowana 
do chłodzenia aktywnego budynku poprzez 
odbieranie ciepła z systemu grzewczego. 
Urządzenia WPL mogą pracować w kaska-
dach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla 
c.o. z zastosowaniem regulatorów WPMWII  
i MPMSII, maks. 2 sztuki w kaskadzie dla chło-
dzenia z zastosowaniem regulatora WPMWII).
Fabrycznie wbudowana w urządzenie grzał-
ka elektryczna o mocy 8,8 kW umożliwia 
eksploatację w systemie biwalentnym mo-
noenergetycznym i pozwala na osiąganie 

wysokiej temperatury c.w.u. Odmrażanie pa-
rownika realizowane jest poprzez odwróce-
nie obiegu termodynamicznego.  
W systemach biwalentnych, maksymalna 
temperatura wody grzewczej przepływają-
cej przez urządzenie będące w stanie spo-
czynku nie może przekraczać 75°C. Sterowa-
nie odbywa się poprzez zewnętrzny regulator 
pogodowy za pośrednictwem złącza – BUS.
Wykonanie kompaktowe dostępne w wer-
sji do ustawienia na zewnątrz budynku (na 
podłożu lub zawieszeniu na konsoli naścien-
nej). Obudowa metalowa jest lakierowana 
na kolor biały. Stylowe, doskonałe wzornic-
two oraz małe gabaryty doskonale pasują 
do każdego projektu budowlanego.

WPL 10 AC/ACS w skrócie:
- ze względu na korzystniejszy współczynnik 
efektywności COP preferowana do niskotem-
peraturowych systemów grzewczych,
- zakres temperaturowy stosowany dla dolne-
go źródła (na wejściu do urządzenia): powie-
trze o temperaturze do -18°C,
- centralny regulator pracy systemu WPMWII 
(jako wyposażenie dodatkowe) zapewnia
optymalną regulację systemu grzewczego 
oraz pełni funkcje zabezpieczające, 
- zabezpieczenie przed korozją: elementy 
obudowy zewnętrznej wykonane z blachy 
stalowej cynkowanej ogniowo i lakierowanej 
lakierem piecowym, wewnętrzne kanały po-

Nowość Stiebel Eltron 

Pompa ciepła 
powietrze-woda 
WPL 10 AC/ACS

  Joanna Radzimirska

Wydajna pompa ciepła powietrze-woda WPL 10 AC jest dedykowana 
szczególnie do nowych budynków. Służy do automatycznego ogrzewania 
wody grzewczej do temperatury zasilania 60°C. Przystosowana została do 

ogrzewania podłogowego 
i grzejnikowego oraz 
przygotowania ciepłej 
wody użytkowej. 
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Stiebel Eltron-Polska Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa
tel. 22 609 20 30, faks 22 609 20 29
www.stiebel-eltron.pl
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wietrzne wykonane z blachy aluminiowej,
- dzięki kompaktowej budowie zajmuje małą 
powierzchnię zarówno gdy ustawiony jest na 
zewnątrz, jak i przy wariancie montażu na-
ściennego,
- elektroniczny zawór rozprężny zapewnia od-

powiednie przegrzanie par czynnika przy 
zmiennych warunkach temperaturowych  
źródła ciepła,
- system zabezpieczenia przed zamarza-
niem wody grzewczej zapewnia wysoki 
współczynnik niezawodności pracy instala-
cji grzewczej z pompą ciepła serii WPL: przy 
temperaturze skraplacza na poziomie 8°C 
wbudowane zabezpieczenie instalacji włą-
cza pompę obiegową w obiegu pompy 
ciepła, jeżeli temperatura w zasobniku bu-
forowym obniży się do 5°C włączy się auto-
matycznie pompa ciepła,
- wersja przystosowana do chłodzenia ak-
tywnego poprzez odbieranie ciepła z syste-
mu grzewczego,
- ekologiczny czynnik chłodniczy R 407C,
- niewielka waga – 120 kg.  

dla P7/W35 (EN 14511) WPL 10 ACS WPL 10 AC

Moc grzewcza przy 7,72 kW 7,72 kW

Pobór mocy 2,05 kW 2,03 kW

Współczynnik wydajności 3,77 3,8
Poziom ciśnienia aku-
stycznego zewnętrznego 
przy ustawieniu na ze-
wnątrz (EN 12102)

60 dB(A) 60 dB(A)

Wymiary 900/1270/593 mm

Tabela Dane techniczne

A - głębokość 
przemarzania
B - minimum 1200 mm
C - 300 mm
1 - zasilanie c.o.
2 - powrót c.o.
3 - rura instalacyjna do 
przewodu zasilania 
4 - fundament
5 - konsola nośna
6 - podsypka żwirowa
7 - rura drenażowa
8 - wąż kondensatu

  Stowarzyszenie Producentów i Importe- 
rów Urządzeń Grzewczych (SPIUG), Polska  
Organizacja Rozwoju Pomp Ciepła (PORT 
PC) i Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła 
(PSPC) zabrało głos w sprawie II wersji projek-
tu ustawy o odnawialnych źródłach energii.

W dniu 27.07.2012 r. została podana do wia-
domości publicznej poprawiona wersja pro-
jektu ustawy o odnawialnych źródłach 
energii. Oczekiwania środowiska instalacyj-
no-grzewczego wobec poprawionej wer-
sji projektu ustawy były wysokie. Spodziewali-
śmy się, że po wprowadzonych poprawkach, 
razem z nowelizacją „Prawa energetyczne-
go” oraz „Prawa gazowego”, uznane zosta-
ną w większym zakresie ciepło i chłód wy-
twarzane za pomocą odnawialnych źródeł 
energii. Chodzi tutaj głównie o ciepło i chłód 
uzyskiwane przy zastosowaniu pomp ciepła, 
ciepła pochodzącego z kolektorów słonecz-
nych, jak też ciepła pochodzącego ze spala-

nia czystej biomasy w małych rozproszonych 
instalacjach. 
Zaprezentowane podczas konferencji za-
łożenia, chociaż niepozbawione pewnych 
wad, są odważne i jeżeli będą wprowadzo-
ne w życie w formie ustawy, będzie to ozna-
czać przełom w podejściu do energetyki 
rozproszonej i mikroźródeł energii pochodzą-
cej z OZE. Uwzględniono szereg przedsta-
wionych przez nas postulatów, dotyczących 
produkcji energii z OZE w źródłach rozpro-
szonych oraz systemu certyfikowania instala-
torów OZE. 
Oceniając jednak przedstawiony projekt, 
stwierdzamy, że obejmuje zbyt wiele obsza-
rów, które charakteryzują się wysokim stop-
niem skomplikowania struktur i powiązań, 
aby przedstawić to wszystko w jednym ak-
cie prawnym. Skutkiem tego jest nierówne 
traktowanie różnych źródeł energii od-
nawialnej, co ma miejsce w opisywanym 
projekcie. 

3 organizacje z branży grzewczej  
podpisują się pod wspólnym stanowiskiem 

Stanowisko SPIUG, 
PORT PC i PSPC 
w sprawie II wersji projektu 
ustawy o OZE 

  Janusz Starościk, Paweł Lachman, Brunon Grochal 
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programów wspierających rozwój ciepła po-
chodzącego z OZE, organizacje i jednostki 
samorządu terytorialnego potrzebują odpo-
wiedniej motywacji. W tym celu SPIUG zapro-
ponował rozwiązanie, dzięki któremu odno-
śne organizacje miałyby otwartą drogę do 
tworzenia lokalnych systemów wsparcia OZE. 
Niestety rozwiązanie nie znalazło uznania le-
gislatorów, w przeciwieństwie do kilku „poli-
tycznych” zapisów w ustawie. 

Pomijając fakt, że pompy ciepła i kolektory 
słoneczne, a raczej energia słoneczna, geo-
termalna czy aerotermalna występuje głów-
nie jako definicja, a nie kierunek OZE, który 
należy wspierać na równi z innymi, o których 
traktuje ustawa, dane na których oparto 
konstrukcję ustawy budzą wątpliwości.  
Przykładowo, koszt instalacji 1 MW energii  
z pompy ciepła przyjęto na poziomie 40 mln 
zł. Jest to zdaniem naszych ekspertów zało-
żenie całkowicie niewiarygodne. 

Osobną sprawą, jest rozszerzenie zasad 
dla produkcji i dystrybucji energii z mi-
kroźródeł OZE, na urządzenia wytwarza-
jące energię w tzw. mikrokogeneracji. 
Chodzi w tym wypadku głównie o jednost-
ki napędzane innym czystym paliwem – ga-
zem, nie tylko pochodzącym z biogazowi wy-
twarzających energię elektryczną i ciepło. 
Tutaj podobne rozwiązania dotyczące mikro-
kogeneracji prawdopodobnie powinny być 
ujęte w nowej ustawie „Prawo energetycz-
ne”, na co także liczymy. 
Daje się zauważyć, że troską autorów ustawy 
i OSR jest głownie wytwarzanie energii elek-
trycznej z OZE. Jest to bardzo ważna proble-
matyka. Niemniej jednak, według opinii na-
szego środowiska, wytwarzanie ciepła z OZE 
– za pomocą pomp ciepła lub systemów so-

larnych – w dalszej perspektywie przez set-
ki tysięcy gospodarstw domowych wcale nie 
jest mniej ważne, o czym świadczą statystyki  
i przykłady u naszych sąsiadów z północy 
czy zachodu. 

Inną troską autorów projektu ustawy jest 
ewentualne zmniejszenie dochodów z VAT 
do budżetu państwa na skutek wykorzysta-
nia OZE, co świadczy paradoksalnie o tym, 
że obawiają się, iż społeczeństwo odnie-
sie korzyści z tytułu szerszego wprowadzenia 
OZE w postaci obniżki ceny energii grzewczej 
i elektrycznej. Czyli istnieje realna możliwość 
obniżenia kosztów gospodarstw domowych, 
w tym VAT, co budzi niepokój, ponieważ 
może z tego wynikać, że najważniejszym ce-
lem kolejnych ekip rządzących nie jest ochro-
na środowiska i redukcja kosztów utrzymania 
gospodarstw domowych.

Dlatego, naszym zdaniem w niedalekiej przy-
szłości należy obszar zastosowań OZE podzie-
lić na mniejsze obszary i uzgodnione rozwią-
zania wprowadzić odrębnymi ustawami tzn. 
ustawą poświęconą energii elektrycznej  
z OZE i ustawą poświęconą ciepłu z OZE, co 
nie powinno równocześnie opóźnić wprowa-
dzenia ustawy w życie już na początku 2013 
roku, czego oczekuje całe środowisko zwią-
zane z OZE w Polsce. 

Powyższe zmiany z pewnością mogą za-
owocować stworzeniem dobrego, no-
woczesnego i perspektywicznego pra-
wa. Równocześnie stanowiłyby doskonałe 
uzupełnienie zaproponowanych podczas 
ostatniej prezentacji zapisów dot. projek-
tu ustawy o OZE, które pomimo widocznych 
niedoskonałości nasze środowisko ocenia 
bardzo wysoko.  

Podczas prezentacji założeń do poprawio- 
nej wersji, która miała miejsce 29.05.2012  
w Ministerstwie Gospodarki, w czasie prezen-
tacji naszych gości ze Szwecji i Niemiec, było 
widoczne znaczenie ciepła z OZE w ogólnym 
bilansie. W obydwu tych krajach pozycja cie-
pła wytwarzanego z OZE jest uwidoczniona 
w osobnych regulacjach prawnych i wszyst-
kich statystykach dotyczących OZE. Przykła-
dowo w Niemczech, Szwecji czy Szwajcarii 
istnieją odrębne regulacje ustawowe doty-
czące wyłącznie ciepła pochodzącego  
z OZE, gdzie biomasa, energia słoneczna, 
aerotermalna, czy geotermia jest traktowa-
na na równorzędnym poziomie.  
Także w ministerialnym Uzasadnieniu Do  
Projektu Ustawy o OZE, z dn. 27.07.2012 r. przy-
toczono przykład brytyjski, gdzie wszystkie 
technologie, w tym kolektory słoneczne  
i pompy ciepła biorą równoważny udział  
w programie wsparcia finansowego dla OZE.
Zabrakło tego jednak w prezentowanym pol-
skim projekcie ustawy. 

Około 80-85% energii zużywanej w gospo-
darstwach domowych w Polsce to właśnie 
ciepło i produkcja c.w.u., dlatego ten sektor 
pozyskiwania energii z OZE powinien być po-
traktowany z odpowiednią uwagą, szczegól-
nie w zakresie instalacji indywidualnych źródeł 
ciepła w instalacjach rozproszonych, w tym 
mikroinstalacjach. 
Do tej pory, w strategiach i statystykach rzą-
dowych, a także w znowelizowanym projek-
cie ustawy o OZE, zaprezentowanym pod 
koniec lipca, ciepło pozyskiwane z OZE, jed-
noznacznie kojarzy się z ciepłem systemo-
wym, wytwarzanym w dużych jednostkach 
energetycznych. 
Tymczasem, wg naszych szacunków, już po-
nad 1 GW mocy jest zainstalowane w indywi-

dualnych rozproszonych źródłach ciepła ta-
kich, jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła 
czy małe kotły na biomasę. 
Uwzględnienie tych źródeł w ogólnym bi-
lansie energii wytwarzanej przez OZE mo-
gło by wnieść znaczący wkład w polepsze-
nie udziału OZE w bilansie energetycznym 
kraju. 
W dalszym ciągu stwierdzamy, że druga 
wersja zaprezentowanego projektu usta-
wy o OZE niewystarczająco traktuje za-
gadnienie wytwarzania ciepła i chło-
du przez instalacje oparte o OZE, przede 
wszystkim wytwarzane przez pompy cie-
pła i kolektory słoneczne. 

Zapisy dotyczące możliwych form wsparcia 
dla wytwarzania ciepła przez OZE oraz pro-
cedur dotyczących tworzenia tego typu in-
strumentów również wydają się niewystar-
czające i dotyczą praktycznie wyłącznie 
urządzeń na biomasę i biogaz.  
Przykładem tego może być propozycja  
0% VAT na kotły na biomasę, przy utrzyma-
niu 23% VAT na pozostałe urządzenia: pompy 
ciepła, kolektory słoneczne, panele fotowol-
taiczne.
Naszym zdaniem, aby ten system mógł w przy-
szłości efektywnie działać, wskazane przez 
Ministerstwo Gospodarki jednostki organi-
zacyjne potrzebują większej motywacji ze 
strony ustawodawcy, który powinien nało-
żyć na nie obowiązek tworzenia mechani-
zmów wsparcia dla rozwoju wytwarzania 
ciepła z OZE w indywidualnych mikroźró-
dłach. 
Jedyne dofinansowanie to program wspar-
cia dla instalacji kolektorów słonecznych, 
prowadzony przez NFOŚiGW oraz kilka regio-
nalnych programów WFOŚiGW i lokalnych 
jednostek administracyjnych. Do tworzenia 
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W dniu 27.07.2012 roku, po dwóch latach prac 
i 7 miesiącach intensywnych konsultacji spo-
łecznych i międzyresortowych, na konferen-
cji prasowej w Ministerstwie Gospodarki przed-
stawiony został i w całości upubliczniony pro-
jekt kompleksowej ustawy o odnawialnych 
źródłach energii (ustawy o OZE). Projekt usta-
wy jest dokumentem kompletnym, uzgodnio-
nym z wymaganym uzasadnieniem i oceną 
skutków regulacji oraz gotowym do szybkiego 
procedowania prawnego. 
Związek Pracodawców Forum Energetyki  
Odnawianej wyraża zadowolenie z zanie-
chania wdrażania prawa „unijnego” w zakre-
sie OZE poprzez wąską, poselską nowelizację 
„Prawa energetycznego” (projekt z 26 czerw-
ca br.) i pełną aprobatę dla publikacji i dal-
szego procedowania jako rządowego, kom-
pleksowego projektu ustawy o OZE, bez ocze-
kiwania na zamknięcie prac nad tzw. „trójpa-
kiem”, czyli także „Prawem energetycznym” 
(Pe) i „Prawem gazowym” (Pg) w ramach pa-
kietu trzech ustaw energetycznych. Nieste-
ty, mimo publikacji projektu ustawy o OZE i za-
powiedzi kierownictwa resortu gospodarki, że 
ustawa może być uchwalona do końca 2012 
roku, po raz kolejny realizacja dobrze posta-
wionego celu i zadania może się nie udać. 
Projekt ustawy o OZE nie trafi bowiem nie-
zwłocznie do Komitetu Stałego Rady Mini-

strów, gdyż musi czekać na zakończenie prac 
nad „trójpakiem”, czyli nowelizacją Pe i Pg. 
Tym samym, bez zmiany obecnej koncepcji 
procedowania nowych regulacji w energety-
ce projekt ustawy o OZE nie może być przeka-
zany do Sejmu celem uchwalenia. 
Uzasadnienie prowadzenia dalszych prac le-
gislacyjnych nad ustawą o OZE rzekomą ko-
niecznością uzgodnień treści projektów no-
welizacji innych aktów prawnych (Pe, Pg) sku-
tecznie, od ponad roku, blokuje skierowanie 
na kierownictwo resortu, a potem na Radę 
Ministrów i do Sejmu ustawy mającej po raz 
pierwszy kompleksowo uregulować cały rynek 
energetyki odnawialnej i w pełni wdrożyć dy-
rektywę 28/2009/WE o promocji odnawialnych 
źródeł energii. 
Bez ustawy OZE, rynek energetyki odnawialnej 
zamiera, rosną w dalszym ciągu nieuzasad-
nione koszty jego wsparcia w obecnym syste-
mie regulowanym Pe, które Ministerstwo Go-
spodarki ocenia na minimum 700 mln zł/rok, 
co oznacza za każdy dzień zwłoki to 2 mln zł 
zbędnych wydatków po stronie konsumentów 
energii. Zablokowane są możliwości rozwoju 
mikroinstalacji, takich jak systemy fotowoltaicz-
ne, małe elektrownie wiatrowe, mikrobioga-
zownie oraz całej energetyki prosumenckiej, 
jak również innych nowych technologii ener-
getyki odnawialnej np. morskiej energetyki 

wiatrowej. Narasta ryzyko nałożenia na Polskę 
kary za niewdrożenie dyrektywy 28/2009/WE 
(ok. 0,5 mln zł za każdy dzień opóźnienia) oraz 
pojawia się realne ryzyko utraty miliardowych 
kwot na energetykę odnawialną w ramach 
funduszy UE na lata 2014-2020.  
Decyzje UE w tej ostatniej sprawie muszą za-
paść do końca br.: brak wdrożenia dyrekty-
wy oznacza zablokowanie przez UE możliwości 
wydatkowania przez kraj środków unijnych na 
ten cel. 
Związek Pracodawców Forum Energetyki Od-
nawialnej zabierał już w tej sprawie głos samo-
dzielnie oraz wspólnie z Koalicją Klimatyczną, 
wzywając do przyśpieszenia prac nad wów-
czas niemalże gotowym już projektem ustawy, 
doprowadzenia do przyjęcia go przez Radę 
Ministrów oraz procedowania go (…) jako 
jedynego, kompleksowego rozwiązania 
prawnego, spełniającego zarówno wszystkie 
wymogi formalno-prawne wobec UE, jak  
i oczekiwania obywateli oraz przedsiębiorców 
zielonej gospodarki. 
W sytuacji gdy projekt jest gotowy, a dalsze 
opóźnienie jego uchwalenia powoduje olbrzy-
mie koszty, niewykorzystane szanse oraz za-
mieranie rynku OZE na kolejne lata, nie ma ra-

cjonalnych powodów, aby projekt przygoto-
wany i uzgodniony w Departamencie Energi 
i Odnawialnej dłużej czekał na „uwolnienie”  
i był narzędziem rozgrywania interesów całe-
go sektora energetycznego. 
ZP Forum Energetyki Odnawialnej uważa, że 
nie ma żadnych racjonalnych przesłanek unie-
możliwiających zapewnienie spójności i kom-
pleksowości zapisów ustawy o OZE z innymi re-
gulacjami w przypadku jej samodzielnego 
procedowania. W pełni możliwe jest odwoła-
nie się w ustawie o OZE do aktualnie obowią-
zujących przepisów ustaw Pe i Pg, a w ramach 
późniejszego procesu legislacyjnego dostoso-
wanie tych ustaw do ustawy OZE i vice versa. 
ZP Forum Energetyki Odnawialnej, kierując ni-
niejsze stanowisko do Ministerstwa Gospodar-
ki i Rządu RP, wnosi o wyłączenie z „trójpaku” 
ustawy o OZE oraz procedowanie jej i uchwa-
lenie indywidualnie, w pilnym trybie umoż-
liwiającym jej wejście w życie od początku 
2013 roku, łącznie z nowym systemem wspar-
cia wytwarzania energii z OZE. 

Związek Pracodawców Forum Energetyki Od-
nawialnej 
Kontakt: zpfeo@zpfeo.org.pl, www.zpfeo.org.pl

Stanowisko ZP FEO w sprawie trybu i tempa  
dalszego procedowania i uchwalenia projektu ustawy  
o odnawialnych źródłach energii 

www.barbor.biz
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utrzymania stałej temperatury wody zasila-
jącej instalację lub do utrzymywania stałej 
temperatury zasilania strony wtórnej instala-
cji w układzie pompowo-wymiennikowym. 
Dodatkowym udogodnieniem minimalizują-
cym nakład pracy montera jest fabrycznie 
dokonane podłączenie przewodów: zasila-
jącego i czujnika temperatury.

Bardzo ważnym nowym produktem w rodzi-
nie ProControl są temperaturowe zawo-
ry ATV. Są to 3-drogowe, mosiężne zawory 
wyposażone w wewnętrzny element termo-
statyczny. Znajdują zastosowanie w kotłow-
niach, w których wymagane jest utrzymanie 
temperatury czynnika wracającego do ko-
tła na stałym minimalnym poziomie – przy-
kładem mogą być kotły na paliwo stałe, ze 
szczególnym uwzględnieniem kotłowni z bu-
forami ciepła.

Nowe produkty w rodzinie ProControl są za-
projektowane, wykonane i testowane zgod-
nie z najwyższymi światowymi standardami. 
Wysoką jakość i niezawodność potwierdza 
3-letnia gwarancja.  

  Na przełomie 3 i 4 kwartału 2012 roku 
marka ProControl zostaje wzbogacona  
o nowe produkty:
- termostatyczne zawory mieszające ATM 
o większym niż dotychczas przepływie,
- zawory temperaturowe ATV,
- regulator stałotemperaturowy ACT.

Nowa seria termostatycznych zaworów mie-
szających ATM 500 charakteryzuje się zwięk-
szonym przepływem – współczynnik Kvs pod-
niesiono do wartości 2,5 m³/h, zachowując 
wszystkie zalety dotychczas znanych termo-
statycznych zaworów mieszających serii ATM 
300. Dzięki zwiększonemu przepływowi moż-

na teraz bez trudu skonstruować instalację 
ogrzewania podłogowego w domu o po-
wierzchni do 130 m², wykorzystując jeden ter-
mostatyczny zawór mieszający. Wyposażenie 
kliku pryszniców w skuteczną ochroną przed 
poparzeniem jest już także o wiele łatwiejsze.

Odpowiedzią na oczekiwania instalatorów 
jest także cyfrowy regulator stałotempera-
turowy ACT. Regulator zintegrowany jest  
z siłownikiem i służy do sterowania pracą  
3- i 4-drogowych obrotowych zaworów mie-
szających ARV AFRISO. 
Może też sterować zaworami obrotowymi in-
nych producentów. Stosuje się go np. do 

AFRISO 
uzupełnia 
rodzinę produktów 
ProControl

  Błażej Wojciechowski

Wprowadzając na rynek produkty z rodziny ProControl, AFRISO chce 
przede wszystkim optymalnie zaspokoić oczekiwania i potrzeby klientów. 
Wszystkie produkty zostały więc zaprojektowane w oparciu o wieloletnie 
doświadczenia bliskiej współpracy z instalatorami i firmami wykonawczymi. 
Pomyślnej sprzedaży już wdrożonych produktów ProControl towarzyszą 
intensywne prace koncepcyjne i konstrukcyjne nad kolejnymi urządzeniami 
regulacyjnymi. Efektem tych działań jest uzupełnienie (na przełomie 3 i 4 
kwartału 2012 roku) rodziny ProControl o nowe produkty.

Termostatyczny zawór mieszający ATM  
z zwiększonym współczynnikiem Kvs 2,5

Temperaturowy zawór ATV

Regulator stałotemperaturowy ACT
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nad najwyższą kalenicę dachu nie mniej niż 
0,6 m. Pomieszczenie kotłowni na paliwo sta-
łe powinno spełniać określone wymagania 
dot. bezpieczeństwa ppoż., wentylacji (na-
wiewnej, wywiewnej), niezbędnej powierzch-
ni do montażu oraz obsługi urządzenia. Wa-
runkiem prawidłowego procesu spalania jest 
dopływ świeżego powietrza z zewnętrz. Brak 
wentylacji nawiewnej lub jej niedrożność 
może powodować takie zjawiska, jak: 
dymienie, niemożliwość uzyskania wy-
maganej temperatury. Nad bezpieczeń-
stwem osób przebywających w kotłowni czu-
wa wentylacja wywiewna w postaci kanału 
wyprowadzonego ponad dach, z otworem 
wylotowym pod stropem pomieszczenia. Jej 
celem jest odprowadzenie z pomieszczenia 
szkodliwych gazów. Obowiązkowo należy 
dokonywać okresowego czyszczenia komi-
na, sprawdzania ciągu kominowego i po-
prawności działania wentylacji.

Nieodpowiednie paliwo…  
np. zbyt mokre

Stosowanie paliwa podstawowego dedyko-
wanego dla danego typu kotła zapewnia 
uzyskanie deklarowanej mocy, sprawności 
urządzenia i utrzymanie okresu stałopalno-
ści. Podstawowe parametry, na które należy 
zwrócić uwagę przy wyborze paliwa to: war-
tość opałowa, spiekalność, zawartość popio-
łu, siarki, wilgotność paliwa. Konsekwencją 
połączenia wilgotnego środowiska, wysokiej 
temperatury, obecności siarki zawartej  
w paliwie jest korozja powierzchniowa oraz 
wżerowa (fot. 2 ). 
W przypadku palenia drewnem opałowym 
należy stosować jako paliwo drewno liścia-
ste (np. grab, dąb, jesion, buk) sezonowane 
przynajmniej 2 lata. Konsekwencją prze-
wymiarowania kotła, nieodpowiedniego 
przewodu kominowego, palenia wilgot-

Dobór i montaż 
kotłów na paliwa stałe – 
błędy i ich konsekwencje…

  Michał Łukasik

  Dobór kotła ze względu na  
pojemność komory spalania,  
przewymiarowanie urządzenia…

Podstawą doboru kotła do ogrzewania po-
winien być bilans cieplny budynku sporzą-
dzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Bardzo często popełnianym błędem jest 
przewymiarowanie mocy kotła na paliwo 
stałe (szczególnie jest to niebezpieczne 
w przypadku budynków dobrze zaizolo-
wanych) oraz dobór urządzenia w opar-
ciu o pojemność komory paleniskowej  
(w przeświadczeniu „wydłużenia” sta-
łopalności). Wszystkie kotły produkowa-
ne przez ZMK SAS zostały skonstruowane tak, 
aby osiągnąć deklarowaną moc grzewczą 
(paliwa podstawowe). Dobierając kocioł, su-
gerujemy kierować się wymaganą mocą 
urządzenia, a nie powierzchnią grzewczą 
wymiennika (dostępne na rynku urządze-
nia różnią się rozwiązaniami konstrukcyjnymi). 
Dokonując szybkiego doboru kotła, można 
z dużym przybliżeniem posłużyć się wskaź-

nikami powierzchniowymi (dobrze zaizolo-
wane budynki 70÷80 W/m2, niezaizolowane 
100÷120 W/m2) lub wskaźnikiem kubaturo-
wym (wysokie pomieszczenia 30÷35 W/m3,
hale produkcyjne bez ciepła na wentylację 
20÷25 W/m3).

Powietrze do spalania i ciąg kominowy

Kolejnym etapem jest dobór średnicy oraz 
wysokości przewodu spalinowego. Nowocze-
sne konstrukcje kotłów wyposażone w rozbu-
dowany wymiennik (fot. 1 ) wymagają ciągu 
spalin w zakresie 30÷60 Pa (w zależności od 
typu i mocy urządzenia). 
Wyregulowanie ciągu spalin dla warun-
ków, w jakich pracuje kocioł, umożliwia ręcz-
na przepustnica usytuowana na czopuchu. 
Czasami uwarunkowania miejscowe (sąsied-
nie budynki, drzewa, kształt dachu, usytu-
owanie budynku w dolinie) mogą powodo-
wać zaburzenie ciągu kominowego. W celu 
uniknięcia ciągu wstecznego w przewodzie 
kominowym, należy wyprowadzić go po-

Podstawą bezpiecznej i długoletniej eksploatacji instalacji grzewczych 
opalanych paliwami stałymi lub biomasą jest prawidłowo dobrany  
i zainstalowany kocioł... 

1  Wymiennik ciepła w kotle SAS 
GRO-ECO

2  Uszkodzenie ślimaka w konsekwencji palenia mokrym 
opałem
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miaru ciepła: wężownica schładzająca, za-
wór zabezpieczenia termicznego (schładza-
jący), bufor ciepła. 

Podczas podłączenia do instalacji  
i uruchomienia kotła…

Podłączając kocioł do instalacji grzewczej, 
również należy pamiętać o prawidłowym od-
powietrzeniu całego układu. Czynność na-
pełniania instalacji wodą powinna odbywać 
się bardzo powoli (w celu usunięcia powie-
trza), zalecany jest montaż odpowietrzników 
automatycznych na pionach, a w przypad-
ku układów otwartych należy zadbać o wła-
ściwe usytuowanie naczynia wzbiorczego, 
prowadzenie instalacji tak, aby ułatwić sa-
moodpowietrzanie układu. Konsekwencją 
obecności powietrza w instalacji może być 
m.in. stukanie na rusztach wodnych, niepra-
widłowa praca pomp obiegowych, niedo-
grzanie pomieszczeń. 
Podczas uruchomienia urządzenia za-
lecane jest tzw. „wygrzanie” kotła oraz 
przewodu kominowego. Utrzymanie 

temp. ok. 80°C na kotle przez kilka go-
dzin pomaga w usunięciu powietrza z in-
stalacji grzewczej oraz wilgoci powsta-
jącej na ściankach wymiennika (temp. 
poniżej punktu rosy) na skutek kontaktu  
z wodą powracającą z instalacji.

Zabezpieczenie przed zbyt niską 
temperaturą wody grzewczej 

Warunkiem prawidłowej i bezpiecznej pra-
cy jest tak zaprojektowana i wykonana insta-
lacja, aby nie przekroczyć maksymalnej do-
puszczalnej temperatury pracy 85°C oraz 
dopuszczalnego ciśnienia roboczego 1,5 bar. 
W celu ochrony kotła przed zbyt niską tem-
peraturą wody grzewczej zalecamy mon-
taż zabezpieczenia w postaci zaworu trój- lub 
czterodrogowego. Rozwiązanie to jest szcze-
gólnie zalecane w budynkach dobrze za-
izolowanych. Utrzymywanie niskich wartości 
temperatury wody w kotle powoduje emisję 
spalin mokrych (a więc wykraplanie wilgoci 
w wymienniku i przewodzie kominowym),  
co z kolei znacząco wpływa na przyspie-
szenie korozji (fot. 4 ), spadek sprawno-
ści urządzenia. Zalecane w dokumentacji 
technicznej kotłów (np. firmy SAS), warto-
ści temperatury wody grzewczej w zakresie 
60÷80°C zapewniają prawidłową eksploata-
cję urządzenia. Sterowanie instalacją za po-
mocą zaworu mieszającego poprawia kom-
fort cieplny w pomieszczeniach, minimalizuje 
ich przegrzewanie oraz wpływa na ograni-
czenie zużycia opału.
Informacje niezbędne dla prawidłowego 
montażu oraz eksploatacji produkowanych 
przez SAS urządzeń grzewczych znajduje się 
w DTR przeznaczonej dla danego typu ko-
tła SAS, montowanych sterowników, układów 
podawania paliwa.  

nym drewnem może być szybkie zabru-
dzenie wymiennika (fot. 3 ), wykraplanie 
wilgoci na ściankach kotła (a w konse-
kwencji korozja), obniżenie sprawno-
ści, dymienie, zwiększone zużycie opału, 
niemożliwość osiągnięcia deklarowanej 
mocy.

Naczynie wzbiorcze – niewłaściwa 
pojemność, miejsce montażu,  
średnica rur 
 
Kotły na paliwa stałe mogą pracować  
w wodnych instalacjach centralnego ogrze-
wania systemu otwartego z grawitacyjnym 
lub wymuszonym obiegiem wody. Naczy-
nie wzbiorcze systemu otwartego powinno 
być umieszczone na takiej wysokości (naj-
wyższy punkt układu), aby podczas pracy in-
stalacji w żadnym punkcie obiegu wodne-
go nie nastąpiła przerwa w przepływie wody 
oraz istniała możliwość odpowietrzania in-
stalacji. Należy zabezpieczyć je przed za-
marznięciem poprzez odpowiednią izolację 
termiczną i zastosowanie rury cyrkulacyj-

nej. Konsekwencją za małej pojemności 
użytkowej naczynia, jego niewłaściwe-
go usytuowania, zbyt małych średnic rur 
(wzbiorczej, bezpieczeństwa, przelewo-
wej, odpowietrzających), może być za-
powietrzanie instalacji, nieprawidłowe 
działanie układu zabezpieczenia przed 
wzrostem ciśnienia (a w konsekwencji 
spalenie lub rozerwanie kotła). 
Szczegółowe informację dot. zabezpiecze-
nia instalacji dostępne są w PN-91/B-02413 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpie-
czenia instalacji ogrzewań wodnych systemu 
otwartego. Nowelizacja przepisów Dz.U.2009 
nr.56 poz.461 dała podstawę prawną do 
montażu kotłów w układzie zamkniętym.  
W porównaniu do instalacji typu otwartego 
wymagany jest szereg zabezpieczeń, o obo-
wiązku ich stosowania nie wszyscy jednak 
wiedzą! Zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami zabezpieczenie w układzie zamkniętym 
wymaga montażu naczynia przeponowego 
dobranego do pojemności wodnej instala-
cji, zaworu bezpieczeństwa oraz dodatkowo 
jednego z urządzeń do odprowadzania nad-

3  Zabrudzenie wymiennika kotła – palenie mokrym drewnem,  
za mały przekrój komina

4  „Korozja niskotemperaturowa” wymiennika,  
brak zabezpieczenia zaworem mieszającym

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


56s i e r p i e ń  2 0 1 2  ( 0 8 )  a k t u a l n o ś c i

(dla porównania w 2011 r. zanotowano spa-
dek o 14,4%). 
W I półroczu 2012 r. wydano pozwolenia na 
budowę 88 076 mieszkań. W tym samym 
okresie zanotowano również 0,8% wzrost licz-
by rozpoczętych mieszkań, których liczba 
osiągnęła 80 681. 
Inwestorzy indywidualni w I półroczu  
2012 roku mieli największy udział w przyroście 
nowych zasobów mieszkaniowych 55,3%,  
w okresie styczeń-czerwiec 2012 r. wybudo-
wali 37 965 mieszkań (10,7% wzrost rok do 
roku). Równocześnie w grupie inwestorów in-
dywidualnych odnotowano w I półroczu 
2012 roku dalszy spadek o 8,1% liczby wyda-
nych pozwoleń na budowę oraz o 10,7% licz-
by mieszkań, których budowę rozpoczęto. 
Deweloperzy w okresie styczeń-czerwiec 
2012 r. oddali 26 822 mieszkania, co ozna-
cza 50,0% wzrost rok do roku, kiedy w 2011 
roku w tej grupie był spadek o 29,9%, osiąga-
jąc udział 39,4% ogólnej liczby mieszkań od-
danych do użytkowania. Ta grupa inwestorów 

Rynek budowlany  
i instalacyjno-grzewczy  
w II kwartale 2012 r. 

  opracował: Janusz Starościk*

  Z jednej strony, zgodnie z raportem Deloit-
te, rok 2012 jest rekordowym dla branży budow-
lanej pod względem wysokości przychodów. 
Jednocześnie, niesie ze sobą szereg wyzwań 
związanych z niestabilną sytuacją tego sektora. 
Jak podaje Deloitte, budownictwo, jest trze- 
cim co do wielkości sektorem polskiej gospo-
darki po przemyśle oraz handlu. Jego udział  
w wytwarzanym PKB wyniósł 7,06% w 2011 roku. 
W kwietniu 2012 roku zatrudnienie stanowiło 9% 
ogółu pracujących w sektorze przedsiębiorstw. 
Jak podaje z kolei Euler Hermes od początku 
roku opublikowano informacje o 133 upa-
dłościach firm budowlanych, co stano-
wi 45% więcej w porównaniu do pierwszego 
półrocza 2011 roku, kiedy miało miejsce  
75 upadłości. 
Panuje opinia, że u podstawy problemów 
firm budowlanych leży system przetargów pu-
blicznych opartych na schemacie „cena czy-
ni cuda czyli ccc”. W rezultacie, przedsię-
biorcy przygotowywali oferty przetargowe 
w sposób, który często z premedytacją nie 

mógł zagwarantować im utrzymania płynno-
ści i terminowej zapłaty podwykonawcom.
Według danych ogłoszonych przez Główny
Urząd Statystyczny w okresie styczeń-czer-
wiec 2012 r. produkcja sprzedana przemysłu 
była o 3,8% wyższa w porównaniu z analogicz-
nym okresem 2011 r. Budownictwo należało  
w dalszym ciągu, podobnie jak w poprzednich 
okresach, do rozwijających się w Polsce branż 
przemysłu także w II kwartale 2012 r., nawet po-
mimo widocznego spowolnienia w czerwcu. 

Budowa mieszkań w liczbach

Tradycyjnie już, warto przyjrzeć się aktualnej 
sytuacji zaplecza dla branży urządzeń grzew-
czych i generalnie rynku instalacyjno-grzew-
czego, jakim jest budowa mieszkań w Polsce. 
Według danych opublikowanych przez GUS, 
w okresie styczeń-czerwiec 2012 r. odda-
no do użytku 68 129 mieszkań, co oznacza 
wzrost o 24,9% z porównywalnym okresem 
2011 r. i o 6,8% w porównaniu z 2010 rokiem 

Po stosunkowo wysokich wzrostach z końcówki 2011 roku oraz dobrych wynikach na koniec I kwartału 
2012 roku, oczekiwania co do II kwartału były dość wysokie. Tymczasem wszyscy byli zgodni, że końcówka 
II kwartału 2012 to był tzw. „zjazd”. Coraz bardziej pogłębia się problem z płatnościami w branży... 

uzyskała pozwolenia na budowę 40 031 miesz-
kań (13,5% więcej niż przed rokiem) oraz rozpo-
częli budowę 34 767 mieszkań (o 21,9% więcej).
Spółdzielnie mieszkaniowe w pierwszym 
półroczu 2012 roku oddały do użytkowa-
nia 2161 mieszkań (1054 przed rokiem), liczba 
uzyskanych pozwoleń na budowę mieszkań – 
933 (spadek o 41,7%), natomiast liczba miesz-
kań rozpoczętych była większa o 76,7% (1642 
mieszkania). 
Pozostali inwestorzy (budownictwo komunal-
ne, społeczne czynszowe i zakładowe) odda-
li do użytkowania w ciągu pierwszych sześciu 
miesięcy 2012 r. łącznie 1451 mieszkań (8,8% 
mniej niż w analogicznym okresie 2011 r.).
Zmniejszyła się do 1397 liczba mieszkań, na 
których budowę wydano pozwolenia (spadek 
o 5,7%) oraz spadła o 53,5% liczba mieszkań, 
których budowę rozpoczęto (951 mieszkań). 

Rozkład regionalny rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego na terenie Polski
W I półroczu 2012 r. we wszystkich wojewódz-
twach odnotowano wzrost liczby miesz-
kań oddanych do użytkowania. Największy 
wzrost dał się zauważyć w województwie:
– dolnośląskim o 50,4%, 
– zachodniopomorskim o 41,1%, 
– mazowieckim o 39,7% więcej mieszkań niż 
przed rokiem. 
Rozkład liczby mieszkań, których budowę roz-
poczęto w I półroczu 2012 r. wygląda nastę-
pująco:
–  wzrosty rozpoczętych budów odnotowa-
no w ośmiu województwach: największy w 
mazowieckim – o 16,4%, podlaskim – o 15,4%, 
warmińsko-mazurskim – o 9,3% i wielkopol-
skim – o 6,4%;
–   spadki w: zachodniopomorskim – 23,0%, 
podkarpackim – o 21,3% i świętokrzyskim –  
o 19,9%. 

* Janusz Starościk, prezes zarządu SPIUG 

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


57s i e r p i e ń  2 0 1 2  ( 0 8 )  a k t u a l n o ś c i

łych ich działalności. Z kolei duzi gracze mogą 
zacząć obniżać koszty, co z pewnością spowo-
duje spowolnienie inwestowania w rynek. Zda-
niem instalatorów, w II kwartale 2012 roku dało 
również się zauważyć spowolnienie w liczbie 
zleceń na usługi instalacyjne. 
Podsumowując, większość opinii wskazuje na 
to, że II kwartał 2012 okazał się okresem pewne-
go spowolnienia w branży instalacyjno-grzew-
czej. Poziomy obrotów są niejednokrotnie niższe 
niż w analogicznym okresie ub. roku. Tylko część 
firm i hurtowni zanotowała obroty podobne rok 
do roku lub stosunkowo niewielkie wzrosty. 

Sytuacja w wybranych grupach  
produktowych 

Pompy ciepła: praktycznie wszyscy byli 
zgodni co do dalszego, dwucyfrowego wzro-
stu (10-20%). Dotyczy to szczególnie pomp 
ciepła dla przygotowania ciepłej wody użyt-
kowej. Ponadto pompy ciepła do c.o. (typu 
split) zanotowały też stały wzrost rzędu  
10-15% z powodu coraz większej popularno-
ści i możliwości uzyskania wsparcia finanso-
wego z BOŚ w niektórych regionach kraju. 
Kolektory słoneczne: tutaj także rozmów-
cy byli zgodni co do dwucyfrowych wzrostów 
(10-15%), chociaż niektórzy wskazywali na 
nieco mniejszą dynamikę wzrostów. 
Kotły gazowe wiszące: podobny poziom  
w porównaniu do zeszłego roku lub nawet 
nieznaczny spadek. Był to głównie efekt nie-
pewności finansowej oraz zmniejszenia liczby 
obiektówek, szczególnie w kotłach konwen-
cjonalnych (spadki znacznie większe w po-
równaniu do kotłów kondensacyjnych, gdzie 
spadki wyniosły do 10%). W kilku przypad-

kach wskazano bardzo niewielką, ale gorszą 
w porównaniu do I kwartału dynamikę wzro-
stów w tej grupie produktowej. 
Przepływowe podgrzewacze wody: mówi 
się nawet o 20% spadkach sprzedaży tych 
urządzeń. 
Gazowe kotły stojące: dosyć duże roz- 
bieżności w opiniach, wynikające m.in. ze 
stosunkowo małego potencjału rynku w po-
równaniu do kotłów wiszących. Ogólnie za-
notowano pewien wzrost, ale było to praw-
dopodobnie wynikiem sprzedaży na kilka 
obiektów w niektórych regionach Polski. 
Grzejniki: dosyć słaba sprzedaż w stosunku 
do oczekiwań, przede wszystkim związana ze 
wzmożonymi zakupami przez hurtownie na ko-
niec ub.r. Charakteryzowało się to utrzyma-
niem sprzedaży grzejnika stalowego-płytowe-
go z hurtowni do klienta ostatecznego. Rynek 
odczuł nieznaczny spadek sprzedaży grzejni-
ków aluminiowych. Wprowadzono cło na grzej-
niki importowane z Chin do 70%, co powinno 
spowodować wzmocnienie producentów pol-
skich i włoskich. Niektórzy wręcz mówili o zdecy-
dowanym polepszeniu sytuacji na rynku grzej-
nika aluminiowego za sprawą wprowadzenia 
wspomnianych odpowiednich regulacji komisji 
europejskiej dotyczących produktów chińskich. 
W dalszym ciągu widać było wzrosty sprzeda-
ży instalacji ogrzewania podłogowego, co było 
sygnalizowane już w poprzednich kwartałach. 
Inne produkty: zdaniem hurtowników, za-
znaczył się spadek sprzedaży instalacji mie-
dzianych, kotłów na paliwa stałe. Natomiast 
wzrosty odnotowano w grupie akcesoriów 
typu pomp centralnego ogrzewania, termo-
statyki i armatury instalacyjno-grzewczej oraz 
systemów kominowych.  

Rozwój rynku instalacyjno- 
grzewczego…

Praktycznie wszyscy rozmówcy byli zgodni,  
że II kwartał w branży był dość daleki od ocze-
kiwań. Podkreślano najczęściej, że pod wzglę-
dem businessowym, II kwartał był dużo trud-
niejszy niż pierwszy, pomimo nieco większych 
obrotów. W poprzednim kwartale wskazywa-
no, że początek I kwartału był ciężki, nato-
miast końcówka pozwoliła z nawiązką nad-
robić pierwsze miesiące. W drugim kwartale 
sytuacja była odwrotna. W większości przy-
padków początek był dobry, natomiast koń-
cówka (czerwiec) był w większości przypad-
ków daleki od oczekiwań. Hurtownie np. 
sygnalizowały brak klientów, instalatorzy mniej-
szą liczbę obiektówek i pewien zastój w wykoń-
czeniówce mieszkań. Producenci i hurtownie 
zgodnie wskazywały na wręcz dziką walkę ce-
nową. Można było odnieść wrażenie, że prze-
kraczano kolejne granice psychologiczne  
w tym zakresie. Wszyscy zgodnie podkreślali co-
raz gorszą sytuacje związaną z płatnościami. 
Przyczyn tego stanu rzeczy może być kil-
ka. W ostatnich statystykach podawanych 
przez GUS, widać było wyraźne wzrosty licz-
by oddawanych mieszkań. Miało to odzwier-
ciedlenie w wynikach branży na przełomie 
pierwszego i drugiego kwartału tego roku. 
Jednak, zgodnie z opinią przekazaną z wie-
lu niezależnych źródeł, deweloperzy odda-
ją więcej mieszkań w stosunku do chłonności 
rynku. Stąd biorą się redukcje cen m2 miesz-
kania przy jego sprzedaży. To powoduje spo-
wolnienie w realizacji rozpoczętych już inwe-
stycji. Pamiętać należy, że największe wzrosty  
w budowie mieszkań dotyczyły dewelope-
rów, czyli tzw. „obiektówek”, gdzie walka ce-
nowa jest najbardziej zażarta szczególnie  
w grupie gazowych kotłów wiszących,  

jeśli chodzi o urządzenia grzewcze. Innym 
efektem ubocznym wyhamowania sprzeda-
ży mieszkań, są zatory płatnicze firmom wy-
konawczym, które z kolei zalegają hurtow-
niom, a ci producentom, pogarszając w ten 
sposób wszystkim wyniki finansowe i ich płyn-
ność finansową. W I półroczu br. dał się za-
uważyć ogromny wpływ złych długów, co 
znacząco ograniczyło sprzedaż na rynku in-
stalacyjno-grzewczym – głównie sieci han-
dlowych i hurtowni. Mechanizm jest prosty: 
mówi się dużo o bankructwie wielu firm bu-
dowlanych i problemów z ich płynnością fi-
nansową. Duży wkład do rozwoju takiej sytu-
acji mają media, ciągle wieszcząc katastrofę 
finansową branży budowlanej.  
W ten sposób od miesięcy nakręcają atmos-
ferę, która demotywuje klienta końcowego  
i każe właścicielom firm trzymać gotówkę tak 
długo, jak się da, nawet gdy są w pełni wy-
płacalni i nie muszą czekać na przelewy na 
swoje konto. Robią to często z tzw. „daleko-
wzrocznej ostrożności”… Nakręca się w ten 
sposób spirala długów, która często nie ma 
uzasadnienia w kondycji finansowej poszcze-
gólnych dłużników. 
Według części opinii, kurczenie się rynku od-
czuwają przede wszystkim duże firmy dystry-
bucyjne. Mniejsze firmy instalacyjno-wykonaw-
cze działające w skali lokalnej radzą sobie  
w tej sytuacji lepiej. Są one bliżej inwestora koń-
cowego i droga realizacji płatności jest przez 
to krótsza, prawdopodobieństwo też otrzyma-
nia należności jest dużo większe. Firmy dystry-
bucyjne dla zabezpieczenia swoich interesów 
sięgają po ubezpieczenia należności i spoty-
kają się z wieloma odmowami. Ale pomimo 
tej sytuacji, coraz więcej małych firm zaczyna 
mieć kłopoty finansowe. Zbyt małe obroty przy 
spadających marżach mogą niektórym fir-
mom nie wystarczyć na pokrycie kosztów sta-

R
EK

LA
M

A

http://www.instalreporter.pl
http://www.ogrzewanie.info.pl/
http://www.instalreporter.pl


58s i e r p i e ń  2 0 1 2  ( 0 8 )  p r o d u k t y

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY LTFTTOUCH
LUXBUD proponuje termostat LTFTTOUCH – programowalny regulator 
elektroniczny służący do sterowania elektrycznymi systemami grzew-
czymi. Wyposażony jest w intuicyjne menu umożliwiające zaprogra-
mowanie szeregu parametrów dodatkowych wyświetlanych na ekra-
nie: aktualna temperatura, data, realizowany tryb pracy i komunikaty 
błędów. Może współpracować z czujnikiem powietrznym lub podło-
gowym, powietrznym i podłogowym w roli ogranicznika, można też 
podłączyć do niego dwa limitujące czujniki podłogowe. Ma szereg za-
let: intuicyjne menu w języku polskim, 4 programy fabryczne + 3 programy użytkownika, funkcja DST 
automatycznej zmiany czasu letni/zimowy, licznik zużycia energii, funkcja adaptacyjna, otwartego 
okna i wygrzewania, możliwość współpracy z czujnikami NTC różnych producentów, 16A przekaźnik.

 LUXBUD
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FERRO POWIęKSZA OFERTę ZAWORóW 
KULOWYCH WODNYCH
Wśród nowości znalazły się zawory z dławikiem nakrętno-nakręt-
ne z korkiem i odpowietrznikiem oraz z końcówką do węża, za-
wory nakrętno-wkrętne z rączką w wersji standard PN16 i normal 
PN25, a także zawory kulowe wodne spustowe – w opcji stan-
dard oraz z uszczelką.
Zawory kulowe wodne stosowane są głównie w instalacjach cie-
płej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania. W warunkach 
otwarcia zapewniają pełny przepływ medium zgodnie z normą. 
Mają Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB, Atesty Higienicz-
ne PZH oraz Deklarację Zgodności producenta.
Materiałem, z którego wykonane są korpus i kula zaworu jest mo-
siądz. Kulę i trzpień uszczelniono teflonem PTFE. Korpusy i nakręt-
ki wykonane zostały z wyprasek i obrabiane na obrabiarkach.
Charakterystyka techniczna zaworów kulowych wodnych zosta-
ła podana na stronie internetowej producenta, w zakładkach: 
Produkty i Katalogi.

 FERRO

CENTRALA REKUPERACYJNA WOLF CWL-400 EXCELLENT
Centrala CWL-400 Excellent jest udoskonaloną, rozbudowaną wersją rekuperatorów WOLF serii CWL. W wyposażeniu standardowym ma nagrzewnicę 
wstępną i automatyczny by-pass. Dzięki zredukowaniu oporu wewnętrznego urządzenie cechuje niższy poziom hałasu i mniejsze zużycie energii. Dodat-
kowym atutem jest zastosowane obejście by-pass, które aktywowane jest przy spełnieniu warunków wstępnych. Sprawia ono, że powietrze omijając wy-
miennik, nie jest ogrzewane w warunkach letnich chłodniejszych nocy. Natomiast w warunkach zimowych, system ogrzewania wstępnego podgrzewa 
powietrze zewnętrzne tak, aby uchronić wymiennik ciepła przed zamarzaniem. Przy niskiej temperaturze zewnętrznej – system antyzamrożeniowy zostaje 
automatycznie aktywowany, gdy wymiennik zaczyna zamarzać. CWL-400 Excellent ma również sterownik z programatorem tygodniowym, który umoż-
liwia ustalenie harmonogramu pracy i znacznie zmniejszenie kosztów energii dzięki precyzyjnej regulacji wydajności wentylacji. Dzięki zastosowaniu ww. 
rozwiązań technologicznych rekuperacja WOLF CWL Excellent gwarantuje optymalnie zrównoważoną wentylację przy każdych warunkach zewnętrznych.

 WOLF
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FILTR MECHANICZNY E1 – TITANIUM
Filtry ochronne dostępne są jako filtry z wkładem wymiennym 
oraz z płukaniem wstecznym. W filtrze wymiennym należy kil-
ka razy w roku wymienić wkład, a w przypadku filtra z płuka-
niem wstecznym ok. 10 l wody pitnej trafia do kanalizacji.
Całkiem inaczej jest z filtrem BWT E1 – Titanium. Centralny ele-
ment filtracyjny z wysokogatunkowego stopu tytanu, jest bar-
dzo trwały i po umyciu w zmywarce można go wykorzystać 
ponownie. Nowy sposób obsługi za pomocą jednej dźwigni 
ułatwia wymianę wkładu, zajmuje to zaledwie kilka sekund. 
Dlaczego właśnie TYTAN? Tytan jest metalem obojętnym, któ-
ry ze względu na wspaniałe właściwości, przede wszystkim 
trwałość, stosowany jest również w medycynie.
Firma BWT Polska filtr BWT E1 – Titanium wprowadzi do oferty 
w tym roku. 

 BWT

1 Otwórz zabezpieczenie, które  
automatycznie odcina wodę.  
2 Podnieś dźwignię, która  
automatycznie uwolni klosz.  
3 Włóż umyty element filtracyjny, zam- 
knij dźwignię, zabezpiecz i gotowe.

REKUPERATOR ONYX MODEL SKY 1500
Firma Frapol z Krakowa powiększyła ofertę rekuperatorów OnyX o model Sky 1500. Obudowa jest wykonana z blachy lakierowanej prosz-
kowo połączonej z wysokiej jakości tworzywami sztucznymi. Oprócz estetycznego wyglądu zapewnia to również trwałość i sztywność 
konstrukcji przy znacznym ograniczeniu masy urządzenia. Uchwyty służące do mocowania OnyX Sky są wyposażone w tłumiki wibracji, 
co zapewnia izolacje centrali od elementów konstrukcyjnych budynku. Centrale OnyX Sky mogą być wyposażone w moduł nawiew-
ny umożliwiający dystrybucję powietrza w obrębie jednego pomieszczenia w sposób 
bezpośredni bez konieczności budowania instalacji wentylacyjnej. Kontroler urządze-
nia został zaprojektowany z myślą o zminimalizowaniu kosztów wentylacji (tryb auto-
matyczny) oraz niezawodnym działaniu. Duży, czytelny wyświetlacz LCD oraz łatwość 
obsługi czyni go przyjaznym dla użytkownika, a zoptymalizowany algorytm sterowania 
i dynamiczny tryb wyświetlania, podnoszą poziom komfortu stosowania urządzenia.
Dane techniczne: wydatek powietrza (150 Pa): 1450 m3/h, spręż dyspozycyjny: 0-550 Pa,
pobór mocy wentylatorów maks. 770 W (przy maksymalnym obciążeniu wentylato-
rów), ciśnienie akustyczne do 51 dB(A)/1 m, sprawność odzysku ciepła do 95%

 FRAPOL

MENAI ED – NOWY GRZEJNIK ELEKTRYCZNY PURMO
Grzejnik elektryczny Menai ED ma wygląd zbliżony do klasycznego grzejnika płytowego. Charakterystyczną jego cechą są ła-
godnie zaokrąglone krawędzie oraz gładkie osłony boczne. Temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika w normalnym try-
bie użytkowania nie przekracza 80°C. Termostat Purmo Menai ED jest ukryty w górnym panelu grzejnika. Pozwala na sterowanie 
pracą urządzenia na podstawie aktualnego pomiaru temperatury w pomieszczeniu. Termostat wyposażono w zaawansowa-

ny cyfrowy wyświetlacz ułatwiający programowanie pracy grzejnika. Osłona 
termostatu z odpornego poliwęglanu jest odporna na wszelkie urazy mecha-
niczne. Grzejniki elektryczne Purmo są wygodne i bezpieczne w użytkowaniu. 
Wystarczy zawiesić je na ścianie (zawieszenia ścienne w zestawie) i podłączyć 
do prądu. Grzejnik Purmo Menai ED wypełniono bezpiecznym olejem roślin-
nym. Grzejnik jest objęty 10-letnią gwarancją producenta, na elementy elek-
tryczne obowiązuje 2-letnia gwarancja.
Purmo Menai ED: moce od 500 do 2000 W, wysokość: 600 mm, długość: od 
465 do 1385 mm, ceny: od 1198 do 1722 zł netto.

 RETTIG HEATING
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z wełny  
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NOWA LINIA KOTŁóW EVO
Seria kompaktowych kotłów wiszących EVO została zaprojektowana z myślą o nowocze-
snych budynkach energooszczędnych, w których liczy się nie tylko racjonalne użytkowanie 
energii, lecz również stylowy charakter wnętrz. 
Kotły z serii EVO pozwalają zmniejszyć zużycie gazu nawet o 35% w stosunku do urządzeń 
tradycyjnych. Oszczędności zapewnia szeroka modulacja mocy 1:10, która pozwala na re-
alne dopasowanie zużycia gazu i energii elektrycznej do potrzeb grzewczych. 
Najwyższy komfort termiczny przy zachowaniu wysokiej energooszczędności gwarantuje 
dodatkowo inteligentna funkcja Auto. Kocioł na bieżąco dostosowuje temperaturę wody 
zasilającej instalację c.o. do aktualnej temperatury powietrza na zewnątrz i wewnątrz po-
mieszczenia. 
System jest gotowy do rozbudowy bez pracochłonnego programowania w technologii  
Plug&Play, dzięki protokółowi komunikacyjnemu BUS BridgeNet® i sterownikowi SENSYS.  
W każdej chwili można stworzyć przyszłościowy system grzewczy z wykorzystaniem pompy 
ciepła, kolektorów słonecznych, podgrzewaczy elektrycznych czy gazowych. 

W kotłach z serii Genus EVO i Genus 
Premium EVO oryginalny wygląd pa-
nelu podkreślono charakterystyczny-
mi, białymi i czarnymi elementami  
w eliptycznych kształtach. Natomiast 
urządzenia Clas EVO i Clas Premium 
EVO charakteryzują się jasnym, stono-
wanym designem. Panel obsługi z błę-
kitnym wyświetlaczem Matrix nadaje 
urządzeniom z tej serii futurystyczny 
wygląd, który doskonale odpowiada 
nowoczesnym kanonom wzornictwa 
przemysłowego. Równie atrakcyjną 
stylistykę otrzymał naścienny sterow-
nik SENSYS, dzięki któremu pracę urzą-
dzeń można programować zdalnie,  
z dowolnie wybranego pomieszczenia. 
Seria EVO, cena netto: od 2889 zł (tra-
dycyjny kocioł wiszący Clas EVO 24 CF 
System) do 4991 zł (kondensacyjny ko-
cioł wiszący Genus EVO 35 FF)

 ARISTON 
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