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Od czerwca bieżącego roku Grupa Hydrosolar ma nową 
identyfikację wizualną, opartą na nowym odświeżonym 
logo HYDROSOLAR. 

Celem zmian było stworzenie nowoczesnego przekazu, dosto-
sowanego do zmieniających się trendów i otoczenia:
• lifting, który podkreślił dynamiczny rozwój firmy, a jednocze-
śnie jej stabilną pozycję na rynku;
• nadanie marce HYDROSOLAR jednolitego spójnego wizerunku;
• opracowanie identyfikacji, która pozytywnie wpłynie na po-
strzeganie firmy przez klientów oraz partnerów – identyfikacji, 
która będzie wspomagała działania budujące przewagę nad 
konkurencją.

Stare logo firmy, opracowane kilkanaście lat temu, funkcjonu-
jące bez zmian niemal od początku istnienia firmy, czyli prawie 
20 lat, stało się przestarzałe, wymagało odświeżenia. 
Nowe logo nawiązuje do kształtu kropli i zawijającej się fali. 
Woda opływa, okala słońce, tworząc kompozycję zamkniętą. 
Elementy składowe znaków pozostają we wzajemnej harmonii, 
a całość jest nowoczesna i dynamiczna, nawiązując jednocze-
śnie do nazwy i działalności firmy.  
Nowe logo zostało oparte na kształtach, które niosą za sobą 
konkretne znaczenie... 
Fala – DYNAMIZM – nawiązanie kształtem do fali zwraca uwa-
gę na ciągły ruch, rozwój i dynamiczną politykę firmy (wzmac-
niamy tym samym wizerunek lidera w branży).

Koło – DOSKONAŁOŚĆ I RÓWNOWAGA – uzupełnieniem dy-
namiki jest równowaga, stabilność i ciągłość (firma jako partner 
godny zaufania).
Kropla – TRANSPARENTNOŚĆ – kropla to symbol czystości, 
transparentności. Ta symbolika pozwala przekazać odbiorcy 
sygnał, że HYDROSOLAR to wiarygodny, sprawdzony i rzetelny 
partner w biznesie.

W oparciu o nowe logo, opracowano nowy, modny i spójny 
layout dla materiałów reklamowych oraz narzędzi elektronicz-
nych tj. nowoczesny serwis internetowy HYDROSOLAR24 
(funkcjonujący od lipca br.) oraz nowa – udoskonalona tech-
nologicznie, funkcjonalnie i graficznie–  strona internetowa 
www.hydrosolar.pl (działająca od końca sierpnia br.).

Nowa strona internetowa została oparta o grafikę adekwat-
ną do branży, nieinwazyjną, spójną z aktualnym logotypem  
i wizerunkiem firmy. 
Oprócz wizualnej strony, uporządkowane zostały również treści  
prezentowane na dotychczasowej witrynie, w szczególności te 
dotyczące oferty, nowości, promocji i marek własnych oraz zasto-
sowano nowe funkcjonalne rozwiązania, takie jak: formularze on-
line, kalendarz szkoleń, możliwość komentowania niektórych arty-
kułów, zapisania się do newslettera czy integracja z social media.  
Artykuły publikowane na stronie (aktualności, informacje o pro-
mocjach i nowościach, artykuły techniczne, poradniki …) swoją 
atrakcyjną i odpowiednio dobraną treścią, będą pracowały na 
pozycjonowanie serwisu w wyszukiwarkach, a więc skutecznie 
przyciągały nowych użytkowników, potencjalnych klientów.

Głównym założeniem nowej strony firmy HYDROSOLAR jest to, 
aby stała się ona istotnym narzędziem komunikacji z klientami 

firmy. Treści na stronie będą zawsze aktualne i atrakcyjne  
z punktu widzenia ich użyteczności dla klienta. Dla klientów  
ma to być centrum informacji o bieżących i planowanych wy-
darzeniach, szkoleniach, promocjach, nowościach, dostępne 
24 godziny na dobę z każdego miejsca na Ziemi; dla firmy  
HYDROSOLAR – podstawowy kanał komunikacji, za pośrednic-
twem którego najszybciej i najtaniej firma może przekazywać 
aktualne informacje, promować marki własne i inne produkty, 
dzielić się osiągnięciami, ofertami specjalnymi itd.

Nowy wizerunek Grupy HYDROSOLAR: logo, strona www, serwis internetowy
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Ogólnopolskie Szkolenie Projektowe Schrack 
Seconet organizowane jest w Polsce nie-
przerwanie od ponad 20 lat. Rok 2011 był 
pod tym względem rokiem przełomowym 
dla organizatora. Ogromne zainteresowanie 
uczestników szczegółowymi kwestiami z dzie-
dziny zabezpieczeń pożarowych zaowoco-
wało decyzją o dalszym rozwoju imprezy.  
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami fir-
ma Schrack Seconet Polska Sp. z o. o. organi-
zuje w terminie: 9-10 października 2012 Ogól-
nopolskie Dni Zintegrowanych Systemów Bez-
pieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet 
i Partnerzy – szkolenie projektowe w zupeł-
nie nowej odsłonie: dwóch dni specjalistycz-
nych, merytorycznych wykładów połączo-
nych z praktycznymi warsztatami. 
Referaty wygłoszą m.in.: przedstawiciele In-
stytutu Techniki Budowlanej, Głównego Urzę-
du Nadzoru Budowlanego, Polskiego Towarzy-
stwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, 
przedstawiciele najlepszych, specjalistycz-
nych uczelni oraz inni eksperci, zajmujący się 
problematyką systemów bezpieczeństwa.
Po raz pierwszy w historii uczestnicy szkole-
nia będą mieli możliwość, nie tylko w głęb-

szy i pełniejszy sposób zapoznać się ze specy-
fiką systemów bezpieczeństwa w kontekście 
ochrony przeciwpożarowej, ale także będą 
mogli w sposób praktyczny przekonać się,  
jak funkcjonują systemy we wzajemnej inte-
rakcji. Zostaną przedstawione najważniejsze 
wytyczne dotyczące takich systemów, jak: 
SSP, DSO, BMS, SMS, CCTV, SKD, SUG, stero-
wanie oddymianiem i wydzieleniami poża-
rowymi i inne. Do współorganizacji szkolenia 
zostali zaproszeni producenci innych syste-
mów: Anixter Poland Sp. z o. o. – dostawca 
produktów komunikacyjnych, stanowiących 
podstawę systemów przesyłania dźwięku, vi-
deo, danych i systemów zabezpieczeń; BE-
LIMO Siłowniki S.A. – producent napędów 
klap pożarowych oraz siłowników i zaworów 
przeznaczonych do instalacji HVAC; Comm-
Scope Enterprise Solutions – opracowują-
cy rozwiązania infrastruktury sieciowej; InGas 
Sp. z o. o. – firma specjalizująca się w budo-
wie urządzeń gaśniczych, gazowych; John-
son Controls International Sp. z o. o. – do-
stawca produktów, usług oraz rozwiązań  
w zakresie systemów HVAC (chłodnictwa, 
wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania), jak rów-
nież Systemów Automatyki Budynkowej i BMS; 
Sony Europe Limited (Sp. z o. o.) – produ-
cent innowacyjnego sprzętu audio, wideo, 
telekomunikacyjnego i informatycznego, 

TOA Electronics Europe GmbH Sp. z o. o. – 
systemy nagłośnieniowe, komunikacyjne  
i bezpieczeństwa (DSO).
Schrack Seconet Polska i Partnerzy te-
gorocznego szkolenia poprowadzą zajęcia 
praktyczne, obejmujące najważniejsze za-
gadnienia związane z wytycznymi i wyma-
ganiami w zakresie projektowania, konfigu-
racji, montażu i instalacji, aż po programo-
wanie systemów bezpieczeństwa. Najważ-
niejszym punktem imprezy będzie prezenta-
cja „na żywo” procedury zadziałania wszyst-
kich zintegrowanych systemów bezpieczeń-
stwa podczas pożaru. Udział w dwudnio-
wych warsztatach zostanie potwierdzony 
wspólnym certyfikatem, wystawionym przez 
Schrack Seconet Polska oraz wszystkich Part-
nerów spotkania. Otrzymanie dokumentu  
z kompletem podpisów wszystkich producen-
tów uzależnione będzie od udziału uczestni-
ka w poszczególnych sesjach szkolenia. 
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że or-
ganizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby 
merytoryka i edukacyjny charakter spotkania 
były sprawą nadrzędną. W części referatów, 
które wprowadzą uczestników w najnowsze 
zmiany i wytyczne, dotyczące inteligentnych 
zabezpieczeń obiektów, nie będą poruszane 
sprawy marketingowe poszczególnych firm  
– współorganizatorów szkolenia. 

Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych 
Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego  
– Schrack Seconet i Partnerzy

Targi i marka AQUA-THERM wypracowały sobie 
pozycję unikalnego i wiodącego wydarzenia, 
które stało się punktem odniesienia dla całej 
branży, przyciągając decydentów oraz tworząc 
perfekcyjne i komfortowe miejsce spotkania do-
stawców i kupujących. I. Międzynarodowe Targi 
Ogrzewania, Wentylacji, Klimatyzacji, Systemów 
Wodnych i Sanitarnych, Ochrony Środowiska, 
Basenów i Energii Odnawialnej miały odbyć się 
w dniach 14-16.11.2012r. w Centrum Targowym 
EXPO XXI. Powołując się na informację  
z dnia 29.08.2012 r., pochodzącą od organiza-
tora targów - firmy KDM INTERNATIONAL SRL  
informujemy, że targi AQUA-THERM Warsza-
wa 2012 nie odbędą się. Organizator nie po-
dał przyczyny odwołania imprezy targowej. 

Odwołane Targi 
AQUA-THERM 
Warszawa 2012

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Ener-
gooszczędnego powstanie za dwa lata na Poli-
technice Krakowskiej. Inwestycja ma kosztować 
ponad 20 mln zł, z czego 17 mln zł będzie stano-
wić unijne dofinansowanie z Małopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego.
Na Kampusie Politechniki Krakowskiej powsta-
nie laboratorium wyposażone w aparaturę ba-
dawczo-diagnostyczną do prowadzenia badań 
i wdrażania nowoczesnych technologii i rozwią-
zań materiałowo-konstrukcyjnych oraz instalacji 
dla budownictwa blisko zeroenergetycznego.
Więcej 

Powstanie 
Małopolskie  
Laboratorium Budownictwa 
Energooszczędnego
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W dniach 24-25-26 sierpnia 2012 roku, firma 
Grundfos zorganizowała II Zlot motocyklowy 
Projektantów Branży Instalacyjnej. Wszystko 
to działo się na terenie lotniska w Kąkolewie, 
gdzie uczestnicy podczas całodniowego tre-
ningu doskonalili technikę bezpiecznej jaz-
dy, natomiast w Pałacu w Będlewie posze-
rzali wiedzę teoretyczną na temat poruszania 
się motocyklem i nie tylko…. II Zlot odbywał 
się pod hasłem: dzięki większej pewności 
więcej przyjemności, w zdobywaniu pew-
ności i wiedzy uczestników wspierała policja 
na motorach z KPP Wolsztyn.
Statystyki mówią o tym, że w 2011 roku było 
aż 2359 wypadków z udziałem motocykli-
stów, gdzie 1160 było ich sprawcami, dlate-

go też firma Grundfos w tym roku położyła  
szczególny nacisk na przekazanie zaproszo-
nym motocyklistom wiedzy oraz umiejętności 
dotyczących zachowania  bezpieczeństwa. 
Podczas treningu na torze motocykliści do-
skonalili swoje umiejętności w takich dzie-
dzinach, jak: hamowanie na wprost, omija-
nie przeszkody, hamowanie na zakręcie, jaz-
da torowo-szosowa – wszystko pod okiem in-
struktorów z SZC. Nie zabrakło również kon-
kursów, gdzie uczestnicy wykazywali się nie 
tylko umiejętnościami piłkarskimi, ale rów-
nież sprawdzali się logistycznie w konkursie… 
transportowym, wywołując salwy śmiechu.
Zlot wsparł diler BMW Pawelec z Nowego To-
myśla – udostępniając do testowania moto-

cykle. Szczególnie duże wrażenie zrobił nowy 
maxi skuter marki BMW.
Wszyscy uczestnicy otrzymali imienne Certyfi-
katy Ukończenia Kursu oraz nagrody za zwy-
cięstwa w poszczególnych konkurencjach,  
a sobotni wieczór przy grillu umilał występ ka-
peli rockowej BEYOND THE EVENT HORIZON. 

Grundfos z projektantami na motocyklach

Firma Ventia sp. z o.o. – przedstawiciel na Pol-
skę central wentylacyjnych KOMFOVENT oraz 
produktów firmy STAVOKLIMA zaprasza projek-
tantów, firmy instalacyjne oraz wszystkich profe-
sjonalistów branży HVAC na bezpłatne semina-

rium szkoleniowe. Seminaria przewidziano  
w godzinach 9.00-14.00 w Lublinie (16.10),  
Rzeszowie (17.10), Krakowie (18.10),Wrocławiu 
(19.10), na zakończenie organizator zaprasza na 
lunch. Uczestnictwo w seminarium jest bezpłat-

ne. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolej-
ność zgłoszeń. Uczestnicy seminarium otrzymują 
komplet materiałów technicznych oraz progra-
my doboru na temat prezentowanych produk-
tów marki KOMFOVENT oraz STAVOKLIMA. Więcej 

VENTIA zaprasza na szkolenia KOMFOVENT + STAVOKLIMA 

NFOŚiGW przygotowuje nowy program wspar-
cia budownictwa energooszczędnego. Głów-
nym celem Programu jest stworzenie impulsu do 
rozwoju budownictwa o niskim zużyciu energii w 
Polsce. Wsparcie będzie miało formę częściowej 
spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągnięte-
go na budowę domu lub zakup domu/mieszka-
nia od dewelopera i będzie skierowane do osób 
fizycznych. Kluczowym elementem programu jest 
zdefiniowanie minimalnych wymagań technicz-
nych dla osiągnięcia pożądanego standardu 
energetycznego oraz określenie procedury wery-
fikacji projektu budowlanego i badania powyko-
nawczego wykonanego budynku. Opracowanie 
tych wytycznych zostało zlecone firmie zewnętrz-
nej: Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. 
Więcej

Konsultacje  
wymagań technicznych  
dla programu dopłat do 
domów energooszczędnych

27 sierpnia rozpoczęła się jesienna promocja kon-
densacyjnych urządzeń marki Junkers. Do 30 li-
stopada promocyjne pakiety będą dostępne w 
specjalnych obniżonych cenach. Promocja obej-
muje pakiety oparte na różnych konfiguracjach 
kotłów Cerapur Smart, Cerapur Modul, Cerapur 
Modul Solar, zasobników i automatyki, a także 
same kotły kondensacyjne typu Cerapur Smart 
w wersji jedno- i dwufunkcyjnej. Promocja przewi-
duje oszczędność nawet do 2200 zł brutto na po-
jedynczym pakiecie. Więcej informacji dotyczą-
cych promocji udzielają Autoryzowani Partne-
rzy Handlowi marki Junkers, których lista dostępna 
jest na stronie internetowej: www.junkers.pl

Promocja kondensatów 
marki Junkers
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INSTALATORÓW, PROJEKTANTÓW,

PRZEDSTAWICIELI BRAN¯Y HVAC

Zapraszamy na kolejny cykl 

BEZP£ATNYCH SZKOLEÑ 

z zakresu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a i filtrów 

Aqua Revital, skierowanych do

Szczegó³y: www.bartosz.com.pl

02.10.2012 r. - Bia³ystok

16.10.2012 r. - Opole

17.10.2012 r. - Legnica

18.10.2012 - Wroc³aw
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Jeden z najstarszych producentów cerami-
ki łazienkowej w Polsce obchodzi w tym roku 
okrągły jubileusz 50-lecia działalności. W tym 
czasie KOŁO stało się nie tylko jedną z najle-
piej znanych firm w branży wyposażenia łazie-
nek, ale także jedną z najbardziej rozpozna-
walnych i mocnych polskich marek. Już od pół 
wieku KOŁO wyposaża nie tylko polskie łazien-
ki m.in. w ceramikę sanitarną, wanny i kabiny 
prysznicowe oraz meble łazienkowe. Firma po-
wstała w 1962 roku w Kole, gdzie nadal znaj-
duje się jej siedziba i gdzie do dziś nadaje ona 
ton gospodarczemu życiu miasta. Dynamiczny 
rozwój sprawił, że zdecydowano się otworzyć 
zakłady we Włocławku (ceramika łazienko-
wa), a następnie w Ozorkowie (wanny i brodzi-
ki akrylowe, kabiny prysznicowe). Na począt-
ku lat 90. firma dołączyła do międzynarodo-
wej Grupy Sanitec, wprowadzając tym samym 
do dystrybucji produkty uznanych światowych 
marek takich jak np. Keramag. Wyroby ofero-
wane przez Sanitec Koło można kupić w kilku 
tysiącach punktów handlowych partnerów fir-
my oraz w dwóch salonach Koło w Warszawie  
i Krakowie. Firma zatrudnia ponad 1,5 tys. 
osób. Tworzą dla niej znani designerzy, jak An-

tonio Citterio, który zaprojektował dwie serie 
ceramiki i mebli – Ovum i Ego by Antonio Cit-
terio. Obie cieszą się ogromną popularnością 
wśród klientów i uznaniem wśród architektów. 
Rynkowy sukces nie jest jedynym priorytetem 
firmy. Z takim samym zaangażowaniem, jak o 
jakość swoich produktów firma dba o środo-
wisko. Szczycąc się tytułem Partnera Polskiej 
Ekologii, Koło stale wprowadza modernizacje 
swoich systemów, by były one jeszcze bar-
dziej przyjazne dla otoczenia. Przemyślane 
projekty pozwalają oszczędzać wodę i ener-
gię, a wszystkie procesy produkcyjne ograni-
czały emisję zanieczyszczeń.
KOŁO wspiera też młodych architektów, 
projektantów i designerów, organizując dla 
nich od roku 1998 konkurs na Projekt Łazien-
ki. Atrakcyjne nagrody i możliwość realiza-
cji zwycięskich projektów nie tylko daje szan-
se zaistnienia młodym artystom, ale równo-
cześnie wspiera rozwój polskiego wzornictwa. 
Podobne działania doskonale wpisują się w 
filozofię firmy, która nawiązując do swojej na-
zwy i symboliki koła w zachodniej kulturze, 
nieustająco dąży do doskonałości i harmonii 
w każdym aspekcie swojego działania.

KOŁO – od 50 lat na polskim rynku

Szkolenia TESTO w IV kwartale
Podczas spotkań szkoleniowcy Testo zapre-
zentują między innymi: anemometry, higro-
metry, termometry/pirometry, mierniki do po-
miaru parametrów mikroklimatu, jak również 
elektroniczne oprawy zaworowe do syste-
mów chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz 
kamery termowizyjne. Zwrócą szczególną 
uwagę na najnowsze trendy w pomiarach 
oraz pomogą dobrać odpowiednie urządze-
nie do każdej aplikacji. 
Planowane tematy do poruszenia na semi-
nariach:
- nowości na rynku,

- praktyczne aspekty doboru, montażu i eks-
ploatacji sprzętu,
- najczęstsze problemy i błędy popełniane 
przy pomiarach,
- prezentacja sprzętu.
Seminaria planowane są na październik-listo-
pad 2012 roku i odbywać się będą w War-
szawie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Kato-
wicach. 
Szkolenia są bezpłatne, trwają około 4 h. 
Szczegółowe informacje pod numerem  
telefonu 22 292 76 82 wew. 12 lub e-mailem 
newsletter@testo.com.pl

http://www.instalreporter.pl
http://www.bartosz.com.pl
http://www.instalreporter.pl
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ROTEX udziela na wszystkie ko-
tły olejowe A1 jedyną w swo-
im rodzaju długoterminową 
gwarancję: dotychczasowa 
10-letnia gwarancja na korpus 
kotła olejowego zostaje prze-
dłużona do 15 lat.  
Wszystkie kondensacyjne kotły 
olejowe A1 marki ROTEX zaku-
pione po 01.07.2012 roku obję-
te są programem wydłużonej 
gwarancji. ROTEX oferuje mię-
dzy innymi kondensacyjne ko-
tły gazowe w zakresie od 12 
do 35 kW, zbiorniki olejowe, in-
werterowo sterowane pompy 
ciepła typu powietrze-woda, 
systemy kolektorów słonecz-
nych SOLARIS DRAIN BACK 
(kolektory słoneczne bez gliko-
lu), kompletne systemy insta-
lacji ogrzewania podłogowe-
go i ściennego, solarne bufo-
ry grzewcze oraz kotły gazo-
we z wbudowanym systemem 
solarnym.
Historia niemieckiej marki  
ROTEX charakteryzuje się licz-
nymi innowacyjnymi produk-
tami i rozwiązaniami. W poło-
wie lat 90. ROTEX po raz pierw-
szy zaprezentował na rynku 
własnej konstrukcji kocioł ole-
jowy A1. Konstruktorzy stworzy-
li i opatentowali korpus kotła 
olejowego jako wymiennika 

TWINTEC® – unikalnego stopu 
kompozytowego ze stali szla-
chetnej i aluminium.  
Dzięki specjalnej konstruk-
cji TWINTEC® – efekt konden-
sacji spalin jest osiągany bez-
pośrednio w kotle (nie jest wy-
magany dodatkowy wymien-
nik ciepła jak w przypadku 
niektórych kotłów olejowych 
na rynku), a sprawność znor-
malizowana tego urządzenia 
może osiągać nawet 109%.
W 1999 roku ROTEX wydłużył 
gwarancję na korpusy kotłów 
olejowych z 5 na 10 lat. Słusz-
ność tej decyzji potwierdziło 
wygranie przez kotły A1 nie-
zależnego testu – Stiftung Wa-
rentest 06/2002.
Wszystkie olejowe kotły kon-
densacyjne ROTEX A1 są iden-
tyfikowane jako Ready for Bio-
-Oil, czyli zostały usprawnio-
ne w taki sposób, że mogą 
używać oleju z dodatkiem 
20% biokomponentu. ROTEX 
opracował linię rur z tworzyw 
sztucznych VA-Oil dla tego 
typu oleju opałowego.  
ROTEX VA-Oil jest pierwszym 
dostarczanym systemem ole-
jowym zatwierdzonym przez 
DIBT wykonanym z kompozy-
tu tworzyw sztucznych i alumi-
nium (PE/Al). 

Zgodnie z projektem ustawy cena 
energii dla operatorów odnawial-
nych źródeł energii ma być co roku 
podnoszona zaledwie o wskaźnik in-
flacji – a nie zgodnie ze wzrostem 
ceny rynkowej, czyli choćby tak, 
jak ma to miejsce obecnie. Prawni-
cy PSEO stwierdzili, że takie przepisy 

mogą być niezgodne z prawem eu-
ropejskim, a także m.in. z zasadą wol-
nej konkurencji. Według ministerstwa 
regulacja likwiduje „patologię pole-
gającą na tym, że w przypadku nie-
doboru energii elektrycznej na ryn-
ku wytwórcy tej energii z OZE ofero-
wali ją na giełdzie po znacząco wy-

żej cenie”. Według resortu regulacja 
likwiduje ryzyko fluktuacji ceny ener-
gii elektrycznej dla wytwórców z OZE, 
tak aby mieli w każdym czasie za-
gwarantowaną stałą cenę, nie niższą 
niż średnia cena na rynku konkuren-
cyjnym roku poprzedniego. 
Więcej

MG odpowiada na krytykę ustawy o OZE ROTEX świętuje urodziny:  
15 lat kotłów olejowych  
– 15 lat gwarancji

http://www.instalreporter.pl
http://www.thermaflex.com.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/mg-odpowiada-na-krytyke-ustawy-o-oze/
http://www.instalreporter.pl
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Za zakup rur lub śrubunków systemu KAN–
therm Push Platinum – komplet narzędzi moż-
na mieć już za symboliczną złotówkę.  
Platynowa Promocja jest elementem strategii 
marketingowej najnowszego systemu insta-
lacyjnego spółki KAN, producenta instalacji 
wodnych i grzewczych. 
Promocja ruszyła 17 września i będzie trwała 
przez rok. To okazja, by stać się posiadaczem 
wartego 3 tys. kompletu narzędzi po promo-
cyjnej cenie. By skorzystać z promocji, trzeba 
przede wszystkim dokonać zakupu rur wielo-
warstwowych PE-Xc/Al/PE-HD systemu  
KAN-therm Push Platinum oraz  śrubunków 
do rur tego systemu na łączną kwotę 3 tys. zł 
netto. Otrzymamy wówczas komplet narzędzi 
z praską ręczną łańcuchową PUSH Platinum 
oraz fakturę z rocznym terminem płatności 
na kwotę 2985,34 zł netto. Dalsze zasady są 
proste. Do końca obowiązywania promocj 
i tj. do dnia 17 września 2013 sumowana bę-
dzie wartość zakupów. Po tym terminie (lub 

po wykonaniu założonego obrotu) i przed-
stawieniu udokumentowanej kwoty zakupu, 
faktura na narzędzia zostanie pomniejszona. 
I tak – jeśli zainwestowaliśmy w towary objęte 
promocją 20 tys. zł – za narzędzia zapłacimy 
symboliczną złotówkę, przy kwocie 15 tys. zł – 
cena wyniesie 500 zł, przy 10 tys. zł –  zapłaci-
my tysiąc zł, a przy zakupach na kwotę  5 tys. 
zł – zapłacimy połowę wartości narzędzi na 
fakturze, czyli 1,5 tys. zł. 
- Promocja prowadzona jest na terenie Polski 
w punktach sprzedaży KAN oraz u partnerów 
handlowych spółki – mówi Małgorzata Sło-
mińska-Wicher, kierownik ds. marketingu  
w KAN. - Z programu mogą korzystać insta-
latorzy, a więc wszystkie pełnoletnie osoby 
prawne i fizyczne, które prowadzą działal-
ność w zakresie wykonawstwa instalacji sani-
tarnych i grzewczych i dokonują zakupu  
w ww. punktach sprzedaży. 
Szczegóły i regulamin promocji dostępne są 
na stronie www.kan.com.pl

Platynowa Promocja KAN 

Za zakup nowej przydomowej oczyszczal-
ni ścieków ROTH M-S TWINBLOC – w cza-
sie od 1 września do 31 grudnia 2012 r. – 
firma Roth przesyła w prezencie koszul-
kę Roth i spodnie dla instalatora. Ofer-
ta skierowana jest do firm instalacyjnych 
zaopatrujących się u partnerów handlo-
wych ROTH na terenie całej Polski. Kup 
dowolny zestaw przydomowej oczysz-
czalni ścieków ROTH MS TWINBLOC.  
Do wyboru są cztery wielkości oczyszczal-
ni: do 4, 6, 8, 12 mieszkańców.  
Wydrukuj Ankietę dla Instalatora. Kopię 
faktury wraz z wypełnioną ankietą wy-
ślij faksem 68 320 20 72 lub scan mailem 
marketing@roth-polska.com, ewentualnie 
pocztą na adres Roth Polska Sp. z o.o.  
ul. Dekoracyjna 1 c, 65-722 Zielona Góra. 
Prezent firma Roth wyśle kurierem pod wska-
zany adres po otrzymaniu dokumentów.

Oczyszczalnie 
MS Twinbloc  
– promocja! 

Miejsce klasycznej żarówki zajmuje nowoczesna świetlówka. 
Najpierw ze sklepów zniknęły te o mocy 100 W i więcej, następ-
nie 75 kW, 60 kW i wreszcie – o mocy 40 W i mniej. Od 1 wrze-
śnia w całej Unii Europejskiej obowiązuje zakaz produkcji i im-
portu wszystkich standardowych żarówek. Ma to przynieść 
oszczędności rzędu 5 mld euro rocznie. 
Jak podkreślają eksperci, inwestycja w nowe, droższe żarówki, 
szybko się zwróci. Zużywają one mniej prądu i są znacznie bar-
dziej trwałe niż zwykłe oświetlenie.
Więcej

UE: zakaz sprzedaży 
kolejnych żarówek

Krajowa Agencja Poszanowania Energii 
S.A. we współpracy z Ministerstwem Gospo-
darki oraz Stowarzyszeniem Producentów 
Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej MIWO 
zaprasza na konferencję „Nowoczesne 
standardy budownictwa energooszczęd-
nego” podsumowującą realizację w Pol-
sce unijnego projektu „Request - Termomo-
dernizacja budynków z zapewnieniem wy-

sokich standardów jakości procedur i usług 
budowlanych z wykorzystaniem zaleceń 
świadectw charakterystyki energetycznej 
(SChE)”.
Konferencja odbędzie się 11 października 
2012 r. w godz. 10.00-15.00 w Ministerstwie 
Gospodarki. Udział w konferencji jest bez-
płatny.
Więcej

Konferencja  
„Nowoczesne standardy 
budownictwa energooszczędnego”

http://www.instalreporter.pl
http://www.roth-polska.com/files/ANKIETA_dla_Instalatora.pdf
http://instalreporter.pl/aktualnosci/ue-zakaz-sprzedazy-kolejnych-zarowek/
http://instalreporter.pl/aktualnosci/konferencja-%E2%80%9Enowoczesne-standardy-budownictwa-energooszczednego/
http://www.instalreporter.pl


Budownictwo to jedna z kluczowych gałę-
zi gospodarki. Środki unijne oraz przygotowa-
nia do Euro 2012 wywołały tłusty okres dla 
tej branży, ale nadchodzą chudsze lata. Za-
powiadane spowolnienie gospodarcze oraz 
fakt niemal pełnego wykorzystania środków 
unijnych przysługujących Polsce z obecne-
go budżetu unijnego na pewno tej branży 
nie pomogą. Wielkość produkcji budowla-
no-montażowej, czyli suma przychodów firm 
budowlanych zatrudniających co najmniej 
9 pracowników jest w Polsce szacowana na 
około 130 mld zł. Około 70% tej wartości ge-
nerowana jest przez prace o charakterze in-
westycyjnym, a 30% przez prace remontowe. 
Trzy główne kategorie działalności budow-
lanej to budownictwo inżynieryjne, niemiesz-
kaniowe oraz mieszkaniowe. Zdecydowanie 
największym sektorem jest budownictwo in-
żynieryjne, na które składają się budowy oraz 
remonty dróg, kolei, mostów, tuneli czy ru-
rociągów. Budownictwo mieszkaniowe od-
powiada za jedynie 13% całej produkcji bu-
dowlano-montażowej.
Wiele wskazuje na to, że kolejne lata będą 
trudnym okresem dla branży budowlanej. 
Niższe tempo wzrostu gospodarczego w przy-

szłym roku jest już więcej niż pewne jeśli na-
wet rząd obniżył założenia do przyszłorocz-
nego budżetu. Branży budowlanej z pewno-
ścią nie pomoże również fakt niemal pełne-
go wykorzystania środków unijnych przyzna-
nych Polsce na lata 2007-2013. Coraz głośniej 
mówi się również o kryzysie płynności. Infor-
macje płynące z Krajowego Rejestru Długów 
wskazują na prawie 10 tys. zadłużonych firm 
budowlanych. W porównaniu do ubiegłego 
roku liczba zadłużonych przedsiębiorstw  
z tego sektora wzrosła o 23%. 
Największe problemy mają firmy, które  
w ostatnich latach wyspecjalizowały się  
w budownictwie drogowym. Brak środków 
na nowe inwestycje drogowe oznacza prak-
tycznie wyschnięcie źródła finansowania dla 
tych podmiotów. Większość z firm, które reali-
zowały kontrakty na duże inwestycje drogo-
we nie uwzględniła w swoich kalkulacjach sil-
nego wzrostu cen materiałów budowlanych, 
który wystąpił w ostatnim czasie.  
W konsekwencji coraz liczniej bankrutują 
również podwykonawcy, dla których często 
brak wypłaty środków za kluczową realizację 
oznacza gigantyczne problemy finansowe.
www.biznes.pl

WARBUD: Inżynier Robót Sanitarnych, Wrocław, 
Kraków.
KAN: przedstawiciel handlowy, region: mazo-
wieckie.
MAINCOR: doradca techniczno-handlowy,  
na teren województw: podkarpackie, wielkopol-
skie, mazowieckie 
WILO: inżynier ds. prowadzenia inwestycji komu-

nalnych, miejsce pracy: Janki (mazowieckie) 
TADMAR: kierownik hurtowni, miejsce pracy: 
Warszawa 
VENTIA: kierownik regionu, miejsce pracy: Śląsk 
INVENA: regionalny przedstawiciela handlowy, 
miejsce pracy: woj. kujawsko-pomorskie
HYDROSOLAR: specjalista ds. handlowych, 
miejsce pracy: Kędzierzyn-Koźle 

Zmień pracę jesienią

Budownictwo w kryzysie

AFRISO Sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 742-677 Czekanów  tel. 32 330 33 55 fax 32 330 33 51 e-mail: zok@afriso.pl www.afriso.pl

BLUEλYZER ST
Analizator spalin, idealnie dopasowany  
do potrzeb serwisantów. 
Cena detaliczna od 550,00 EUR!
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BlueLine

200 zł rabatu  
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do 31.10.2012

Więcej informacji na www.analizatory.pl
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Zehnder Polska zaprasza na szkolenia dla serwisan-
tów instalacji grzewczych i wentylacji. Tematy: 
- Centrale energetyczne Zehnder COMFOBOX: 
28.09, 29.10, 23.11, 14.12 br. 
- Systemy dystrybucji powietrza i centrale wentyla-
cyjne Zehnder Comfoair: 27.09, 30.10, 22.11, 13.12 br. 
Informacja i zapisy: 71 367 64 24  
oraz serwis@zehnder.pl

Zehnder:  
szkolenia serwisantów 
instalacji grzewczych  
i wentylacji

PZITB O/W oraz SEP O/W w porozumieniu  
z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów  
Budownictwa zapraszają na kurs przygoto-
wujący do egzaminu na uprawnienia bu-
dowlane prowadzony przez wybitnych  
specjalistów – rzeczoznawców budowla-
nych, wykładowców wyższych uczelni m.in.  
Politechniki Warszawskiej.
I Termin: 13, 14, 19, 20, 21 października 2012 r.
II Termin: 26, 27, 28 października; 3, 4 listopa-
da 2012 r.
Dodatkowo jeden dzień w terminie 17 lub  
18 listopada 2012 r. – zajęcia z podziałem  
na specjalności.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie  
MOIIB, przy ul. 1 Sierpnia 36B w Warszawie. 
Koszt kursu 1450 zł +VAT 23%. 
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przy-
kładowe pytania testowe, akty prawne, ca-
tering.
Więcej 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klien-
tów firma wydłuża godziny pracy wybranych 
punktów sprzedaży Onninen: 
- Bydgoszcz: 7:30-16 :30 (od 17 września 2012) 
- Gdynia: 7:00-16:00 (od 1 października 2012) –
  dla pierwszych 10 Klientów, którzy odwiedzą 
  oddział niespodzianki 
- Toruń: 7:00-16:00 (od 1 października 2012)

Onninen wydłuża 
czas pracy hurtowni

Kurs przygotowujący 
do egzaminu  
na uprawnienia 
budowlane

LG Electronics Polska zaprezentowała 
swój pierwszy program doborowy CAD dla 
systemów o zmiennym przepływie czynni-
ka chłodniczego. LatsCAD jest zintegro-
wany z interfejsem AutoCAD 2010 Profes-
sional (lub+) i działa jako nakładka pro-
gramowa do projektowania systemów 
VRF w środowisku 2D. 
Za pomocy LatsCAD można zaprojekto-
wać system instalacji freonowej i odpro-
wadzania skroplin dla systemów VRF, mul-
tisplit oraz monosplit dla rozwiązań komer-
cyjnych. Dodatkowo program daje moż-
liwość szybkiego zliczania zysków i strat 
ciepła w oparciu o założone średnie zy-
ski ciepła przypadające na m2 powierzch-
ni (W/m2).
LatsCAD to aplikacja, która może być uży-
ta przy wstępnym doborze na potrzeby 
projektu budowlanego, jak i przy projekcie 
wykonawczym. Całość obliczeń dokony-
wana jest w czasie rzeczywistym, w środo-
wisku CAD. 
Program ułatwia rysowanie orurowania. 
Wystarczy poprowadzić główną arterię 

między jednostkami wewnętrznymi, a na-
stępnie wykorzystać funkcję simple smart 
connection, która automatycznie podłą-
czy wszystkie klimatyzatory do wskazanej 
przez projektanta głównej rury.
W programie LatsCAD można sprawdzić 
czy projektowany system spełnia czynniki 
ograniczające: pokrycie zysków i strat cie-
pła, warunki temperaturowe, maksymalne 
długości rur itp. 
Wszystkie urządzenia po przeprowadzeniu 
symulacji mają przypisany symbol, a rury 
freonowe i do odprowadzania skroplin 
przypisane średnice. 
Program LatsCAD można pobrać ze strony 
www.klimatyzacja.lge.pl. Firma LG Elec-
tronics zaś rozpoczyna serię warsztatów 
dla projektantów, podczas których będzie 
można zapoznać się z wszystkimi funkcja-
mi tego oprogramowania. 
Warsztaty przewidziane są w Akademiach 
Klimatyzacji LG w Warszawie, Wrocławiu  
i Gdyni, dokładne terminy oraz zapisy do-
stępne są na stronie:  
www.akademiaklimatyzacji.lge.pl.

LG – program doborowy CAD dla VRF

Nowo wybudowana hala produkcyjna Galmetu, zosta-
nie uruchomiona z początkiem 2013 roku. Zgodnie z pro-
jektem złożonym do PARP hala ma służyć produkcji ko-
lektorów słonecznych. Do tej pory spółka była jedynie 
ich dystrybutorem. Umowa z wykonawcą została pod- 
pisana w sierpniu 2011 roku, budowa rozpoczęła się  
w następnym miesiącu. Całkowity koszt inwestycji oscy-
luje wokół 10 mln złotych, z czego prawie połowa zosta-
nie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
W wyniku prowadzonych działań B+R producent zało-
żył wyposażenie hali w nowoczesną i zautomatyzowaną 
linię produkcyjną. Dzięki tej inwestycji Galmet rozpocz-
nie produkcję kolektorów słonecznych w ilości około 
3900 sztuk rocznie z przeznaczeniem na rynek polski oraz 
eksport. Nowa hala mieści się obok obecnego zakładu 
produkcyjnego przy ul. Raciborskiej w Głubczycach. Jej 
powierzchnia wynosi około 2200 m2.

Galmet uruchamia nową linię produkcyjną  
kolektorów słonecznych

Prezes i założyciel firmy Galmet – Stanisław Galara przed nową halą 
produkcyjną

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/kurs-przygotowujacy-do-egzaminu-na-uprawnienia-budowlane/
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dla dobra mieszkańców...
Dla uzupełnienia informacji: mieszkania  
w przedmiotowych budynkach są wyposa- 
żone w wodomierze mieszkaniowe, których 
rozliczenie pozostaje po stronie ich admini-
stracji. 
Ponieważ nic tu się nie „bilansowało”  
(bo nie mogło!) rozgorzał bezsensowny 
konflikt.

Po analizie tego przypadku można postawić 
następującą  tezę: „tak zmontowany układ 
nie może stanowić żadnej podstawy do 
rozliczenia kosztów podgrzewu c.w.u.” 
Spróbujmy wyszczególnić kilka punktów na 
uzasadnienie powyższego:
1. Różnice wskazań wodomierzy zamontowa-
nych na zasileniu i powrocie – obydwa fak-
tycznie na cyrkulacji – z obiegu danego od-
biorcy (budynku) nie rejestrują ilości wody 
zużytej przez odbiorców końcowych. 
Różnica ta wynika wprost z faktu, że wo- 
domierze mieszkaniowe zamontowane  
w szachtach lokali rejestrują rzeczywisty po-
bór ciepłej wody, natomiast wodomierze na 
cyrkulacji wskazują na ilość wody, jaka „prze-
toczyła się” przez dany obwód i to ze znacz-
nym błędem na wodomierzu zamontowa-
nym na powrocie. Stąd oczywista różnica! 

2. Dodatkowo na wartość zarejestrowanych 
m3 na cyrkulacji  mają wpływ inne elemen-
ty instalacji takie, jak pompa obiegowa (de 
facto to jej nastawy mogą zadecydować, ile 
wody przepłynie w cyrkulacji). A zostają do 
rozważenia jeszcze inne elementy, jak: zawo-
ry regulacyjne, kryzy itp. Co zatem rejestrują 
wodomierze na cyrkulacji? Dobre pytanie....
3. W przypadku braku poboru wody przez 
mieszkańców, czyli wodomierze w mieszka-
niach „stoją” – wodomierze na cyrkulacji nadal 
rejestrują przepływ. Wnikliwy czytelnik pewnie 
by się nie domyślił, że nawet w takim stanie re-
jestrowana ilość wody wchodzącej do obiegu 
nie równała się rejestrowanej ilości wody wra-
cającej. I co z tego miałoby wynikać dla po-
działu kosztów podgrzewu? Ano nic...!
Takiego rozwiązania nikomu nie zaleciłbym, 
jako podstawy do rozliczeń kosztów podgrze-
wu c.w.u.

Spróbujmy zastanowić się wspólnie 
jak ten problem mógłby być  
zrealizowany:

1. Ilość zużytej wody do podgrzewu win-
no się określić poprzez wskazanie wodo-
mierza zimnej wody zainstalowanego na 
dopuście do wymiennika c.w.u. (ilość wody 

Dziwna argumentacja rozliczeń 
między dostawcą a odbiorcą 

Wodomierze  
na cyrkulacji i… mamy spór

  Wojciech Ciejka

  Jakiś czas temu zajmowałem się kwestią 
„opomiarowania” cyrkulacji ciepłej wody 
użytkowej (c.w.u.) w budynkach wielorodzin-
nych, a szczególnie brakiem możliwości wła-
ściwego podziału kosztów podgrzewu c.w.u. 
na poszczególne lokale.
Temat ten wraca niestety cały czas.  
A ostatnio dał o sobie znać w zmodyfikowa-
nej formie – dotyczącej rozliczenia kosztów 
podgrzewu c.w.u. grupy budynków podłą-
czonych do grupowego wymiennika ciepła. 
Sytuacja wyglądała tak, że dostawca opo-
miarował każdą z magistral budynkowych, 
wychodzących poprzez rozdzielacz z wy-
miennika c.w.u. Zamontował wodomierze na 
zasileniu oraz na powrocie magistrali dane-
go budynku. Wartości  odczytywane w okre-

sach rozliczeniowych miały stanowić pod-
stawę do obciążania odbiorców kosztami 
podgrzewu. Dostawcą mediów, co ciekawe,  
jest spółka komunalna miasta, czyli podmiot, 
który z założenia winien świadczyć usługi  

Relacje międzyludzkie to kwestia istotna w każdym aspekcie życia.  
Nawet w kochającym i rozumiejącym się związku może dojść do sytuacji, 
gdy jeden z partnerów zachowa się ignorancko. 
O wiele trudniej gdy relacje międzyludzkie oparte są nie na uczuciu,  
a na konieczności wzajemnego zaufania. Klasycznym tego przykładem jest 
związek pomiędzy dostawcą mediów a ich odbiorcą.
Wówczas postawienie sprawy, że jedna strona „kwestionuje”, a druga 
„ignoruje”, uniemożliwia rozstrzygnięcie nawet banalnego problemu.

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


koniecznej do uzupełnienia zładu = ilości 
wody zużytej przez odbiorców). Innym roz-
wiązaniem – równie dobrym – jest zsumo-
wanie ilości zarejestrowanej wody przez 
wodomierze mieszkaniowe ciepłej wody 
(wszystkie wodomierze ciepłej wody, ze 
wszystkich budynków korzystających z dane-
go wymiennika c.w.u).  
2. Ilość  zużytego ciepła [GJ] na podgrzew 
można określić na podstawie wskazań pod-
licznika –  zwykle realizuje się to przez odjęcie 
wskazań ciepłomierza głównego i podlicz-
nika na centralne ogrzewanie. Jeżeli istnieje 
tylko ciepłomierz główny (razem na central-
ne ogrzewanie i c.w.u.), wówczas do czasu 
montażu podlicznika, można ilość ciepła zu-
żytego na podgrzew oszacować w sposób 
przybliżony z proporcji tzn. aproksymować 
ilość zużywanych GJ w sezonie letnim (kiedy 
nie działa centralne ogrzewania) na potrze-
by c.w.u. na cały okres rozliczeniowy.  
Z tego już łatwo określić całkowity koszt pod-
grzewu (w zł). Ważne jest tylko, by nie pomi-
nąć opłaty stałej [MW] za moc zamówioną, 
którą można podzielić np. proporcjonalnie 
do udziałów w nieruchomości.
3. Jednostkowy koszt podgrzewu 1 m3  wody 
[zł/m3] uzyskuje się przez podzielenie kosztu 
podgrzewu i ilość zużytej ciepłej wody.  
Wodomierze ciepłej wody, w tym przy-
padku, pełnią rolę podzielników kosztów.

Za jednym zamachem załatwiamy 
kilka istotnych kwestii społecznych  
i ekonomicznych:

- każdy mieszkaniec budynków podłączo-
nych w wymiennikowni grupowej ma jedna-
kowy koszt podgrzewu c.w.u., ciepło bo-
wiem pobierane jest z tego samego źródła  
i jeden jest licznik energii cieplnej dla wszyst-

kich. Znam wiele przypadków, gdy drobna 
różnica w stawce sąsiadujących budynków 
powodowała wieloletnie animozje między 
mieszkańcami;

- dostawca energii cieplnej w łatwy spo-
sób ma rozliczone koszty i nie musi tłuma- 
czyć się z „dziwnych” wskazań swoich urzą-
dzeń. Ponadto zaoszczędzi znaczne środki  
z wymiany zużywających się – ponad prze-
ciętną – wodomierzy cyrkulacyjnych... Warto 
również podnieść kwestię wiarygodności sa-
mego dostawcy, który po uzyskaniu sprzecz-
nych ze zdrowym rozsądkiem danych, pró-
bował podważać jakość wodomierzy (jak 
łatwo się domyślić, ich wymiana na inne nic 
nie załatwiła);

- administrator uzyskuje prosty i zrozu-
miały algorytm rozliczenia: koszty ciepłej 
wody użytkowej, dla poszczególnych lokali, 
są proporcjonalne do ilości zużytej przez nie 
wody i... już. 

Korzystniejsze dla odbiorców byłoby, zamiast 
wodomierzy na cyrkulacji, zamontować za-
wory regulacyjne c.w.u., które gwarantują 
nawet 25% oszczędności ciepła [GJ] zużywa-
nego na podgrzew w porach mniejszego roz-
bioru wody.
Reasumując, sytuacja nie wygląda różowo, 
ponieważ zbyt łatwo decydenci wymyśla- 
ją rozwiązania „na chłopski – lub babski,  
bo równouprawnienie – rozum”. 
Przecież wystarczyło przeanalizować dostęp-
ne, nawet na wstępnym etapie dane, by wy-
snuć właściwe wnioski. Do tego zabrakło 
właśnie tej rzeczowej relacji ze wstępu.

No cóż, misją InstalReportera jest tłumaczyć, 
tłumaczyć....  

ODPOWIADA 
ZAŁOŻENIOM
DYREKTYWY
ErP (ENERGY
RELATED
PRODUCTS)

www.wilo.pl
wilo@wilo.pl

INFOLINIA 801 369 456

• Roczne zużycie energii elektrycznej - 46,5 kWh.
• Minimalny pobór mocy - 3 waty.
• Dynamiczna regulacja wysokości podnoszenia dzięki 

nowej funkcji Dynamic Adapt.
• Automatyczne odpowietrzanie komory wirnika po 

zainstalowaniu. 

Wilo-Stratos PICO, pompa komfortowa:

„Pompy, które 
montuję, już dziś
odpowiadają wymogom 
Dyrektywy ErP.“
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Działanie przydomowej oczyszczalni ścieków 
ACTIBLOC® pilotowane jest przez znajdujący 
się w szafie sterowniczej mikroprocesor, któ-
ry steruje sprężarką i elektrozaworami dopro-
wadzającymi powietrze do poszczególnych 
pomp mamutowych i dyfuzorów. ACTIBLOC 
wyposażony jest w modem, dzięki czemu 
może być sterowany zdalnie. Użytkownik oraz 
dwie wybrane osoby mogą być informowa-
ne o zbliżających się czynnościach serwi-
sowych. Zdalny system nadzorowania przez 
modem był przetestowany w CSTB.  

  Jest to idealne rozwiązanie dla domów 
jednorodzinnych, niewielkich firm, hoteli lub 
campingów, niepodłączonych do zbiorczej 
sieci kanalizacyjnej i położonych na dział-
kach o małej powierzchni. Główne zale-
ty oczyszczalni ACTIBLOC to: niewielka po-
wierzchnia wykopu, dobra wydajność nawet 
przy nierównomiernym zrzucie, mało uciążli-
wy dla użytkownika cykl serwisowania i brak 

konieczności wykonywania drenażu.  
Oczyszczalnia może być zainstalowana  
w każdych warunkach gruntowo-wodnych.

Działanie oczyszczalni ACTIBLOC dzieli się 
na dwa etapy, które odbywają się w dwóch 
zbiornikach:
• w osadniku (50% całkowitej objętości),  
w którym zbierane są elementy pływają-

ce i wyrównywana jest nierównomierność 
zrzutów,
• w reaktorze biologicznym z osadem  
(50% całkowitej objętości) poprzez proces 
sekwencyjny.

Osadnik zbierający osady i elementy pływa-
jące pełni następujące funkcje:
• dekantacja osadów pierwotnych i zbiera-
nie osadów wtórnych pochodzących z re-
aktora,
• oddzielanie i zatrzymywanie osadów, ciał 
stałych i elementów pływających,
• wyrównanie nierównomiernych zrzutów.

Działanie reaktora podzielone jest na cztery 
6-godzinne cykle dobowe:
• napowietrzanie wstępnie oczyszczonych 
ścieków pochodzących z osadnika,
• dekantacja osadów po napowietrzaniu,
• odprowadzenie oczyszczonych ścieków,
• przepompowanie osadu nadmiernego do 
osadnika.

ACTIBLOC®  
– przydomowa oczyszczalnia 
ścieków z osadem czynnym

ACTIBLOC® firmy 
Sotralentz jest 
najnowszą przydomową 
oczyszczalnią ścieków 
z osadem czynnym, 
pracującą w technologii 
SBR (Sequential Batch 
Reactor – Sekwencyjny 
Reaktor Biologiczny). 
Oczyszczalnia może 
być użytkowana przez 
1-50 RLM. Urządzenie 
zostało poddane 
badaniom na zgodność 

z normą PN 12566-3, a uzyskane wyniki redukcji zanieczyszczeń utrzymują 
się na poziomie aż 97%. ACTIBLOC znakowany jest europejskim znakiem 
jakości CE oraz został wyposażony w opatentowany system KlaroEasy®.

 

 
 
 

Podczyszczanie beztlenowe Oczyszczanie tlenowe 
Dekantacja, odprowadzenie oczyszczonych 

ścieków, przepompowanie osadów 

Osad nadmierny 

Osadzanie cząstek bakteryjnych 
nierozpuszczonych po oczyszczaniu 

biologicznym 

Zawiesina 

Rozkład substancji rozpuszczonych 
przez dostarczenie tlenu 

Osadzanie substancji 
nierozpuszczonych przed 

oczyszczaniem biologicznym 

Warstwa osadu 
pierwotnego 

Bakterie 

Uwolniony 
tlen 

Substancje 
flotujące 

Oddzielenie 
nierozpuszczonych 
substancji lekkich i 

ciężkich 

Schemat działania oczyszczalni ACTIBLOC®
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ul. Unii Europejskiej 26, 96-100 Skierniewice
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pła jest suche i chłodne. W ten właśnie spo-
sób realizowane jest ochładzanie budynku 
latem dzięki pompie ciepła. 

Pompa ciepła pracująca na cele 
c.w.u (rys. 1 )

Wentylator pompy ciepła zasysa ciepłe po-
wietrze z pomieszczenia i przetłacza je przez 
parownik (wymiennik ciepła), na którym po-
wietrze to jest ochładzane o ok. 5-7 K, a da-
lej usuwane jest np. na zewnątrz budynku lub 
do tego samego pomieszczenia. Dzięki temu 
niewielkiemu wychłodzeniu powietrza, pom-
pa ciepła odbiera z niego dużą ilość ciepła, 
które wykorzystane będzie do podgrzewa-

Ile kosztuje 
podgrzewanie 
wody użytkowej 
przez powietrzną  
pompę ciepła?

  Adam Koniszewski

  Pompa ciepła podgrzewa ciepłą wodę 
użytkową, wykorzystując do tego celu ener-
gię cieplną z powietrza wentylacyjnego bu-
dynku. W pełni pokrywa ona całkowite za-
potrzebowanie domu jednorodzinnego  
na ciepłą wodę użytkową. Dzięki zastoso-
waniu pompy ciepła można jednocześnie 
osiągnąć dwa efekty energetyczne: bardzo 
oszczędnie podgrzewać ciepłą wodę i jed-
nocześnie chłodzić wnętrze budynku latem. 
Pomieszczenie, w którym instaluje się urzą-
dzenie powinno być ciepłe (np. kotłownia, 
piwnica, poddasze). 
Jednak najlepiej sprawdza się ona w po-
mieszczeniach, gdzie pracują już inne urzą-
dzenia emitujące ciepło: pralnia, suszarnia 

czy spiżarnia. W pomieszczeniach tych pom-
pa ciepła będzie ochładzać powietrze i jed-
nocześnie osuszać je. 
Ta ostatnia własność stanowi niewątpliwą za-
letę pompy ciepła, szczególnie, gdy zainsta-
lujemy ją w pralni, suszarni czy piwnicy. Oka-
że się szybko, że ciepła woda podgrzewana 
jest bardzo ekonomicznie, a pomieszczenia 
są suche, wolne od wilgoci, pleśni i nieprzy-
jemnych zapachów. 
Powietrze z wnętrza budynku zostaje zassa-
ne przez pompę ciepła, ochłodzone i znowu 
wytłoczone do pomieszczenia. Jednocze-
śnie z powietrza, na powierzchni parownika, 
zostaje wykroplona wilgoć, w konsekwencji 
czego powietrze wypływające z pompy cie-

Niniejsze opracowanie poświęcone jest analizie techniczno-ekonomicznej 
zastosowania w systemach podgrzewu ciepłej wody użytkowej 
sprężarkowych pomp ciepła, w których dolnym źródłem jest powietrze 
wentylacyjne (atmosferyczne).

1  Zasada działania pompy ciepła na cele 
c.w.u. (okres letni)

2  Podłączenie pompy ciepła na cele c.w.u.  
z konwencjonalnym źródłem energii

3  Zasada działania pompy ciepła na cele 
c.w.u. (okres zimowy)

http://www.instalreporter.pl
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na ciepłej wody użytkowej w zasobniku np. 
270-litrowym. Latem zaś, ciepłe powietrze za-
sysane jest z zewnątrz budynku, a to nieco 
schłodzone na parowniku może być kiero-
wane do wnętrza budynku.
Pompy ciepła do podgrzewania ciepłej 
wody użytkowej sprawdzają się świetnie jako 
samodzielny lub uzupełniający system przy-
gotowania ciepłej wody w budynku miesz-
kalnym. 
Pompa ciepła ma wbudowaną w zbiornik, 
stalową wężownicę, do której można podłą-
czyć instalację słoneczną, kominek z płasz-
czem wodnym lub kocioł na paliwo stałe (rys. 
2 ). Jest to niewątpliwa zaleta tego urządze-
nia, bo pozwala na wykorzystanie nadwyżki 
ciepła z kominka lub kotła do podgrzewania 

4  Widok pompy 
ciepła typu 
Logatherm 
WPT270

Dane techniczne pompy ciepła Logatherm WPT270 
Moc grzewcza (bez grzałki elektrycznej) kW 2,0
Moc grzewcza zintegrowanej grzałki elektrycznej kW 2,0
Przepływ powietrza (bez przewodów rurowych/ 
z przewodami rurowymi) m3/h 350/330

Temperatura robocza powietrza °C -10... +35
Pojemność podgrzewacza pojemnościowego c.w.u. dm3 270
Maksymalna moc grzewcza z grzałką elektryczną/ 
bez grzałki elektrycznej kW 4,0/2,0

Powierzchnia wymiennika ciepła (wężownica grzejna) m2 1,5
Maksymalna temperatura c.w.u. z grzałką elektrycz-
ną/bez grzałki elektrycznej °C 70/60

Maksymalny przepływ c.w.u. (40°C) dm3/dzień 1270
Maksymalne ciśnienie robocze bar 10
Napięcie elektryczne V 230
Częstotliwość Hz 50
Prąd elektryczny (z grzałką elektryczną/bez grzałki 
elektrycznej) A 11,3/2,6

Pobór mocy elektrycznej - całkowity kW 2,6
Pobór mocy elektrycznej (bez grzałki elektrycznej) kW 0,6
szerokość mm 724
Wymiary                                                              wysokość mm 1825

głębokość mm 745
Ciężar kg 143

1. Temperatura podgrzewanej wody
Podczas prób, podgrzewana woda osią-
gnęła w zasobniku temperaturę ~ 60oC. 
2. Zużycie energii elektrycznej
Całkowita ilość energii elektrycznej zużytej 
podczas podgrzewania wody przez pom-
pę ciepła: (od temperatury +15,5oC do 
+59,6oC) 4,9 kWh.
3. Czas podgrzewania wody
Temperatura początkowa wody w zasob-
niku: +15,5oC
Uzyskana podczas próby, temperatura 
podgrzewanej wody: ~ 60oC
Czas podgrzewania wody: ~ 7 godzin
4. Szybkość podgrzewania wody
Na wykresie nr 1  przedstawiono dynami-
kę przyrostu temperatury podgrzewanej 
wody w zasobniku w zależności od upły-

wającego czasu pracy pompy ciepła.  
Z wykresu można odczytać, że temperatu-
rę podgrzewanej wody w zasobniku  
o wartości +49oC pompa ciepła osiąga  
po upływie 5 godzin i 50 minut od począt-
ku procesu jej podgrzewania.
5. Koszt podgrzewania wody w zależności 
od temperatury.
Na wykresie nr 2  przedstawiono koszty 
podgrzewania wody przez pompę ciepła 
w zależności od temperatury podgrzewa-
nej wody. 

Zatem koszt podgrzania 270 dm3  
(litrów) wody od +15,5oC do +49oC  
wynosi około 1,77 zł, przy założeniu ceny 
energii elektrycznej na poziomie  
0,52 zł za 1 kWh.

Analiza ekonomiczna podgrzewania wody użytkowej
Wyniki pomiarów cieplno-przepływowych na przykładzie  
pompy ciepła Logatherm WPT270

Wykres 1  Przyrost temperatury podgrzewanej wody 
w zasobniku w zależności od upływającego czasu pracy 
pompy ciepła

Wykres 2  Koszt podgrzewania c.w.u. przez pompę ciepła w zależności 
od temperatury podgrzewanej wody (cena energii elektrycznej na 
poziomie 0,52 zł za 1 kWh)

http://www.instalreporter.pl
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wody. Zimą (rys. 3 ), gdy palimy w kominku 
lub kotle, woda podgrzewana jest przez wę-
żownicę, a gdy kominek/kocioł zgaśnie, pod-
grzewanie wody przejmuje pompa ciepła.

Podsumowując, pompa ciepła uza-
sadniona ekonomicznie…

Pompa ciepła pozyskuje około 70% potrzeb-
nej energii cieplnej do podgrzewania c.w.u.  
z powietrza wentylacyjnego. W ten sposób 
koszty podgrzewania ciepłej wody zostają 

zminimalizowane aż o 2/3. 
Do podgrzania 270 dm3 wody do tempera-
tury 45oC powietrzną pompą ciepła potrze-
bujemy około 5 godzin, koszt zaś jej uzyska-
nia wynosi około 1,50 zł (przy założeniu ceny 
energii elektrycznej na poziomie 0,52 zł/kWh). 
Podgrzewa ona wodę niezależnie od wa-
runków pogodowych, jedynym warunkiem 
jest temperatura powietrza zasysanego przez 
pompę ciepła powyżej -10oC, poniżej tej 
temperatury załącza się grzałka elektryczna 
lub dodatkowe źródło ciepła. 

Do pompy ciepła można podłączyć insta-
lację słoneczną, kominek z płaszczem wod-
nym lub kocioł na paliwo stałe dzięki wbu-
dowanemu wymiennikowi ciepła w postaci 
wężownicy wewnątrz pompy ciepła jako do-
datkowe źródło ciepła. Idealnie omawiane 
urządzenie nadaje się do modernizacji istnie-
jących instalacji c.w.u., dzięki niewielkiej ce-
nie (około 9000 zł) i niskiej eksploatacji jest 
ona do tego celu uzasadniona pod wzglę-
dem ekonomicznym.
Fot., rys. Buderus  

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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Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przekazał projekt usta-
wy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych doty-
czący podwykonawstwa do rozpatrzenia przez Komitet Sta-
ły Rady Ministrów.
Projektowane rozwiązania mają służyć:
- wzmocnieniu bezpieczeństwa prawidłowej realizacji zamó-
wień publicznych,
- wyborowi wykonawców mających odpowiedni potencjał 
do realizacji zamówień publicznych,
- wzmocnieniu ochrony słusznych praw podwykonawców 
uczestniczących w procesie realizacji zamówień publicz-
nych, w szczególności zapewnienia terminowej oraz pełnej 
wypłaty należnego im wynagrodzenia,
- ograniczeniu ryzyka pojawiania się sporów na etapie reali-
zacji zamówień publicznych,
- zapewnieniu odpowiedniej jakości realizacji zamówień pu-
blicznych poprzez powierzanie ich podwykonawcom dają-
cym gwarancję prawidłowego wykonania podzlecanych 
robót.
www.uzp.gov.pl

Projekt zmian  
w zamówieniach 
publicznych  
odnośnie podwykonawców

RENEXPO® Poland 2012
Przypominamy: w dniach 17-18.10.2012 w War-
szawie w Centrum EXPO XXI, REECO Poland Sp.  
z o.o. organizuje 2. edycję Międzynarodowych  
Targów RENEXPO® Poland. Targom towarzyszą 
liczne konfe-rencje: 1. Konferencja Biopaliw,  
2. Konferencja Fotowoltaiki, 2. Konferencja Bio-
masy, 2. Konferencja Energii Wodnej, 1. Kongres 
Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp 
Ciepła, Forum Biogazu. Więcej

http://www.instalreporter.pl
http://www.oventrop.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/renexpo-poland-2012/
http://www.instalreporter.pl
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dostępną w systemie Monolith jest możliwość 
zakupu modułu umywalkowego z wysuwany-
mi z boku półkami meblowymi. Dostępna jest 
wersja z półką lewą, prawą,  jak też moduł  
z obustronnie wysuwanymi półkami. 
  
„Cienkie” stelaże

Jedną z wad wytykaną stelażom jest marno-
trawstwo powierzchni pod zabudowę łazien-
ki. W wielu dostępnych na rynku rozwiąza-
niach szerokość stelaży pod miskę ustępową, 
z uwagi na zamocowany w ich konstruk-
cji zbiornik ma głębokość przekraczającą 
15 cm. Po dodaniu podwójnej warstwy pły-
ty GK i glazury, utrata wymiaru podłogi może 

wynieść nawet 20 cm. To dużo, szczególnie  
w małych pomieszczeniach, gdzie dłuższy wy-
miar posadzki nie przekracza z reguły 1,5 m.

Spłuczki Mono Slim i Mono Tec
Firma Viega do zabudowy mokrej oferu-
je spłuczkę Mono Slim z zaizolowaną rurą 
spłuczkową i materiałem do zamocowania 
do ściany oraz element do WC Mono Tec  
z ramą ze stali ocynkowanej, łukiem przyłą-
czeniowym i materiałem do zamocowania 
ramy. Ofertę uzupełnia element do wiszą-
cych bidetów. Mimo głębokości zabudowy 
jedynie 8 cm spłuczki Mono Slim i Mono Tec 
mają wszystkie zalety charakterystyczne dla 
innych wersji, np. dwuobjętościowy system 

Nowe stelaże 
instalacyjne  
na polskim rynku

  Alfred Adamczewski

  GEBERIT Monolith
 
Zabudowa pojedynczego stelaża płyta-
mi gipsowo-kartonowymi jest bardzo pra-
cochłonna, płytę po zamocowaniu trzeba 
zabezpieczyć przed wilgocią, zabudować 
płytkami glazury, zafugować itp. Przecięt-
ny użytkownik może sobie z tym problemem 
nie poradzić, fachowiec z kolei będzie nego-
cjował maksymalne stawki, z uwagi na małą 
powierzchnię, a duży nakład pracy. Problem 
ten w firmie GEBERIT eliminują stelaże do za-
budowy przyściennej serii Monolith. W roz-
wiązaniu tym stelaż ma w komplecie goto-
we ścianki osłonowe zakrywające wszystkie 
elementy instalacji, tym samym zbędne staje 

się stosowanie płyt GK. Firma oferuje stelaże 
Monolith do montażu miski ustępowej wiszą-
cej i stojącej, bidetu, jak też stelaż do monta-
żu umywalki. 
Wszystkie elementy systemu wykonane są  
z najwyższej jakości materiałów, gwarantując 
trwałość i estetykę wykonania. Ścianki bocz-
ne stelaża zakryte są osłoną z aluminium, 
przód – z materiału ceramicznego w różnych 
kolorach (czarny, biały, miętowy, brązowy), 
umożliwiając inwestorowi indywidualne do-
pasowanie do wyglądu łazienki. Moduły do 
montażu miski wykonywane są w dwóch wy-
sokościach 114 i 101 cm, do umywalki  
114 cm, do bidetu 101 cm, głębokość modu-
łów wynosi około 10-11 cm. Kolejną nowością 

Sucha zabudowa w łazience z wykorzystaniem stelaży 
mocujących przybory sanitarne stała się już standardem. 
Skryte za ścianką gipsowo-kartonową instalacje 
są bardziej estetyczne i trwałe, lepiej kompensują 
wydłużenia cieplne, eliminują też problem roszenia 
się rur. Na rynku oprócz popularnych i sprawdzonych 
rozwiązań stelaży, ciągle pojawiają się nowe, skierowane 
do najbardziej wymagających klientów, ułatwiające 
montaż czy pozwalające na unikalny design łazienki.   Stelaże Geberit Monolith do umywalki i miski ustępowej

Monolith do umywalki z obustronnie 
wysuwaną półką. Do stelaży Monolith 
dołączana jest czytelna instrukcja 
montażu, w Internecie dostępny jest 
też film instruktażowy. Pozwala to na 
bezpieczne zamocowanie modułu 
każdemu majsterkowiczowi, bez potrzeby 
wzywania fachowca
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ły zarówno do zabudowy suchej, jak i mokrej.  
Moduły do zabudowy mokrej noszą nazwę 
TECEbox 8 cm i mają specyficzną budowę. 
Górna część stelaża skrywająca zbiornik jest 
znacznie szersza (575 mm), od dolnej osła-
niającej rurę spustową (250 mm). Konstrukcja 
taka znacznie ułatwia podparcie stelaża ce-
głami lub bloczkami belitowymi w czasie za-
budowy. Uzyskanie 80 mm głębokości wy-
maga zastosowania na odpływie z miski rury  
o średnicy 90 mm i stosowania połączeń 
zgrzewanych. Rura taka musi być wyprowa-
dzona przez strop pomieszczenia. Podejścia 
poziome możliwe są tylko w systemie mokrym.

GROHE Uniset 80 mm 
Równie cienkie stelaże do WC możemy zna-
leźć w ofercie firmy GROHE. W stelażu do za-
budowy mokrej GROHE Uniset 80 mm, dla 
uzyskania małej głębokości montażu zre-
zygnowano z obudowy styropianowej. Ste-
laż wyposażony jest standardowo w techno-
logię oszczędzającą wodę GROHE EcoJoy 

spłukiwania. Modele Mono zachowują mak-
symalną objętość 9 l. Duże spłukiwanie moż-
na płynnie regulować w zakresie od 6 do 9 li-
trów, a małe w zakresie od 3 do 4 litrów. 
Uchwyty mocujące na spłuczce i na ramie 
pozwalają na wyjątkowo łatwą instalację. 
Dodatkowo spłuczki sprzedawane są z fa-
brycznie zamontowanym przyłączem wody. 
Dzięki temu podłączenie rury zasilającej 
jest możliwe od zewnątrz, bez konieczności 
otwierania spłuczki. Jednoczęściowa rama 
mocowana do otworu rewizyjnego zapobie-
ga przedostaniu się do spłuczki fragmentów 
tynku, zaprawy lub innych zanieczyszczeń. 
Kolejną praktyczną cechą wyjątkowo pła-
skich spłuczek firmy Viega jest jednoczęścio-
wy zawór odpływowy. 

TECE Profil 8 cm 
Montaż w małej łazience przyborów na ste-
lażach staje pod znakiem zapytania, chyba 

Stelaż pod miskę ustępową o głębokości 80 mm

Po lewej stelaż Uniset 80 mm, po prawej płytka 
spustowa Nova Cosmopolitan Wood
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Mimo głębokości zabudowy jedynie 
8 cm spłuczka podtynkowa Viega 
Mono zachowuje wszystkie zalety 
charakterystyczne dla innych modeli 

Element do WC Mono Tec z ramą 
ze stali ocynkowanej i element do 
wiszących bidetów

że zdecydujemy się na ofertę firmy TECE.  
Jak sama nazwa wskazuje, stelaż TECE profil 
8 cm ma głębokość wraz ze zbiornikiem za-

ledwie 80 mm. Tak małe wymiary uzyskano 
kosztem poszerzenia ramy i zbiornika. 
Firma TECE produkuje 8-centymetrowe modu-
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i odpływ 80 mm. Z innych nowości w syste-
mie GROHE należy wymienić ciekawe wzor-
nictwo płytek spustowych do WC. Po dobrze 
przyjętej przez rynek podświetlanej płytce 
Nova Ligth, firma oferuje równie atrakcyjną 
serię Nova Cosmopolitan Wood, w wersji wy-
kończonej drewnem egzotycznym. 
 
DELABIE Tempofix 
W toaletach publicznych montaż przyborów na 
stelażach niesie ze sobą dodatkowe wyzwa-
nia. Obciążenie i częstotliwość użytkowania 
urządzeń jest tak duża, że przetrwać mogą tyl-
ko najbardziej wytrzymałe rozwiązania. Przykła-
dem takich stelaży są konstrukcje firmy DELABIE. 
Opatentowana przez firmę rama stela-
ża wykonana jest z wysokowytrzymałej sta-
li wzmocnionej w części dolnej (najbardziej 
narażonej na obciążenia) dodatkowym 

Tempofix stelaż do zabudowy mokrej o głębokości zabudowy 80 mm.  
Na zdjęciu z alternatywnym podparciem i siatką tynkarską
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wspornikiem z grubej blachy 6 mm. Zrezygno-
wano tutaj z wysuwanych nóg, regulacja wy-
sokości miski odbywa się na niezależnej po-
przeczce. Stelaż mocowany jest czterema 
żeliwnymi kołkami do posadzki i dodatkowo 
dwoma wspornikami do ściany na wysokości 
śrub montażowych. Zapewnia to maksymal-
ną wytrzymałość miski ustępowej. Według 
testu normy XPD12-208, maksymalna defor-
macja przy obciążeniu siłą 400 kg nie prze-
kracza 5 mm. Stelaże DELABIE Tempofix do 
misek ustępowych wykonywane są o szero-
kości zabudowy zaledwie 345 mm. Dostęp-
ne są modele ze standardowym zbiornikiem 
płuczącym, jak też z armaturą czasową uru-
chamianą ręcznie lub elektronicznie.

VIEGA proponuje…
VIEGA dysponuje jedną z największych ofert 
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stelaży do zabudowy suchej i mokrej. 
Do toalet publicznych oferuje wytrzyma-
łe serie stelaży w kolorze zielonym Viega Eco 
Plus, o różnej wysokości i głębokości zabudo-
wy dopasowanej do indywidualnych potrzeb 
klienta. Spośród całej gamy modeli, jako no-
wość wyróżnić można stelaż do umywalki  
z wodomierzami, na dopływach wody zim-
nej i ciepłej. Doskonałe rozwiązanie dla ma-
łych firm (np. sklepów, toalet na dworcach, 

itp.), gdzie konieczność opomiarowania przy-
boru powoduje niepotrzebne komplikacje  
w zabudowie. 
Nowością w systemie VIEGA są też płytki 
spustowe (wybrane modele z serii Viega 
Visign For Style i For More) do zabudowy 
z ramką montażową zintegrowaną z gla-
zurą. W odróżnieniu do przycisków wypeł-
nianych płytką, nowe rozwiązanie pozwa-
la na zamocowanie płytki równo z okładziną 
ścienną ceramiczną, co ułatwia utrzymanie 
czystości i daje niepowtarzalny efekt wizual-
ny. Płytki Viega Visign For Style i For More ofe-
rowane są także w wersji ze szkła w kolorze 
czarnym, zielonym lub szarym. 

Stelaże dla niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne, poruszające się na 
wózku inwalidzkim wymagają specjalnych 

Stelaż do umywalki  
z wodomierzami Płytka spustowa Viega Visign For Style 12
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Viega. Liczy się pomysł! Więcej informacji: Viega Sp. z o.o. · telefon: 58-66 24 999
telefaks: 58-66 24 990 · info@viega.pl · www.viega.pl/Visign

Visign firmy Viega.
Dopiero piękne szczegóły
czynią łazienkę perfekcyjną.

Visign for Style 10 Visign for Style 11 Visign for Style 12 Visign for More 103 Visign for More 104
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możliwość montażu podłokietników;
- WC Comfort 30 – jw. ale możliwość regula-
cji do 30 cm;
- WC De Luxe 30 – stelaż z elektryczną regu-
lacją wysokości, regulacja ręczna lub za po-
mocą pilota;
- WC Barrier Free – stelaż jw. ale wyposażony 
dodatkowo w podłokietniki i oparcie, w kon-
strukcji podłokietników przyciski do spłukiwa-
nia, regulacji wysokości, alarmowy.
 
Stelaże do… umywalek

Firma FRANKE specjalizuje się w doskonałej 
jakości przyborach sanitarnych ze stali nie-
rdzewnej. Montaż umywalek ze stali inox wy-
magał, z uwagi na małą sztywność przybo-
rów, zamocowania w pierwszej kolejności 
na ścianie specjalnych wsporników, tym sa-
mym wykluczał stosowanie klasycznych ste-
laży umywalkowych ze śrubami montażowy-
mi. Firma wprowadziła więc na rynek własne 
rozwiązania stelaży z płytą z impregnowane-
go drewna. Dostępne są modele dla baterii 
stojących, montowanych na przyborach,  
jak i baterii ściennych, instalowanych nad 
tzw. komorami gospodarczymi.  

rozwiązań łazienek. Przybory sanitarne muszą 
mieć dodatkowe poręcze, wysokość monta-
żu miski jest też o 5-10 cm wyższa, niż dla peł-
nosprawnej osoby dorosłej. Często jednak, 
szczególnie w domach opieki społecznej, 
szpitalach, spotykamy się z indywidualnymi 
potrzebami użytkowników, dla których z góry 
narzucona wysokość montażu przyboru jest 

trudna do zaakceptowania.  
Korzystniejszym, choć znacznie droższym roz-
wiązaniem są wtedy przybory z regulowaną 
wysokością.  Urządzenia takie znajdziemy  
w ofercie firmy Walraven, są to jedyne na 
rynku krajowym rozwiązania stelaży ze stero-
waną elektrycznie regulacją wysokości.  
W ofercie firmy Walraven znajdują się zarów-
no stelaże do miski ustępowej, jak i do umy-
walki. 
BIS Vario WT DeLuxe 30 – to stelaż do umy-
walki z możliwością elektrycznej regulacji  
wysokości przyboru w granicach 30 cm (70-
100 cm nad posadzką). Ma specjalny od-
pływ kanalizacyjny z elastycznym przyłą-
czem i elastyczne doprowadzenie wody 
użytkowej. Manualny przycisk do uruchamia-
nia silnika znajduje się obok umywalki. 
BIS Vario WC – stelaże do misek ustępowych 
dostępne w wielu rozwiązaniach: 
- WC Basic 10 – z możliwością mechanicznej 
regulacji miski w granicach 10 cm (8 cm  
w górę i 2 cm w dół). W zestawie dostępny 
jest klucz krokowy, regulacja nawet po za-
montowaniu miski;
- WC Comfort 10 – jw. ale z możliwością roz-
budowy do wersji regulowanej elektrycznie, 

Stelaże do umywalek (po lewej) i komór 
gospodarczych (po prawej) ze stali nierdzewnej
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Stelaż BIS Vario WC De Luxe30 do miski ustępowej, po lewej widok miski z poręczami (model podstawowy), dalej wersja luksusowa  
z podłokietnikami i oparciem
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Wciągu pierwszych sześciu miesięcy 2011 r. na bu-
dowach wydarzyło się 312 wypadków przy pracy, 
w tym 57 śmiertelnych. Natomiast w takim samym 
okresie roku 2012 było ich 220, w tym 45 śmiertel-
nych (wg PIP). W warunkach konkurencji na rynku 
sprawy bezpieczeństwa pracy coraz silniej wpły-
wają na sprawy ekonomiczne. Dlatego termin 
„bezpieczeństwo pracowników” należy poszerzyć 
i mówić o „bezpieczeństwie przedsiębiorstwa”, bo-
wiem każde zakłócenie w jego funkcjonowaniu,  
a każdy wypadek jest takim zakłóceniem, powodu-
je określone straty. Dla przedsiębiorstwa „bezpiecz-
nie” oznacza „bez strat możliwych do uniknięcia”.
Te straty to także urazy i choroby pracowników. 
Ich ograniczenie skutkuje przede wszystkim popra-
wą wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa. 
Obowiązujące wymagania bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robót budow-
lanych określa w szczególności rozporządzenie mi-
nistra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w spra-
wie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wy-
konywania robót budowlanych (DzU Nr 47, poz. 
401). Zgodnie z nim inwestor jest obowiązany za-
wiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowla-
nych właściwego inspektora pracy na 7 dni przed 
rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, jeżeli przewi-
duje się wykonywanie robót budowlanych trwają-
cych dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne za-
trudnienie co najmniej 20 osób, albo na której pla-
nowany zakres robót przekroczy 500 osobodni. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higie-
ną pracy na budowie sprawują odpowiednio: kie-
rownik robót oraz mistrz budowlany – zgodnie z za-
kresem obowiązków. Wszystkie osoby przebywa-
jące na terenie budowy obowiązuje stosowanie 
niezbędnych środków ochrony indywidualnej (ka-
sków, rękawic, obuwia ochronnego itp.).
www.abc.com.pl

Mniej wypadków  
na budowach

http://www.instalreporter.pl
http://www.abc.com.pl/newsletter?action=showNews&idn=53994&k=6&utm_source=SARE&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+Prawa+Budowlanego+-+W+jaki+spos%C3%B3b+okre%C5%9Bli%C4%87+termin+zako%C5%84czenia+wykonania+umowy%3F
http://www.instalreporter.pl
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Sposoby przygotowania c.w.u.,  
czyli w wężownicy, warstwowo czy…? 

Ciepła woda  
z kotłów kondensacyjnych 

  Jan Siedlaczek*   O instalacjach, cyrkulacji,  
lokalizacji kotła… czyli jak ważny 
jest projekt

Zacznijmy od początku, czyli jak dawniej się 
mówiło „od pieca”, dla sformułowania kilku 
uwag wstępnych. Początkiem tego rodzaju 
inwestycji jest (powinien być!)... projekt insta-
lacji grzewczej, oparty o wyliczenia zapotrze-
bowania ciepła na ogrzewanie budynku  
i podgrzewanie wody użytkowej. Projekt po-
winien być wykonany jednocześnie z projek-

Wybór odpowiednich kondensacyjnych urządzeń grzewczych do ogrzewania 
pomieszczeń i podgrzewania wody użytkowej dla domu przysparza zawsze 
wielu kłopotów, pochłania sporo czasu spędzanego na rozmowach ze 
specjalistami, na czytaniu pism fachowych i na wizytach w hurtowniach, oraz 
zmusza do ciągłych wyliczeń i analizy kosztów. Nie ma bowiem urządzeń 
idealnych, każdy typ ma swoje zalety  
i wady. To tylko niektóre problemy  
z wyborem odpowiednich urządzeń  
i właściwej instalacji grzewczej budynku, 
jest ich więcej. Przyjrzyjmy się więc 
niektórym problemom nieco bliżej.

* dr inż. Jan Siedlaczek

Logamax Plus GB162 – kondensacyjny kocioł 
jednofunkcyjny wiszący 
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ALKON CLIPPER 28 - kocioł o mocy 28 kW 
z zamkniętą komorą spalania, wyposażony 
w zasobnik c.w.u. o pojemności 110 l ze stali 
nierdzewnej, sprawność 4 gwiazdki  
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Vitodens 222-F typ FS2B z ładowanym 
warstwowo zasobnikiem c.w.u. 

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


tem całego budynku. W ostateczności pro-
jektant budynku powinien znać dokładnie 
wszystkie założenia instalacji grzewczej m.in.: 
typ kotła, sposób odprowadzenia spalin i po-
boru powietrza do spalania, rodzaj instala-
cji grzewczej i sposób przygotowania wody 
użytkowej, by mógł przewidzieć odpowied-
nie pomieszczenie kotłowni, zapewniające 
wygodne i bezpieczne eksploatowanie urzą-
dzeń grzewczych. 
Mimo że dobre, prawdziwie profesjonalne 
projekty są powszechnie oferowane przez 
doświadczone biura projektowe, cięgle jed-
nak spotykamy się z paradoksalnymi sytu-
acjami, gdzie dopiero w gotowym budynku 
poszukuje się miejsca na kocioł: łazienka(?), 
kuchnia(?), suterena(?), strych(?), a może  
garaż(?). 
Często warunki lokalizacyjne decydują też  
o wyborze typu urządzeń grzewczych: „wy-
brałem takie, bo inne mi się nie mieszczą”.  
W takiej sytuacji urządzenia lokowane są 
zwykle w bardzo niekorzystnych miejscach, 
zarówno pod względem warunków ich pra-
cy i współpracy z instalacjami grzewczymi, 
jak i obsługi serwisowej. Kocioł wraz z urzą-
dzeniami podgrzewania wody użytkowej 
bywa umieszczany daleko od punktów po-
boru, w ciasnym niewygodnym miejscu do 
obsługi i serwisu. Nawet przy istniejącej in-
stalacji cyrkulacyjnej użytkownicy nie są za-
dowoleni, zarówno przez utrudnienia z ko-
rzystania z wody, jak i z kosztów eksploatacji 
instalacji wodnej. 
Za zachodnią granicą naszego kraju kotłow-
nie gazowe umieszcza się blisko łazienek,  
tak by nie była potrzebna instalacja cyrkula-
cyjna. Punkty poboru ciepłej wody są odda-
lone średnio o ok. 3 m, mierząc po przewo-
dach, od źródeł ciepłej wody: zasobników 
lub kotłów dwufunkcyjnych. Korzystanie z cie-

płej wody nie nastręcza kłopotów. Położenie 
kuchni w budynku może być dowolnie odda-
lone od kotłowni, ponieważ tam nie dopro-
wadza się ciepłej wody z urządzenia konden-
sacyjnego. 
W każdej kuchni znajduje się obecnie zmy-
warka, która sama podgrzewa wodę, a do 
zlewozmywaka kuchennego, który zwy-
kle jest używany sporadycznie, ciepłą wodę 
podgrzewa urządzenie elektryczne: ciśnie-
niowe lub bezciśnieniowe. Takie rozwiązanie 
podgrzewania wody użytkowej jest bardziej 
racjonalne i korzystniejsze ekonomicznie.  
Instalacja cyrkulacyjna ciepłej wody może 
bowiem powodować znaczne straty energii, 
a co za tym idzie, podnosić koszty eksploata-
cyjne podgrzewania wody, nawet o 50% lub 
więcej. 
Instalacje cyrkulacyjne w naszym kraju wy-
konywane są tradycyjnie źle. Nie są izolowa-
ne termicznie; albo w ogóle, albo stosuje się 
czerwony „peszel”, którego ścianka ma ok. 
3 mm grubości. To nie jest izolacja termicz-
na. Dobrze zaizolowana termicznie instalacja 
ciepłej wody powinna mieć izolację z odpo-
wiedniego materiału o grubości ścianki rów-
nej, co najmniej, średnicy rury, niezależnie od 
tego, czy jest to rura metalowa, czy z tworzy-
wa sztucznego. 

O polskim realiach doboru kotłów

Jeśli w danym obiekcie zostało odpowiednio 
przewidziane miejsce dla kotłowni, blisko ła-
zienek, z możliwością wyprowadzenia spa-
lin systemem powietrzno-spalinowym, z miej-
scem na zestawy pompowe dla instalacji 
grzejnikowej i podłogowej oraz skrzynki dla 
rozdzielaczy c.o., jak też z miejscem na ewen-
tualny zasobnik c.w.u., można przejść do ko-
lejnych rozważań. 
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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

http://www.saunierduval.pl
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stawowe rozwiązania:
- kocioł dwufunkcyjny,
- kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem, 
- kocioł kompaktowy, tzw. centralę grzewczą 
(zasobnik wewnątrz kotła).
Każde z tych rozwiązań ma określony zakres 
zastosowania, wynikający z cech indywidual-
nych dla tych urządzeń grzewczych.  
Ich poznanie powinno pomóc we właści-
wym wyborze, niezbędnym do zaspokojenia 
oczekiwanych, codziennych potrzeb użyt-
kowników. 

Kocioł dwufunkcyjny 

Spełnia swoje funkcje grzewcze tylko w jed-
nym przypadku, gdy obsługuje tylko jedną 
łazienkę i ewentualnie kuchnię oraz gdy znaj-

duje się blisko  punktów poboru wody użyt-
kowej (do 3 m). Takie warunki występują gdy 
łazienka przylega do kuchni. Kocioł może 
być wówczas ulokowany w kuchni, w ciągu 
wiszących szafek kuchennych lub w łazien-
ce, poza obrysem wanny i brodzika. 
W budynku z użytkowym poddaszem znaj-
duje się najczęściej druga łazienka, zwy-
kle ulokowana bezpośrednio nad łazienką 
na parterze. Połączenia hydrauliczne wody 
użytkowej do górnej łazienki będą w tym 
przypadku również o długości nieprzekracza-
jącej 3 m. Fakt ten skłania, i projektantów,  
i użytkowników do zastosowania kotła dwu-
funkcyjnego, co jest błędem. 

Z kotła o mocy 20 kW uzyskuje się ok.  
9,5 l/min wody ciepłej o temperaturze 

Przedstawmy je dla typowego budynku 
mieszkalnego lub mieszkania w bloku o po-
wierzchni ogrzewanej ok. 200 m2, dwóch 
obiegów centralnego ogrzewania: grzejniko-
wego i podłogowego oraz zasobnika ciepłej 
wody użytkowej dla 4 osób. 
Szacunkowe zapotrzebowanie ciepła do 
ogrzewania takiego budynku będzie nie 
większe jak 50 W/m2 powierzchni ogrzewa-
nej. Stąd zapotrzebowanie ciepła na ogrze-
wanie wyniesie ok. 10 kW. Zwykle dodaje się 
jeszcze moc na przygotowanie ciepłej wody; 
ok. 0,5 kW/osobę, co oznacza, że przewiduje 
się dzienne zużycie ciepłej wody przez każdą 
z osób w ilości ok. 80 litrów. Łączne zapotrze-
bowanie mocy kotła wyniesie więc ok.  
12 kW. Wielu inwestorów, i nie tylko, nie da 
wiary, że taka „niewielka” moc kotła cen-
tralnego ogrzewania jest wystarczająca do 

domu o powierzchni 200 m2. Nawet jeśli pro-
jektant poprze podobny wynik profesjonalny-
mi obliczeniami i tak inwestor – na wszelki wy-
padek – zakupi kocioł o mocy co najmniej  
20 kW lub więcej. I taka właśnie wielkość ko-
tła (20 kW) zostanie dalej przyjęta do rozwa-
żań kosztów inwestycyjnych.
Przy wyborze urządzeń grzewczych inwestor 
zwykle kieruje się, z jednej strony względa-
mi prestiżowymi, które nie zawsze są dobrym 
„doradcą”, z drugiej kosztami inwestycji, któ-
re stara się maksymalnie ograniczyć.  
Nie zawsze potrafi pogodzić te dwie przeciw-
stawne tendencje. W tych rozważaniach te 
kwestie zostaną pominięte na rzecz chłod-
nych, racjonalnych rozważań.
Obecnie rynek kondensacyjnych urządzeń 
grzewczych do ogrzewania budynku i pod-
grzewania wody użytkowej oferuje trzy pod-

Porównanie ilości przygotowanej ciepłej wody w przypadku tradycyjnego zasobnika  
z wężownicą (o poj. 100 litrów) oraz zasobnika warstwowego o pojemności 100 litrów
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ok. 40oC (podgrzanej o 30oC). Taka ilość 
wody wystarcza tylko dla jednego prysz-
nica lub jednej typowej wanny, jeśli ma 
być ona napełniona w przepisowym cza-
sie nieprzekraczającym 10 minut. 
Otwarcie drugiej baterii w domu spo-
woduje zakłócenia w poborze wody dla 
pierwszego użytkownika (mniejszy prze-
pływ, obniżona temperatura wody), który 
najczęściej wyrazi swoje niezadowolenie  
w sposób niebudzący wątpliwości.
W łazience z kotłem dwufunkcyjnym nie da 
się zastosować panelu prysznicowego, któ-
ry potrzebuje dla odpowiedniego działania 
wydatku wody powyżej 30 l/min. Usunięcie 
tych problemów poprzez zastosowanie ko-
tła o większej mocy, również nie będzie wła-
ściwym rozwiązaniem, ze względu na koszty 
inwestycyjne i eksploatacyjne oraz niedo-
pasowanie kotła do instalacji centralnego 
ogrzewania.
Zaletą kotła dwufunkcyjnego jest niski koszt 
inwestycji i niski koszt eksploatacji, w porów-
naniu do pozostałych rozwiązań. Praca ko-
tła na centralne ogrzewanie nie będzie się 
różnić od  pracy innych typów kotłów, i tu 
nie zaoszczędzimy, natomiast podgrzewa-

nie wody kotłem dwufunkcyjnym daje pew-
ne oszczędności. 
Przygotowanie ciepłej wody w kotle dwu-
funkcyjnym odbywa się metodą przepływo-
wą w płytowym wymienniku ciepła, zbudo-
wanym ze stali szlachetnej. Jego żywotność 
liczona jest na kilkadziesiąt lat. Zagroże-
niem dla żywotności wymiennika płytowe-
go może być jednak jakość wody wodocią-
gowej. Twarda woda (powyżej 20on) może 
powodować jego zakamienienie i koniecz-
ność częstego czyszczenia lub wręcz wy-
miany. 
Zaletą tej metody przygotowania wody użyt-
kowej jest brak tzw. strat postojowych, jakie 
występują w przypadku stosowania zasobni-
ków c.w.u. Do zalet można również zaliczyć 
wyższą sprawność dwufunkcyjnego kotła 
kondensacyjnego przy podgrzewaniu wody 
użytkowej, w porównaniu do rozwiązania  
z zasobnikiem, ze względu na podgrzewanie 
wody do niższej temperatury, ok. 40oC.  
Takie podgrzewanie wody może się odby-
wać niemal z pełną kondensacją i tym sa-
mym z wysoką sprawnością energetyczną 
kotła. Wodę w zasobniku podgrzewa się do 
wyższej temperatury (ok. 60oC) i w związku  

Szacunkowe koszty inwestycyjne kon-
densacyjnych urządzeń grzewczych 
o mocy ok. 20 kW do domu jednoro-
dzinnego o powierzchni ok. 200 m2 zo-
stały przedstawione w tabeli.  

Dane pochodzą z aktualnych cenników 
producentów i dotyczą ceny brutto  
w zł tylko zestawów grzewczych, bez in-
stalacji centralnego ogrzewania i insta-
lacji ciepłej wody użytkowej.

Szacunkowe koszty inwestycyjne

Kocioł wiszący 
dwufunkcyjny

Kocioł wiszący jedno-
funkcyjny z zasobnikiem 
tradycyjnym 120 l

Kocioł wiszący z zasob-
nikiem warstwowym 
20-50 l

Kocioł stojący ze zinte-
growanym zasobnikiem 
warstwowym 100 l

6000-9000 zł 8000-14 000 zł 10 000-14 000 zł 14 000-17 000 zł

z tym, z mniejszą kondensacją i niższą spraw-
nością. Takie możliwości eksploatacyjne ko-
tłów dwufunkcyjnych powodują mniejsze zu-
życie paliwa.

Kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem

Jest ciągle jeszcze najbardziej typowym roz-
wiązaniem domowej kotłowni. Zestaw ten 
cechuje się większymi możliwościami użytko-
wymi w porównaniu do tych, jakie daje ko-
cioł dwufunkcyjny. Przy odpowiedniej po-
jemności, tradycyjny zasobnik wężownicowy 
może obsłużyć bezkonfliktowo więcej niż jed-
ną łazienkę, napełnić w dobrym czasie więk-
szą wannę i dostarczyć odpowiednią ilość 
ciepłej wody do kabiny natryskowej z pane-
lem prysznicowym czy deszczownią. 
Kocioł z zasobnikiem potrzebuje więcej miej-
sca. Najlepszym miejscem dla takiego zesta-
wu, jak już wcześniej ustaliliśmy, jest kotłow-
nia. Kotłownia powinna się znajdować blisko 
punktów poboru wody ciepłej, tak by unik-
nąć instalacji cyrkulacyjnej. Jeśli nie da się 
jej uniknąć, ogólne wytyczne jej wykonania 
omówione zostały wyżej. 
W tym rozwiązaniu do przeanalizowania po-
zostaje dobór odpowiedniego zasobnika cie-
płej wody użytkowej. Najważniejsze pytanie 
dotyczy wielkości (pojemności) zasobnika. 
Co o tym powinno zadecydować? 
Zasobnik dobiera się do zastosowanych 
urządzeń wodnych, jak wanna, brodzik, 
kabina prysznicowa, z uwzględnieniem 
mocy kotła. Jest wiele rodzajów wanien 
kąpielowych; od prostych o relatywnie 
niewielkiej pojemności rzędu 70-100 li-
trów, do bardzo wyszukanych o pojem-
ności nawet 500 litrów i więcej.  
Podobnie jest z kabinami prysznicowy-
mi, które mogą być wyposażone w zwy-

kły prysznic lub w cały złożony system źró-
deł wody o dużym wydatku. Tak jak, kocioł 
dwufunkcyjny nie daje sobie rady już z pa-
nelem prysznicowym w brodziku, tak i za-
sobnik może nie być wystarczający do ob-
służenia zbyt „wodożernych” urządzeń 
wodnych. W końcu, gdy ze zbyt dużym „ge-
stem” zostaną dobrane urządzenia wodne, 
może zabraknąć też mocy kotła. W efekcie 
dobór odpowiedniego kotła może być jako 
wynikowy, uwarunkowany przez dobór urzą-
dzeń wodnych i zasobnika. Takie podejście 
prowadzi do znacznego przewymiarowania 
kotła pod względem potrzeb grzewczych 
na centralne ogrzewanie.
Dotarliśmy do pewnej bariery, do wyraźnych 
ograniczeń eksploatacyjnych zestawu grzew-
czego, który daje więcej niż kocioł dwufunk-
cyjny, ale nie tyle, ile w wielu przypadkach 
jest potrzebne. Mamy, na szczęście, na rynku 
inne, znacznie lepsze rozwiązanie: kocioł jed-
nofunkcyjny z zasobnikiem warstwowym.

Kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem 
warstwowym 

Jest połączeniem kotła dwufunkcyjnego  
z „pojemnikiem” na wodę, nazywanym po-
wszechnie „zasobnikiem warstwowym”.  
Zasobnik warstwowy jest zwykłym naczyniem 
na wodę, nie ma wężownicy grzewczej, jak 
zasobnik tradycyjny i nie w nim odbywa się 
podgrzewanie wody. Pełni on funkcje ma-
gazynu wody ciepłej. Zimna woda wodocią-
gowa jest podgrzewana w kotle dwufunkcyj-
nym, w wymienniku płytowym, a następnie 
gromadzona w zasobniku o odpowiedniej 
wielkości. Zasobnik warstwowy może być od-
dzielnym, wolno stojącym lub wiszącym urzą-
dzeniem. Może też być zabudowany w kotle. 
To ostatnie rozwiązanie konstrukcyjne, to już 
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kocioł typu „kompakt”, o czym będzie niżej.
Zasobnik warstwowy w specjalnym wydaniu 
może współpracować z dedykowanym ko-
tłem jednofunkcyjnym, wyposażonym w od-
powiednie sterowanie zestawem kocioł – 
zasobnik warstwowy. W takim rozwiązaniu 
zespoły kotła dwufunkcyjnego (wymiennik 
ciepła i pompa ładująca) znajdują się w za-
sobniku.
Zasobniki warstwowe i tzw. warstwowa me-
toda podgrzewania wody użytkowej pojawi-
ły się około 10 lat temu i zyskały sobie znacz-
ną popularność. Metoda ta charakteryzuje 
się o wiele większą wydajnością ciepłej 
wody niż tradycyjne podgrzewanie w zasob-
niku z wężownicą. Wydajność może być na-
wet kilkakrotnie większa. Zasobnik warstwowy 
o pojemności 150 litrów może zapewnić tyle 
ciepłej wody, ile daje tradycyjny zasobnik  
o pojemności 300 litrów, przy tej samej mocy 
kotła grzewczego. 
Dodatkową zaletą metody warstwowej jest 
szybkość dostarczania ciepłej wody.  
Zestaw z kotłem o mocy 20 kW i zasobnikiem 
o pojemności 100 litrów, już po 5 minutach od 
włączenia kotła wytwarza warstwę ciepłej 
wody podgrzaną o 50oC, umożliwiającą ko-
rzystanie z prysznica lub napełnianie wanny, 
podczas gdy tradycyjny zasobnik, podgrze-
wający wodę w całej objętości, wymaga 
czasu oczekiwania ok. 45 minut dla uzyska-
nia temperatury wody 60oC.

Kocioł kondensacyjny ze  
zintegrowanym zasobnikiem  
warstwowym 

To jedno z najnowszych rozwiązań kon-
strukcyjnych w dziedzinie gazowych 
urządzeń grzewczych. W zależności od 
producenta występuje pod różnymi na-

zwami handlowymi. Charakteryzuje się 
jednak typową budową: zasobnik o po-
jemności 100-150 litrów w dolnej czę-
ści i właściwy kocioł kondensacyjny nad 
zasobnikiem. Całość znajduje w jednej 
obudowie przypominającej lodówkę 
o wysokości ok. 160 cm. 
Zasobnik warstwowy o pojemności 100 li-
trów w kotle o mocy 20 kW będzie miał 
wydajność ciepłej wody porównywalną 
z zasobnikiem tradycyjny o pojemności 
150 litrów. 
Ten typ centrali grzewczej może być zainsta-
lowany w widocznym miejscu w części miesz-
kalnej budynku, ze względu na, jak pod-
kreślają producenci w swoich materiałach 
informacyjnych, szczególną urodę urządze-
nia i możliwość ukrycia instalacji grzewczej. 
Lansowany jest jako kocioł, który nie potrze-
buje kotłowni. 
Typowym miejscem lokalizacji kompakto-
wej, kondensacyjnej centrali grzewczej za za-
chodnią granicą, podobnie jak innych gazo-
wych urządzeń grzewczych, jest poddasze. 
Zaletą takiego rozwiązania jest krótki i tym sa-
mym tani system powietrzno-spalinowy, wy-
puszczony na zewnątrz bezpośrednio przez 
strop dachowy oraz przede wszystkim, wyż-
sze bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia 
gazowego.
Ze względu na większą wydajność ciepłej 
wody podgrzewanej metodą warstwową, 
spotyka się na rynku urządzenia grzewcze 
wyposażone w mniejsze zasobniki, nawet  
o pojemności tylko 20 litrów, jednak z kotłem 
o mocy ok. 30 kW będą miały wydajność 
przewyższającą zasobnik tradycyjny o po-
jemności 120 litrów. 
Kondensacyjne centrale grzewcze z niewiel-
kimi zasobnikami warstwowymi oferowane  
są jako urządzenia wiszące.  
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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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Nazwa handlowa kotła EcoTherm Kompakt 
WBC 22/24 E

EcoTherm Kompakt 
WBS 22 E

EcoCondens BBS 
20 E SSP

Typ dwufunkcyjny wiszący jednofunkcyjny wiszący 
+ zasobnik dwufunkcyjny stojący

Zakres nominalnej mocy cieplnej 
(40/30°C) 4,9-22 kW 4,9-22 kW 3,5-20 kW

Normatywny współczynnik spraw-
ności (40/30°C) 108% 108% 109%

Palnik modulowany o pełnym wstępnym zmieszaniu ze stali szlachetnej
Maksymalny zakres modulacji 22-100% 22-100% 17-100%
Materiał wymiennika aluminium-krzem aluminium-krzem aluminium-krzem
Dopuszczalne ciśnienie robocze 
czynnika grzewczego 0,3 MPa 0,3 MPa 0,3 MPa

Przygotowanie c.w.u. przepływowo w zewnętrznym  
zasobniku 120 l

we wbudowanym  
zasobniku warstwo-
wym 135 l

Wydatek ciepłej wody przy Δt = 35 K 9,5 l/min 9 l/min 8,1 l/min
Temperatura spalin przy temp. 
wody grzewczej powracającej do 
kotła z instalacji 60°C

b.d. b.d. b.d.

Wyposażenie podstawowe 

zintegrowany regula-
tor pogodowy z pod-
świetlanym panelem 
obsługowym, zawór 
bezpieczeństwa, na-
czynie wzbiorcze 12 l , 
regulowana pompa, 
odpowietrznik, mano-
metr, termometr

zintegrowany regulator 
pogodowy z podświetla-
nym panelem obsługo-
wym, zawór bezpieczeń-
stwa, naczynie wzbiorcze 
12 l, regulowana pompa, 
odpowietrznik, mano-
metr, termometr, zasobnik 
120 l, kpl. zestaw połącze-
niowy kotła z zasobnikiem

zintegrowany regu- 
lator pogodowy  
z podświetlanym pa-
nelem obsługowym, 
regulowana pompa, 
odpowietrznik, ma-
nometr, termometr, 
wbudowany zasobnik 
135 l 

Wymiary 852x480x365 mm 852x480x365 mm 1600x600x600 mm
Ciężar kotła pustego 53 kg 50 kg 147 kg
Gwarancja 5 lat na korpus i wymiennik ciepła, 2 lata na pozostałe wyposażenie
Cena netto z wyposażeniem  
podstawowym 7200 zł netto 9750 zł netto 12 950 zł netto

zimowym, ochrona przed zamarzaniem, funk-
cja grzania podczas urlopu i funkcja suszenia 
jastrychu, dopasowanie krzywych grzewczych 
i szybkie obniżanie lub podnoszenie tempera-
tury, komunikacja poprzez magistralę LPB.

Gazowa kondensacyjna centrala grzew-
cza EcoCondens BBS ma konstrukcję mo-
dułową. W zależności od wymaganej mocy 
grzewczej i oczekiwanego komfortu korzy-
stania z c.w.u. moduł kondensacyjnego ko-
tła grzewczego o jednej z trzech dostępnych 
mocy (do 15 kW,
20 kW lub 28 kW) może współpracować albo 
z warstwowym podgrzewaczem c.w.u o po-
jemności 135 l o większych możliwościach wy-
korzystania zalet techniki kondensacyjnej, 
albo z podgrzewaczem c.w.u. o pojemności 
130 l ze spiralną wężownicą grzejną jako wy-
miennikiem ciepła. EcoCondens BBS E może 
pracować zarówno wykorzystując powietrze 
do spalania zasysane z pomieszczenia, jak  
i doprowadzane z zewnątrz, co w połączeniu 
z systemem odprowadzenia spalin stwarza 
wiele możliwości wyboru miejsca zamonto-
wania urządzenia. Kocioł ma zwartą konstruk-
cję, dobrze wygląda i jest bardzo cichy.  

  Kotły kondensacyjne EcoTherm  
Kompakt serii E wyposażono w wymien-
nik ciepła wykonany z odpornego na koro-
zję stopu aluminium i krzemu. Dobra przewod-
ność cieplna zwiększa sprawność i dzięki temu 
zmniejsza zużycie paliwa. Ponadto wyraźnie 
zwiększa się trwałość użytkowa. Milowym ka-
mieniem, jeżeli chodzi o konserwację i serwiso-
wanie urządzeń, jest nowa, opracowana przez 
firmę BRÖTJE technologia montażowa MULTI-
LEVEL. Wszystkie urządzenia w wykonaniu MUL-
TILEVEL są zbudowane na tej samej zasadzie  
i korzystają z tych samych elementów obsługi 
– oszczędza to dużo czasu i powoduje, że kon-
serwacja jest tak łatwa, jak nigdy dotąd.
Im bardziej złożona instalacja, tym prostszy 
musi być system regulacji. Dzięki zintegrowane-
mu systemowi regulacji ISR-Plus można cało-
ściowo regulować i kontrolować proces grzew-
czy zgodnie z zapotrzebowaniem. Po prostu 
wystarczy obracać pokrętło i naciskać przy-
cisk, i już wszystko jest wyregulowane. Dodatko-
wo indywidualne programy czasowe i funkcje 
serwisowe zapewniają zwiększenie komfortu  
i dają wiele innych możliwości: automatyczne 
przełączanie pomiędzy pracą w trybie letnim i 

www.bimsplus.com.pl

Wyłączny dystrybutor  
kotłów Brötje  
w Polsce
www.broetje.pl
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Buderus Technika Grzewcza sp z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne 
ul. Krucza 6 
tel. 61 816 71 00, faks 61 816 71 09 
biuro@buderus.pl, www.buderus.pl

Logamax plus GB162 (2,7-45 kW)
Logamax plus GB172-24 T50
Logamax plus GB162 (80, 100 kW)
Logamax plus GB022
Logamax plus GB072
Logamax plus GB152
Logamax plus GB112 W
Systemy odprowadzania spalin
Moduł zasilania awaryjnego UPS Specline 700  Sprawność gazowych kotłów kondensa-
cyjnych ma decydujący wpływ na oszczęd-
ności gazu, czyli w efekcie na obniżenie opłat 
za ogrzewanie i ciepłą wodę. W nowych 
urządzeniach kondensacyjnych, ich spraw-
ność osiąga nawet około 110%. Maksymalne 
sprawności kotłów są wyznaczane w trakcie 
testów laboratoryjnych wykonywanych na 
nowych urządzeniach w oparciu o Dyrekty-
wę Europejską i Normy Zharmonizowane.
Niestety w trakcie eksploatacji i spala-
nia mieszanki gazowo-powietrznej, prze-
pływ produktów spalania przez wymiennik 
ciepła powoduje osadzanie na jego po-
wierzchni zanieczyszczeń. W efekcie wzra-
sta współczynnik oporów przenikania ciepła, 
utrudniając przekazywanie wodzie ciepła 
wytwarzanego w procesie spalania i sukce-
sywnie obniżając sprawność kotła. Istnie-
je oczywiście możliwość systematycznego 
czyszczenia i płukania wymienników ciepła 
kotłów. Jednak koszty czyszczenia wymien-
ników powodują również wzrost kosztów eks-
ploatacyjnych, które ponosi użytkownik. 
Co więc robić, aby sprawność cieplna kotła 
kondensacyjnego nie malała w trakcie jego 
eksploatacji? Odpowiedź na to pytanie tkwi  
w samej budowie kotłów. Na rynku dostępne 
są kotły kondensacyjne wyposażone w tzw. 
powierzchnie samoczyszczące, które nie wy-
magają systematycznego czyszczenia i płuka-
nia wymienników ciepła. Kotły kondensacyjne 

Logamax plus GB 162 marki Buderus mają 
wymienniki ciepła wykonane z nierdzewnych 
stopów aluminiowo-krzemowych dodatko-
wo uszlachetnionych w procesie polimeryzacji 
plazmowej. Zastosowana innowacyjna tech-
nologia ALUplus powoduje, że powierzch-
nie wymiany ciepła kotłów Logamax plus GB 
162 pozostają czyste podczas eksploatacji ko-
tła i nie wymagają czyszczenia z osadów po-
wstających w procesie spalania i kondensacji. 
Dodatkowo kotły Logamax plus GB162 wy-
posażone są w inteligentny i oszczędny tryb 
pracy palnika ETAplus oraz system FLOW-
plus zapewniający elastyczność i dodatkowe 
oszczędności energii elektrycznej.  

Nazwa handlowa kotła Logamax plus 
GB072-24K Logamax plus GB 162-25 Logamax plus GB172-24T100S

Typ dwufunkcyjny wiszący jednofunkcyjny wiszący dwufunkcyjny stojący

Zakres nominalnej mocy cieplnej 6,6-23,8 kW c.o.
29,7 kW c.w.u. 4,8-24,9 kW 6,6-23,8 kW c.o.

29,7 kW c.w.u.
Normatywny współczynnik sprawności (40/30°C) do 109% do 110,8% do 109%
Palnik modulowany
Maksymalny zakres modulacji 28-100% 19-100% 28-100%

Materiał wymiennika nierdzewny stop  
aluminium-krzem

nierdzewny stop aluminium-krzem 
ALU-plus nierdzewny stop aluminium-krzem

Dopuszczalne ciśnienie robocze czynnika grzew-
czego [MPa] 0,3 MPa 0,3 MPa 0,3 MPa

Przygotowanie c.w.u. przepływowo (funkcje 
„booster” i „ciepły start”)

w zewnętrznym zasobniku pojem-
nościowym: Logalux S120, S135RW, 
S160RW oraz SU160 do SU300

w zasobniku warstwowym 150 l

Wydatek ciepłej wody przy Δt = 30 K 14,1 l/min - 31,6 l/min
Temperatura spalin przy temp. wody grzewczej 
powracającej do kotła z instalacji 60°C 60/32°C 65/55°C 90/57°C

Wyposażenie podstawowe 

sterownik BC20 z czytel-
nym wyświetlaczem LCD, 
automatyka pogodowa, 
wbudowane naczynie 
wzbiorcze (12 l), przyłą-
czeniowa płyta monta-
żowa U-MA oraz adapter 
z króćcami pomiarowymi 

sterownik BC10 z czytelnym wy-
świetlaczem, regulacja kotłowa, 
funkcje „booster” i „ciepły start”, 
menu serwisowe, technologia 
ALUplus (proces polimeryzacji pla-
zmowej elementów wymiennika 
ciepła)

sterownik bazowy BC25 (automatyka pogo-
dowa), naczynie wzbiorcze 12 l, zawór bez-
pieczeństwa 3 bar, zawór upustowy, zawór 
3-drogowy, pompa obiegowa, modulowa-
na, pompa ładująca c.w.u., czujnik c.w.u., 
zawór napełniająco-spustowy, anoda za-
sobnika c.w.u., odpowietrznik automatyczny, 
kabel przyłączeniowy z wtyczką sieciową

Wymiary [mm] 840x440x350 695x520x465 1774x600x600
Ciężar kotła pustego [kg] 44 kg 45 kg 123 kg
Gwarancja 5 lat 5 lat 5 lat
Cena z wyposażeniem podstawowym 6429 zł netto 9089 zł netto 12 614 zł netto

http://www.instalreporter.pl
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  MCR3… to najnowsza wersja wyjątkowo 
popularnej na rynku linii wiszących kotłów 
kondensacyjnych serii domowej. W tym roku 
minęło 7 lat od wprowadzenia tego mode-
lu do oferty De Dietrich – na postawie zdo-
bytych doświadczeń użytkowników, instala-
torów i firm serwisowych, stworzono kocioł 
idealny w swojej funkcjonalności, niezawod-
ności i prostocie. 
Założeniem konstruktorów stała się modular-
na budowa urządzenia – liczba modułów  
została ograniczona do pięciu. Całość mie-
ści się w wymiarach 541x368x187 mm i wadze  
od 29 kg. Aluminiowo-krzemowy wymiennik, 
palnik ze stali nierdzewnej, czy zespól hydrau-
liczny wykonany z wysokiej jakości kompozy-
tów sprawiają, że kocioł MCR3 jest starannie 
zaprojektowanym i wykonanym urządze-
niem. Kocioł wyposażony jest w konsolę ste-
rowniczą z możliwością montażu pod kotłem 
poprzez wsunięcie w specjalne prowadnice 
lub do montażu na ścianie. Użytkownik znaj-
dzie jedynie dwa wyskalowane pokrętła do 
ustalania temperatury c.o. i c.w.u. oraz dwa 
podświetlane przyciski jeden do resetowania 
usterek, a drugi tzw. „kominiarski”. Oczywi-
ście przyciski te oferują całe spektrum funkcji 
serwisowych. 

De Dietrich proponuje również kilka warian-
tów zdalnego sterowania od prostych, w po-
staci regulatora qSense, mocno rozbudo-
wany iSense oraz „dowodzący” dwoma 
niezależnymi obiegami z zaworami mieszają-
cymi cMix. 
Do dyspozycji są również termostaty proste  
i programowalne on/off. Kocioł może rów-
nież pracować wyłącznie z czujnikiem ze-
wnętrznym. 
Wersje 2-funkcyjne kompletowane będą  
z podgrzewaczami warstwowymi 100 l, nato-
miast 1-funkcyjne z podgrzewaczami wężow-
nicowymi 100, 150 i 200 l.   

Nazwa handlowa kotła MCR3 24/28MI MCR3 35S TWINEO EGC 25 V-B / 200SSL

Typ dwufunkcyjny wiszący jednofunkcyjny  
wiszący + zasobnik dwufunkcyjny stojący

Zakres nominalnej mocy cieplnej (50/30°C) 6,1-24,8 kW c.o.
5,5-27,5 kW c.w.u. 8,5-35,7 kW c.o. 5,6-25,5 kW c.o.

24 kW c.w.u.
Normatywny współczynnik sprawności (40/30°C) do 109% do 109% 108%
Palnik powierzchniowy ze stali nierdzewnej

Maksymalny zakres modulacji 25-100% 22-100% 

Materiał wymiennika monoblok ze stopu Al-Si 
Dopuszczalne ciśnienie robocze czynnika  
grzewczego 0,3 MPa 0,3 MPa 0,3  MPa

Przygotowanie c.w.u. przepływowo w zewnętrznym zasobniku 
100, 150 lub 200 l

2-wężownicowy podgrzewacz solarny c.w.u.  
200 l SSL do ustawienia pod kotłem chroniony 
anodą magnezową 

Wydatek ciepłej wody przy Δt = 30 K 13 l/min 29 l/min 18 l/min
Temperatura spalin przy temp. wody grzewczej  
powracającej do kotła z instalacji 60°C 32-84oC 31-82oC 30-80oC

Wyposażenie podstawowe 

pompa obiegowa, 3-dro-
gowy zawór mieszający, 
naczynie wzbiorcze, od-
powietrznik automatyczny, 
zintegrowany interface 
OpenTherm 

wężownicowy podgrzewacz 
BS 150 l, czujnik c.w.u. 3-dro-
gowy zawór przełączeniowy 

pompa obiegowa, 3-biegowa, naczynie wzbior-
cze 12 l, manometr, zawór bezpieczeństwa, 
odpowietrznik autom. zintegrowany w kotle, kon-
sola sterownicza iniControl, podgrzewacz solarny 
c.w.u. 200 l SSL, kompletna armatura solarna, 
automatyka systemu solarnego, zintegrowany 
zawór przełączający c.o.-c.w.u.

Wymiary [mm] 550x370x360 550x370x360 1970x600x730
Ciężar kotła pustego [kg] 25 kg 27,5 kg 208 kg
Gwarancja 7 lat gwarancji na wymiennik ciepła, 2 lata na podzespoły
Cena netto z wyposażeniem podstawowym [zł] 6900 zł netto 9500 zł netto 15 733 zł netto

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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Nazwa handlowa kotła VICTRIX 26 2 I v.2011 ZESTAW VICTRIX 24 ECO PLUS 100 HERCULES SOLAR 26 1 A

Typ dwufunkcyjny wiszący jednofunkcyjny wiszący + zasobnik dwufunkcyjny stojący
Zakres nominalnej mocy cieplnej 
(40/30°C)

3,0-23,6 kW (c.o.)
3,0-26 kW (c.w.u.)

3,0-23,6 kW (c.o.)
3,0-26 kW (c.w.u.)

3,0-23,6 kW (c.o.)
3,0-26 kW (c.w.u.)

Normatywny współczynnik  
sprawności (40/30°C) 108,1% 108,1% 107,5%

Palnik PRE-MIX PRE-MIX PRE-MIX
Maksymalny zakres modulacji 3,0-26 3,0-26 3,0-26
Materiał wymiennika stal nierdzewna INOX stal nierdzewna INOX stal nierdzewna INOX
Dopuszczalne ciśnienie robocze 
czynnika grzewczego 0,3 MPa 0,3 MPa 0,3 MPa

Przygotowanie c.w.u. przepływowo zewnętrzny zasobnik c.w.u. o pojemności 100 lit- 
rów wykonany ze stali emaliowanej, z wężownicą

wbudowany zasobnik c.w.u. o pojemności 200 litrów 
wykonany ze stali nierdzewnej, z 2 wężownicami

Wydatek ciepłej wody przy Δt = 30 K 13,54 l/min 13,54 l/min 19 l/min (przez pierwsze 10 min)
Temperatura spalin przy temp. wody 
grzewczej powracającej do kotła  
z instalacji 60°C

57oC 57oC 62oC

Wyposażenie podstawowe 

pompa obiegowa c.o., naczynie 
przeponowe c.o., grupa bez-
pieczeństwa c.o., elektroniczna 
płyta modulacyjna

zestaw z zasobnikiem 100 l, pompa obiegowa 
c.o., naczynie przeponowe c.o., grupa bezpie-
czeństwa c.o., zestaw do podłączenia zasobni-
ka, elektroniczna płyta modulacyjna

sprzęgło hydrauliczne, naczynie przeponowe c.o., 
c.w.u. i instalacji solarnej, wbudowana grupa pom-
powa do obsługi kolektorów słonecznych, grupa 
bezpieczeństwa c.o. i c.w.u., termostatyczny zawór 
antyoparzeniowy

Wymiary [mm] 795x440x250 795x440x250 1970x600x750
Ciężar kotła pustego 39 kg 39 kg 193,8 kg
Gwarancja 5 lat 5 lat 5 lat
Cena z wyposażeniem podstawowym 5720 zł netto 7280 zł netto 18 190 zł netto

  Kotły kondensacyjne IMMERGAS to za-
awansowane technologicznie urządzenia, 
których nowoczesne wzornictwo, smukła li-
nia i kompaktowe wymiary sprawiają, że 
znajdują zastosowanie u szerokiej rzeszy od-
biorców. Ich niewątpliwym atutem jest sze-
roki zakres modulacji mocy, co w połącze-
niu z techniką kondensacyjną przyczynia 
się do wysokiej efektywności przy jedno-
cześnie niskiej emisji szkodliwych substan-
cji. Nowoczesna elektronika wykorzystana 
w urządzeniach umożliwia ich współpracę 
ze sterownikami pogodowymi CAR, sonda-
mi zewnętrznymi i rozdzielaczami sterowymi. 
Elegancki panel kontrolny pozwala na łatwe 
i intuicyjne nastawienie i odczytywanie pa-
rametrów pracy kotła. Każdy kocioł Immer-
gas objęty jest 5-letnią gwarancją. 
Immergas, jeden z liderów branży grzew-
czej, posiada w swojej ofercie nie tylko kotły 
kondensacyjne oraz tradycyjne, ale również 
pompy ciepła, podgrzewacze, grzejniki,  
zasobniki, kolektory słoneczne, termostaty  
i wszystkie inne produkty niezbędne do 
stworzenia wydajnego zintegrowanego sys-
temu grzewczego.

Więcej informacji na temat oferty znajdziesz 
na www.immergas.com.pl  

IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o.
93-231 Łódź, 
ul. Dostawcza 3a
tel. 42 649 36 00
faks 42 649 36 01
www.immergas.com.pl
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- szeroka modulacja
  mocy
- zaawansowana
  technologia
- niska emisja spalin
- nowoczesny design
- łatwa obsługa
- 5 lat gwarancji 

Kotły 
kondensacyjne 
Immergas to:

http://www.instalreporter.pl
http://www.immergas.com.pl
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Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
infolinia: 801 600 801
www.junkers.pl
www.junkers-energieodnawialne.pl
www.szkolenia-junkers.pl
junkers-infolinia@pl.bosch.com
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  Wysokie ceny powierzchni domów i miesz-
kań powodują, że ich użytkownicy często 
stają przed trudnym wyborem. Co jest prio-
rytetem – wysoki komfort czy oszczędność 
powierzchni przeznaczonej na zabudowę 
źródła ciepła dla ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej?
Idealnym rozwiązaniem spełniającym oba 
powyższe kryteria są wiszące kotły konden-
sacyjne ze zintegrowanymi zasobnikami lub 
podgrzewaczami ciepłej wody. Junkers ofe-
ruje rozwiązania tego typu. 
Pierwsze to kocioł kondensacyjny Cerapur 
Acu ZWSB 24/28-3A ze zintegrowanym po-
trójnym zasobnikiem warstwowym wyko-
nanym ze stali nierdzewnej. Moc tego urzą-
dzenia może być modulowana do 24 kW na 
potrzeby grzewcze oraz do 28 kW na c.w.u. 
Dzięki swojej unikalnej budowie, Cerapur 
Acu osiaga wydajność ciepłej wody 21 li-
trów/minutę, czyli niemal dwukrotnie wyższą 
niż typowy kocioł dwufunkcyjny. Dodatko-
wo w komplecie z kotłem, a właściwie wiszą-
cą centralą grzewczą użytkownik otrzymuje 
m.in. zintegrowaną poziomą płytę montażo-
wą wyposażoną w zawory odcinające, ada-
pter powietrzno-spalinowy z króćcami po-
miarowymi, pompę c.o., c.w.u. i cyrkulacyjną 
oraz dwa naczynia wzbiorcze, jedno do c.o.  
i jedno do ciepłej wody.  

Dzięki temu wszystkie elementy hydrauliczne 
i połączenia są estetycznie schowane pod 
obudową kotła.
Drugie alternatywne rozwiązanie to kocioł 
kondensacyjny Cerapur Acu Smart ZWSB 
30-4A ze zintegrowanym podgrzewaczem  
z wężownicą grzewczą. Urządzenie to dys-
ponuje mocą modulowaną do 24 kW na po-
trzeby grzewcze oraz do 30 kW na c.w.u.  
i osiąga wydajność ciepłej wody do 690 li-
trów/godz. i 16,5 litrów/minutę. Cerapur Acu 
Smart wyposażony jest w  najnowszy system 
regulacji Bosch Heatronic® 4 ze zintegrowa-
nym systemem regulacji pogodowej.  

Nazwa handlowa kotła Cerapur Acu Smart ZWSB 30-4A Cerapur Smart ZSB 22-3C Cerapur Modul
ZBS 22/1505-3MA

Typ dwufunkcyjny wiszący jednofunkcyjny wiszący dwufunkcyjny stojący

Zakres nominalnej mocy cieplnej 6,6-24 kW c.o.
do 29,7 kW c.w.u.

7,3-21,8 kW c.o.
do 27,4 kW c.w.u.

6,6-23,8 kW c.o.
do 28 kW c.w.u.

Normatywny współczynnik sprawności 
(40/30°C) do 107,4% do 108% do 108%

Palnik modulowany
Maksymalny zakres modulacji 28-100% 33-100% 28-100%
Materiał wymiennika nierdzewny stop aluminium-krzem
Dopuszczalne ciśnienie robocze czynnika 
grzewczego 0,3 MPa 0,3 MPa 0,3 MPa

Przygotowanie c.w.u. zintegrowany zasobnik wężownicowy
48 l

w zewnętrznym zasobniku  
np. SO 120/160/2001

zasobnik warstwowy 
150 l

Wydatek ciepłej wody przy Δt = 35 K 16,6 l/min - 32,4 l/min
Temperatura spalin przy temp. wody grzew-
czej powracającej do kotła z instalacji 60°C 90/57°C 69/58°C 61°C

Wyposażenie podstawowe 

automatyka Bosch Heatronic® 4, pompa 
3-stopniowa c.o., zawór 3-drogowy, dwa 
naczynia przeponowe (c.o. i c.w.u.), auto-
matyczny odpowietrznik, manometr, płyta 
montażowa z zaworami odcinającymi, 
adapter powietrzno-spalinowy, komplet 
zabezpieczeń

wbudowany zawór trójdrogowy, au-
tomatyka Bosch Heatronic® 3, 3-bie-
gowa pompa c.o., przyłącze hydrau-
liczne (płyty montażowe) z zaworami 
odcinającymi oraz przyłącza (ada-
ptery) przewodów powietrzno-spalino-
wych, funkcja Solar ControlUnit Inside 

pompy c.o. z elektroni-
czą modulacją, czuj-
niki NTC temperatury 
powrotu c.o., funkcje 
optymalizacji oszczęd-
ności gazu i funkcję 
Solar ControlUnit Inside

Wymiary [mm] 880x600x480 850x400x370 1515x600x600
Ciężar kotła pustego 78 kg 41,4 kg 123 kg
Gwarancja 2 lata*
Cena z wyposażeniem podstawowym 8299 zł netto 5809 zł netto 12 779 zł netto

* oferta specjalna do 31.12.2012 – możliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat
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  SEMIA CONDENS to wiszący kocioł gazo-
wy kondensacyjny, dwufunkcyjny, wyposażo-
ny we wbudowaną automatykę pogodową 
oraz zestaw do podłączenia kotła, ideal-
ny do mieszkań lub domów z jedną łazienką. 
Jest on wyposażony w trwały i wydajny wy-
miennik ze stali nierdzewnej, umożliwiający 
przepływowe przygotowanie ciepłej wody 
w ilości 12,2 l/min. Jego niewielkie gabaryty 
dają swobodę w wyborze miejsca montażu.  

THEMA CONDENS AS to wiszący kocioł ga-
zowy kondensacyjny jednofunkcyjny z możli-
wością podłączenia zasobnika ciepłej wody, 
wyposażony we wbudowaną automatykę 
pogodową oraz zestaw do podłączenia ko-
tła. Kotły THEMA CONDENS należą do 5. klasy 
NOx. To najwyższa klasyfikacja według norm 
emisji przyjętych w Unii Europejskiej. Parame-
try tych kotłów wyznaczają nowe standardy, 
dlatego zaliczono je do „najlepszych w swo-
jej kategorii” w szeregu niezależnych badań. 

Modułowy, stojący kocioł kondensacyjny  
DUOTWIN CONDENS F 30 o mocy 8,7-31 kW 
może zredukować zużycie gazu o 15-30%  
i prawie wszędzie się zmieści. Wyjątkowa tech-
nologia przygotowania ciepłej wody sprawia, 
że kocioł zapewnia najwyższy komfort c.w.u. 
– *** wg normy EN 13203. Kocioł pozwala na 
równoczesny pobór wody w kilku punktach. 

Urządzenie może przygotować  240 l c.w.u.  
o temperaturze 40oC w ciągu 10 minut, a po 
wyczerpaniu zapasu z zasobnika ciepła woda 
jest przygotowywana przepływowo w wydaj-
ności ok. 15 l/min (przy Δt = 30°C). Zasobnik wy-
konany jest ze stali nierdzewnej, a więc nie ma 
konieczności stosowania anody magnezowej. 
DUOTWIN CONDENS ma też unikatową budo-
wę – składa się z dwóch modułów, zapakowa-
nych osobno, co jest zaletą w trakcie transpor-
tu i instalacji. Najmniejsze w tej klasie kotłów 
wymiary pozwalają na oszczędność miejsca
i sprawiają, że DUOTWIN CONDENS doskonale 
sprawdzi się także w remontowanych domach, 
może bowiem zastąpić każdy stary kocioł sto-
jący, niezależnie od jego usytuowania.  

Nazwa handlowa kotła SEMIA CONDENS  
F 25-A

THEMA CONDENS  
F AS 18-A

DUOTWIN CONDENS  
F 30

Typ dwufunkcyjny wiszący jednofunkcyjny wiszący  
+ zasobnik dwufunkcyjny stojący

Zakres nominalnej mocy cieplnej (50/30°C) 5,4-19,6 kW c.o.
5,1-25,5 kW c.w.u. 5,4-19,6 kW c.o. 8,7-25,5 kW c.o.

8,7-31,0  kW c.w.u.
Normatywny współczynnik sprawności (40/30°C) 108,4% 108,4% 104%
Palnik wentylatorowy 
Maksymalny zakres modulacji 20-100% 28-100% 28-100%
Materiał wymiennika stal szlachetna stal szlachetna stal szlachetna
Dopuszczalne ciśnienie robocze czynnika  
grzewczego 0,3 MPa 0,3 MPa 0,3 MPa

Przygotowanie c.w.u. przepływowo w zewnętrznym zasobniku 
120 l wbudowany zasobnik warstwowy 80 l

Wydatek ciepłej wody przy Δt = 30 K 12,2 l/min - 24 l/min
Temperatura spalin przy temp. wody grzew-
czej powracającej do kotła z instalacji 60°C 65,7oC (pmax), 66,8oC (pmin) 70oC

Wyposażenie podstawowe 

wbudowana auto-
matyka pogodowa, 
zestaw do podłącze-
nia kotła, regulacja 
rodzaju gazu, adaptor 
wyjścia spalin 60/100

zestaw z zasobnikiem c.w.u. 
120 l, wbudowana automa-
tyka pogodowa, zestaw do 
podłączenia kotła, wbu-
dowany zawór trójdrogowy 
do podłączenia zasobnika 
c.w.u., regulacja rodzaju 
gazu, adaptor wyjścia spalin 
60/100

wzbiorcze naczynie przeponowe 10 l do c.o. i 12 l do 
c.w.u.; dwie pompy obiegowe; funkcja zabezpieczenia 
pomp przed zablokowaniem;  blokada czasowa,  zabez-
pieczenie antyzamrożeniowe, zawory bezpieczeństwa 
do c.o. i c.w.u.; zawór napełniający obieg c.o., mikro-
procesor z autodiagnostyką, wbudowana automatyka 
pogodowa oraz sensor temperatury zewnętrznej, panel 
sterowania z programatorem,  regulacja rodzaju gazu, 
adaptor wyjścia spalin 60/100, konsola podłączeniowa

Wymiary [mm] 740x418x344 740x418x344 1310x600x575
Ciężar kotła pustego 37,1 kg 37,1 kg 92 kg
Gwarancja 2 lata
Cena z wyposażeniem podstawowym 6300 zł netto 8050 zł netto 11 750 zł netto

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa
infolinia: 801 80 66 66
tel. 22 323 01 80, faks 22 323 01 13
www.saunierduval.pl, info@saunierduval.pl
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Nazwa handlowa kotła ECOCONDENS  
CRYSTAL 20

ECOCONDENS  
CRYSTAL 25

ECOCONDENS  
INTEGRA 25

Typ dwufunkcyjny wiszący jednofunkcyjny wiszący dwufunkcyjny wiszący z wbudo-
wanym zasobnikiem

Zakres nominalnej mocy cieplnej (50/30°C) 6,1-20,1 kW 8,1-25,1 kW 8,1-25,1 kW
Normatywny współczynnik sprawności (50/30°C) 108% 108% 108%

Palnik palnik PREMIX ze stali szlachetnej, z dodatkowym systemem wewnętrznego mieszania – 
czyste i precyzyjne spalanie oraz niska emisja NOx

Maksymalny zakres modulacji 25-100% 25-100% 25-100%
Materiał wymiennika tłoczona blacha nierdzewna z technologią zimnych drzwi
Dopuszczalne ciśnienie robocze czynnika grzewczego 0,3 MPa 0,3 MPa 0,3 MPa

Przygotowanie c.w.u. przepływowo zasobnik zewnętrzny Termet 
120, Termet 140, ZWU-200/N wbudowany zasobnik 45 l

Wydatek ciepłej wody przy Δt = 30 K 9,5 l/min 13,1 l/min 13,1 l/min
Temperatura spalin przy temp. wody grzewczej  
powracającej do kotła z instalacji 30°C 45°C 45°C 45°C

Wyposażenie podstawowe - zawór trójdrożny, czujnik 
NTC

naczynie kompensacyjne do c.o. 
i c.w.u., wbudowany osprzęt do 
ciepłej wody użytkowej: zawór 
bezpieczeństwa, zawór zwrotny

Wymiary [mm] 700x400x325 700x400x325 810x666x410
Ciężar kotła pustego 31,5 kg 26 kg 52 kg
Gwarancja 3 lata 3 lata 3 lata
Cena z wyposażeniem podstawowym 4949 zł netto 4949 zł netto 8100 zł netto

  Główną zaletą kotłów kondensacyjnych  
z linii ECOCONDENS CRYSTAL 20, 25, 35, 50 
oraz ECOCONDENS INTEGRA 20, 25 są wy-
mienniki ciepła, w których zastosowana zo-
stała technologia zimnych drzwi, dzięki któ-
rej temperatura zewnętrznej części palnika 
obniżona została do 30°C. Pozwoliło to na 
zmniejszenie strat ciepła oraz podniesienie 
sprawności urządzenia. Urządzenie wypo-
sażone jest w modulowany wentylator oraz 
specjalną konstrukcję dyfuzora, która umożli-
wiła utrzymanie stałego poziomu CO2 nieza-
leżnie od długości systemu powietrzno-spali-
nowego. 
Kotły mają nowoczesny panel sterowania  
z wyświetlaczem LCD. Układ sterowania 
obejmuje zintegrowany system autodia-
gnostyki z możliwością obsługi przez lapto-
pa, odczyt historii błędów na wyświetlaczu, 
zintegrowaną regulację temp. zasobnika, 
sterowanie Open-Therm, sterowanie pogo-
dowe, zabezpieczenie antyzamarzaniowe, 
ogrzewanie podłogowe oraz opcjonalną 
możliwość podłączenia pompy energoosz-
czędnej PWM. 
Zarówno kotły ECCONDENS CRYSTAL 20, jak 
również ECOCONDENS INTEGRA 20 przezna-
czone są przede wszystkim do domów wolno 

stojących, gdzie przy takiej mocy, wystarcza-
jący jest wyrzut spalin przez ścianę.
KOTŁY ECOCONDENS CRYSTAL mogą współ-
pracować z systemami solarnymi, wspoma-
gać pracę pomp ciepła, a także pracować 
w układach kaskadowych. 
W ofercie firmy Termet dostępne są pakiety 
składające się z jednofunkcyjnego kotła kon-
densacyjnego ECOCONDENS CRYSTAL 25, 
na wyposażeniu którego znajduje się zawór 
trójdrożny oraz czujnik NTC, zasobnik ciepłej 
wody użytkowej 120 l, tygodniowy regulator 
temperatury typ 2510 oraz czujnik tempera-
tury zewnętrznej. 
Cena pakietu: 6588 zł netto.
W sprzedaży również pakiety z kotłami ECO-
CONDENS CRYSTAL 20 i 35 oraz z zasobnika-
mi 140 l.  
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Termet S.A. 
58 160 Świebodzice, ul. Długa 13 
tel. 74 85 60 601 (801), 74 85 42 549
termet@termet.com.pl, market@termet.pl
www.termet.com.pl

ECOCONDENS CRYSTAL 20, 25, 30, 50 ECOCONDENS INTEGRA 20, 25

http://www.instalreporter.pl
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Unical Polska Sp. z o.o.
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 166
tel.: +48 32 780 26 23, faks: +48 32 327 52 89
www.unical.pl, biuro@unicalpolska.pl

  Grupa gazowych kotłów kondensacyjnych UNI-
CAL – ALKON spełnia najwyższe wymogi dotyczą-
ce sprawności oraz emisji spalin. Wszystkie kotły tej 
grupy mają opatentowany wymiennik główny oraz 
palnik modulacyjny typu PREMIX, o bardzo wysokim 
stopniu modulacji od 4 do 24 kW (ALKON 09 – 24C i R) 
oraz od 5,4 do 28 kW (ALKON Clipper).
Dzięki swojej budowie i niezawodności możemy prze-
kazać klientowi urządzenia, których gwarancja na wy-
miennik trwa aż 5 lat, a na pozostałe podzespoły 3 lata. 
Kotły ALKON mają nowoczesny wyświetlacz informu-
jący o trybie pracy, autodiagnostykę oraz wbudowa-
ną automatykę pogodową która zapewnia optymal-
ną, a w szczególności ekonomiczną pracę. 
Kotły ALKON R, C, CLIPPER przeznaczone są do 
ogrzewania apartamentów, wolno stojących domów 
mieszkalnych zarówno pod względem centralnego 
ogrzewania, jak i przygotowania c.w.u. Mogą rów-
nież współpracować z instalacjami niskotemperatu-
rowymi (np. ogrzewanie podłogowe), dzięki pełnej 
komunikacji z modułami M3000, instalacjami solarny-
mi oraz doskonale wspomagać instalacje wyposażo-
ne w pompę ciepła.
W naszej ofercie również pełny asortyment wspoma-
gający kotły, tj. regulatory tygodniowe modulacyjne, 
zawory przełączające c.w.u., zasobniki, systemy ko-
minowe i automatykę regulacyjną. 
W sprzedaży również zestawy ALKON z instalacją  
solarną.  
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Nazwa handlowa kotła ALKON 09 C 24 ALKON 09 R 18 ALKON CLIPPER 28

Typ dwufunkcyjny wiszący jednofunkcyjny wiszący dwufunkcyjny stojący
Zakres nominalnej mocy cieplnej 
(40/30°C) [kW] 24 kW 18 kW 28 kW

Normatywny współczynnik  
sprawności (40/30°C) [%] >108% >108% 108%

Palnik premiksowy z komorą podmieszania
Maksymalny zakres modulacji 4,2-24 kW 4,2-18 kW 5,9-28 kW
Materiał wymiennika aluminium, magnez, krzem aluminium, magnez, krzem aluminium, magnez, krzem
Dopuszczalne ciśnienie robocze 
czynnika grzewczego 0,3 MPa 0,3 MPa 0,3 MPa

Przygotowanie c.w.u. przepływowo – wymiennik pły-
towy ze stali nierdzewnej

w zewnętrznym zasobniku,  
np. Sanical poj. 100-1000 l

we wbudowanym zasobniku 110 l  
z wężownicą

Wydatek ciepłej wody przy Δt = 25 K 13,2 l/min 13 l/min (Sanical 150 l) 20 l/min
Temperatura spalin przy 
temp. wody grzewczej powracają-
cej do kotła z instalacji 60°C

58,2oC 50,3oC 46,9oC

Wyposażenie podstawowe naczynie wzbiorcze 6 l, 3-stopniowa pompa z automatycznym odpowietrzni-
kiem, automatyka pogodowa

naczynie wzbiorcze 8 l, 3-stopniowa 
pompa z automatycznym odpo-
wietrznikiem, automatyka pogodo-
wa, zasobnik 110 l ze stali nierdzew-
nej, przyłącze spalin 60/100

Wymiary [mm] – wys, szer, głeb. 700x420x310 700x420x310 1683x476x488
Ciężar kotła pustego [kg] 36 kg 36 kg 98 kg
Gwarancja  5 lat na wymiennik główny, 3 lata na pozostałe podzespoły
Cena z wyposażeniem  
podstawowym 5985 zł netto 5565 zł netto 12 317 zł netto

http://www.instalreporter.pl
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  Kotły ecoTEC plus są dostępne w wersji 
jednofunkcyjnej, w przedziale mocy 12-65 kW 
i dwufunkcyjnej, o mocy 29, 34 kW. 
Kocioł ecoTEC osiąga sprawność znamiono-
wą wynoszącą 109%. Dzięki Aqua Kondens 
System efekt kondensacji jest wykorzysty-
wany także w procesie przygotowania cie-
płej wody, a sprawność znamionowa osiąga 
104%. Modułowe rozwiązania pozwoliły na 
zmniejszenie urządzenia o 30% w porówna-
niu z poprzednią generacją. Palnik został wy-
konany ze specjalnej, odpornej na wysokie 
temperatury stali. Zakres jego modulacji ide-
alnie dostosowuje moc cieplną do zapotrze-
bowania, gwarantując niską emisję NOx. 
Kompaktowy kocioł gazowy ecoCOM-
PACT/2 jest idealnym rozwiązaniem w bu-
downictwie jednorodzinnym. System Aqua-
-Power-Plus oferuje nawet do 20% wyższą 
moc urządzenia w trybie przygotowania 
c.w.u. – a niewielkie wymiary pozwalają in-
stalować go w dowolnym miejscu. Energo-
oszczędne, pompy (klasa A) do zasilania in-
stalacji c.o. i zasobnika warstwowego w 
połączeniu z techniką kondensacyjną za-

pewnią znaczne odciążenie domowego bu-
dżetu. Zasobnik warstwowy 100 litrów stosowa-
ny w kotłach ecoCOMPACT/2 VSC 126, VSC 
196, VSC 306 jest równie wydajny, co konwen-
cjonalny zasobnik z wężownicą o pojemności 
150 litrów. Zasobnik 150 litrów w kotle ecoCOM-
PACT/2 VSC 246 ma taką wydajność, jak zasob-
nik z wężownicą o pojemności 220 litrów.  

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

Nazwa handlowa kotła VCW ecoTEC plus 296/3-5 VC ecoTEC plus 
186/3-5 VSC ecoCOMPACT 196/2-C 150 PL

Typ dwufunkcyjny wiszący jednofunkcyjny  
wiszący + zasobnik dwufunkcyjny stojący

Zakres nominalnej mocy cieplnej (50/30°C) 9,8-26,0 kW c.o.
9,2-29,6 kW c.w.u.

7,2-19,5 kW c.o.
6,8-18,4 kW c.w.u.

7,2-20,6 kW c.o.
23 kW c.w.u.

Normatywny współczynnik sprawności 
(40/30°C) 109% 109% 109%

Palnik wentylatorowy 
Maksymalny zakres modulacji 37-100% 30-100% 33-100%
Materiał wymiennika stal szlachetna - stal szlachetna
Dopuszczalne ciśnienie robocze czynnika 
grzewczego 0,3 MPa 0,3 MPa 0,3 MPa

Przygotowanie c.w.u. 
przepływowo, funkcja „ciepłego startu” 
– ciepła woda w ciągu 5 s, bez koniecz-
ności nagrzewania kotła przy każdym 
poborze 

w zewnętrznym za-
sobniku 100, 150 lub 
200 l

we wbudowanym zasobniku warstwowym poj. 
100 l, uzyskuje się około 210 l c.w.u. w ciągu 
pierwszych 10 minut pracy kotła

Wydatek ciepłej wody przy Δt = 30 K 13,9 l/min - 21 l/min
Temperatura spalin 40-79oC 40-70oC 40-70oC

Wyposażenie podstawowe 

pompa 2-biegowa z automatycznym 
odpowietrznikiem, konsola podłączenio-
wa w kotle, system diagnostyczny, zawór 
3-drogowy, czujnik temperatury c.w.u., 
regulator calorMATIC 470, poziome 
wyprowadzenie przez ścianę/dach albo 
podstawowy zestaw przyłączeniowy

zestaw z zasobnikiem 
VIH R 120, regulato-
rem calorMATIC 470, 
do wyboru poziome 
wyprowadzenie przez 
ścianę/dach albo 
podstawowy zestaw 
przyłączeniowy

pompą obiegową, zawór 3-drogowy przełą-
czający, emaliowany zbiornik podgrzewacza 
z magnezową anodą ochronną, pompa ładu-
jąca c.w.u., płytowy wymiennik ciepła, czujnik 
temp. wody wpływającej, zanurzeniowy czujnik 
temperatury, system diagnostyczny DIA, regu-
lator calorMATIC 470, poziome wyprowadzenie 
przez ścianę/dach albo podstawowy zestaw 
przyłączeniowy

Wymiary [mm] 720x440x335 720x440x335 1350x600x570
Ciężar kotła pustego 38 kg 35 kg 105 kg
Gwarancja 24 miesiące
Cena netto z wyposażeniem podstawowym 8344 zł netto 9242 zł netto 13 094 zł netto

Mistrzowska oferta – pakietowe rozwiązania  
w rewelacyjnej cenie!  
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej

http://www.instalreporter.pl
http://www.vaillant.pl/Klienci_indywidualni/systems-and-products/gas/podgrzewacze-wody/produkt_vaillant/VSC_ecoCOMPACT.html
http://www.vaillant.pl/stepone2/data/downloads/ca/44/00/mistrzowska-oferta.pdf
http://www.vaillant.pl/stepone2/data/downloads/ca/44/00/mistrzowska-oferta.pdf
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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 0 801 24;
32 222 03 70
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  Nowa oferta firmy Viessmann to nie tyl-
ko niższe ceny kotłów kondensacyjnych, 
ale jeszcze bardziej udoskonalona ich kon-
strukcja, dla niezawodnego i maksymalnie 
oszczędnego ogrzewania gazem. 

Przekazywanie ciepła przez promieniowa-
nie sprawia, że proces spalania w palnikach 
MatriX przebiega przy znacznie niższych war-
tościach temperatury niż w typowych palni-
kach. Pozwala to jeszcze lepiej wykorzystać 
efekt kondensacji. Szeroki zakres modula-
cji (maksymalnie: 10:100%) sprawia, że kocioł 
rzadziej się załącza, dodatkowo oszczędza-
jąc paliwo.
System Lambda Pro Control za pomocą  
elektrody jonizacyjnej, stale kontroluje ilość 
dostarczanego powietrza odpowiednio  
do ilości i jakości gazu. Dba, aby w każdych 
warunkach pracy kotła spalanie przebiega-
ło optymalnie, niezależnie od rodzaju i jako-
ści gazu. 

W kotłach Vitodens spaliny przekazują ciep- 
ło wodzie grzewczej w wymienniku Inox- 
Radial, z wyjątkowo trwałej stali szlachet-
nej DIN 1.4571. Spaliny zostają maksymalnie 
schłodzone przy ich jednokrotnym przejściu 
przez wymiennik, a spływający kondensat 

czyści powierzchnie wymiany ciepła, gwa-
rantując zawsze maksymalną skuteczność 
przekazywania ciepła.

Również regulatory Vitotronic przyczyniają  
się do oszczędnego ogrzewania. Mają funk-
cję optymalizacji czasu pracy kotła, dzięki 
której kocioł dostarcza tylko tyle ciepła,  
ile potrzeba i wtedy, kiedy jest rzeczywiście 
potrzebne.  

Nazwa handlowa kotła VITODENS 100-W VITODENS 100-W VITODENS 222-F

Typ dwufunkcyjny wiszący jednofunkcyjny  
wiszący + zasobnik dwufunkcyjny stojący

Zakres nominalnej mocy cieplnej 
(50/30°C) 

6,5-26 kW c.o.
(5,9-29,3 kW c.w.u.)

6,5-19 kW c.o.
(5,9-17,3 kW c.w.u.)

6,5-26 kW c.o.
(5,9-29,3 kW c.w.u.)

Normatywny współczynnik spraw-
ności (40/30°C) (w odniesieniu do 
wartości opałowej paliwa)

108% 108% 109%

Palnik promiennikowy MatriX promiennikowy MatriX promiennikowy MatriX z systemem kontroli spalania 
Lambda Pro Control

Maksymalny zakres modulacji 25-100% 25-100% 25-100%

Materiał wymiennika kwasoodporna stal szlachetna kwasoodporna stal 
szlachetna kwasoodporna stal szlachetna

Dopuszczalne ciśnienie robocze 
czynnika grzewczego 0,3 MPa 0,3 MPa 0,3 MPa

Przygotowanie c.w.u. przepływowo w zewnętrznym zbior-
niku 100 l (120, 150 l) wbudowany zasobnik warstwowy 100 litrów

Wydatek ciepłej wody przy  
Δt = 35 K 14 l/min (przy Δt = 30 K) 7,8 l/min 12 l/min

Temperatura spalin przy temp.wody 
grzewczej powracającej do kotła  
z instalacji 60°C 

68°C 68°C 68°C

Wyposażenie podstawowe 

pompa obiegowa i zawór przełączają-
cy, armatura zabezpieczająca, naczynie 
przeponowe c.o. 8 l, regulator kotła, ste-
rowany temperaturą pomieszczenia lub 
pogodowo, zestaw montażowy i armatura 
podłączenia hydraulicznego, zawór gazu, 
element przyłączeniowy spalin, system do 
napełniania kotła 

zestaw pakietowy: 
element przyłączenio-
wy spalin, podgrze-
wacz c.w.u. Ekocell 
100-W 100 litrów, czuj-
nik temperatury wody 
w podgrzewaczu 

regulator pogodowy Vitotronic 200 z systemem 
optymalizacji czasu pracy kotła, czujnik temperatu-
ry zewnętrznej, naczynie przeponowe c.o. 12 litrów, 
pompa obiegowa i zawór przełączający, armatura 
zabezpieczająca, system podgrzewu c.w.u. przez 
wymiennik płytowy, element przyłączeniowy spalin, 
zestaw podłączenia hydraulicznego kotła do instala-
cji, z zaworem gazu

Wymiary [mm] 350x400x700 350x400x700 595x600x1425
Ciężar kotła pustego 36 kg 35 kg 132 kg
Gwarancja 2 lata 2 lata 2 lata
Cena z wyposażeniem  
podstawowym 5619 zł netto 5515 zł netto 11 000 zł netto

http://www.instalreporter.pl
http://www.viessmann.pl
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tru lambda oraz sprawności kotła. Urządze-
nie mierzy także temperaturę spalin i tempe-
raturę otoczenia. 

Analizator ma także dodatkowe, użyteczne 
funkcje:
- alarm dźwiękowy po przekroczeniu 
wartości granicznych – system sterowania 
daje możliwość ustawienia stężenia CO, przy 
którym wzbudza się alarm dźwiękowy. Umoż-
liwia to szybką reakcję na przekroczenie do-
puszczalnych wartości stężenia CO w spali-
nach, co w konsekwencji zabezpiecza sensor 
przed uszkodzeniem;
- zapis pomiarów na karcie pamięci  
MicroSD – zapewnia to niezależny system za-
pisu danych oraz umożliwia wydruk protoko-
łów z pomiaru z wykorzystaniem kompute-
ra i standardowej drukarki biurowej. Możliwy 
jest również eksport raportu z analizy spalin 
do pliku pdf i wysłanie go klientowi w formie 
elektronicznej;
- pomiar CO w otoczeniu – daje gwaran-
cję bezpieczeństwa podczas pracy w ko-
tłowni;
- autodiagnostyka sensorów – oprogramo-
wanie analizatora umożliwia bieżącą kontro-
lę stanu sensorów. Dzięki temu można  
z wyprzedzeniem zaplanować przegląd ana-
lizatora i nie być zmuszonym do wymiany 
sensora podczas sezonu serwisowego;
- pomiar ciągu kominowego (opcja).

Analizator spalin BLUELYZER ST wyposażono  
w wytrzymały akumulator Li-Ion o pojemno-
ści 1,8 Ah. System sterowania analizatorem 
ma fabrycznie wbudowany program analizu-
jący w sposób ciągły stan akumulatora oraz 
sterujący procesem ładowania. Dzięki temu 
możliwe jest doładowywanie akumulatora 
bez ryzyka utraty jego wytrzymałości.  

Połączenie z dedykowaną drukarką przeno-
śną realizowane jest przez port podczerwieni.

Wszystkie wymienione cechy sprawiają, że  
analizator spalin BLUELYZER ST można śmia-
ło określić mianem urządzenia idealnie do-
pasowanego do potrzeb serwisów najpo-
pularniejszych kotłów. Nie można także nie 
wspomnieć o atrakcyjnej cenie – w pełni 
wyposażone urządzenie kosztuje 550 euro. 
Dzięki tym zmianom analizatory spalin  
AFRISO pozostały znakomite jak zawsze,  
a stały się dostępne jak nigdy dotąd.  

BLUELYZER ST  
– gruntowna zmiana  
w świecie analizatorów 
AFRISO

  Błażej Wojciechowski

  Aby przeprowadzić analizę składu spa-
lin niezbędne jest odpowiednie urządzenie. 
Analizator spalin BLUELYZER ST jest nowocze-
snym przyrządem pomiarowym, który łączy 
w sobie łatwość obsługi z wyposażeniem  
i funkcjami dopasowanymi do prowadzenia 
podstawowych analiz procesów spalania. 
Analizator spalin BLUELYZER ST przeznaczo-
ny jest do pomiaru parametrów gazów spali-
nowych w małych i średnich kotłach opala-
nych olejem lub gazem wyposażonych  
w standardowe i modulowane palniki.  
Analizator BLUELYZER ST umożliwia także do-
kładną kalkulację wartości Eta (sprawność 
kotła powyżej 100%) dla wszystkich kotłów 

kondensacyjnych oraz umożliwia pomiar cią-
gu kominowego.

Analizator wyposażono w kolorowy, pod-
świetlany wyświetlacz TFT, wytrzymałą obu-
dowę oraz gumowe etui ochronne z magne-
sami. Jest obsługiwany z wykorzystaniem 
odpornej na zapylenie i zabrudzenie klawia-
tury. Dzięki zastosowaniu zaledwie 4 klawi-
szy funkcyjnych obsługa jest niezwykle prosta 
i intuicyjna. Konstrukcja przewiduje możli-
wość montażu dwóch sensorów elektroche-
micznych – O2 i CO. Ich zastosowanie umoż-
liwia określenie parametrów spalin takich, 
jak: stężenie O2, stężenie CO i CO2, parame-

Producenci kotłów gazowych i olejowych kładą szczególny nacisk na to, 
aby ich produkty charakteryzowały się wysoką sprawnością przy możliwie 
najmniejszym zużyciu paliwa i minimalnej emisji substancji szkodliwych 
do środowiska. Aby palnik kotła pracował właściwie, wymagane jest 
odpowiednie ustawienie parametrów jego pracy w oparciu o analizę spalin 
powstających w procesie spalania. Jest to niezmiernie istotne podczas 
pierwszego uruchomienia kotła oraz podczas każdego corocznego 
przeglądu.

BLUELYZER ST – najnowszy analizator 
spalin od AFRISO
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do nadmiernego rozluźnienia gruntu, czy 
zbyt dużej głębokości posadowienia.  
Nadmierne rozluźnienie zdecydowanie 
utrudnia umieszczenie studni (samozasyp  
wykopu), z kolei zbyt głębokie posadowienie 
prowadzić może do bezpowrotnego znisz-
czenia studni w wyniku naporu gruntu.  
Maksymalna głębokość posadowienia pod-
stawy studni podawana jest w wytycznych 
dla poszczególnych rozwiązań.
Należy pamiętać, aby wykop był odpowied-
nio większy od umieszczanej studni tzn. głęb-
szy o 15 cm poniżej poziomu zagłębienia 
studni i szerszy o 100 cm od wielkości monto-
wanej studni (czyli wykop szerszy o 50 cm  
z każdej ze stron).

Sposób i etapy montażu studni 

Montaż studni zdecydowanie różni się w za-
leżności od gruntu, w jakim jest umieszczana. 

W gruntach tzw. stabilnych (nienawodnio-
nych, drobnoziarnistych, niespoistych) mon-
taż jest uproszczony. Sprowadza się do:  
• wykonania stosownego wykopu,  
• wykonania i utwardzenia podsypki piaskowej, 
• umieszczenia i wypoziomowania studni  
• zasypywania warstwowego ze stabilizacją 
gruntu, zwracając szczególną ostrożność dla 
prac na wysokości umieszczenia rur.

W przypadku konieczności umieszczenia 
studni w gruntach tzw. niestabilnych (cha-
rakteryzujących się: kurzawką, wysokim po-
ziomem wód gruntowych; znajdujących się 
w obszarze obciążenia od ruchu kołowego, 
nasypów, skarp; czy charakteryzujących się 
zawartością gliny, mułów, torfów) umieszcze-
nie studni wymaga wykonania ławy betono-
wej (o grubości 10 cm) i przymocowania do 

niej (za pomocą 4 kotw mocujących).
Dodatkowo dla terenów silnie nawodnionych 
należy ustabilizować grunt (włącznie  
z jego wymianą), stosować obsypkę piasku  
z cementem o odpowiednim stopniu zagęsz-
czenia (najczęściej przyjmuje się 93-94%  
w stopniach Proctora). Jednocześnie pod-

Posadowienie, mocowanie…

Studnie 
rozdzielaczowe  
w układach pomp ciepła 

  Krystian Kurowski 

  Rozdzielacze umieszczać można w szaf-
kach, jednak coraz częściej wbudowuje się 
je w tzw. tworzywowe studnie umieszczone  
w gruncie, minęły już bowiem czasy stosowa-
nia studni betonowych wykonywanych na 
miejscu budowy. 
Montowanie studni tworzywowych ma wie-
le zalet. To fabrycznie gotowe, kompaktowe 
rozwiązanie o zmniejszonej masie zapewnia 
szybszy montaż, nie zabiera miejsca w po-
mieszczeniu technicznym /na ścianie budyn-
ku, zachowana jest estetyka, ograniczenie 
ilości rur przechodzących przez przegrodę bu-
dynku, efektywniejsza praca itd. Trzeba jed-
nak uważać, bowiem nieumiejętne zamonto-
wanie (niezgodne z wytycznymi producenta) 
studni może być źródłem licznych problemów. 
W materiale przedstawiono najistotniejsze za-
lecenia, których spełnienie pozwoli cieszyć 

się niezawodną i efektywną pracą dolnego 
źródła, a tym samym pompy ciepła. 

Poniżej strefy przemarzania

Studnie rozdzielaczowe zaleca się montować 
(jak i całe dolne źródło) w pasie zieleni, z wy-
prowadzeniem rur poniżej strefy przemarzania. 
Zastosowanie odpowiedniej wysokości studni 
umożliwia zakopanie na głębokości umożliwia-
jącej poprowadzenie rur w strefie poniżej strefy 
przemarzania. Wystarczającym jest umiesz-
czenie dna studni do 20 cm poniżej tego 
poziomu, czyli na głębokości 1,0-1,6 m. 

Wykop

Pierwszym etapem prac jest wykonane od-
powiedniego wykopu. Nie można dopuścić 

Dolne źródła stanowią najczęściej układy wielosekcyjne (stosuje się co 
najmniej kilka wymienników), które łączą się ze sobą w rozdzielaczu, 
a następnie rurami dobiegowymi podłączone są do układu pompy 
ciepła. Rozdzielacz oprócz funkcji rozdziału czynnika – równoważy 
hydraulicznie układ.

Strefy przemarzania gruntu wg PN/B-03020

Mocowanie studni do ławy fundamentowej  
(A – studnia, B – kotwa, C – ława) 
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czas montażu studni należy wykonać od-
wodnienie wykopu oraz zabezpieczyć przed 
wypłynięciem (do momentu związania ob-
sypki).  Są to niezbędne zabiegi, które zapew-
niają odpowiednią odporność na skutek wy-
pierania gruntu, które mogą prowadzić do 
zniszczenia konstrukcji, a co gorsze układu 
hydraulicznego.
Po przytwierdzeniu studni należy prawidło-
wo przeprowadzić zasypanie i zagęszczenie 
gruntu. Proces powinien przebiegać etapo-
wo. Na początku należy oczyścić i odwodnić 
dno. Do zasypywania stosować drobny czy-
sty piasek/żwir (o średnicy 0,5 do 2 mm).  
Szerokość obsypki to 50 cm, grubość każdej  
z warstw 30 cm. Każdą warstwę należy do-
kładnie i ostrożnie zagęścić, używając lek-
kiego sprzętu, aby nie dopuścić do zniszcze-
nia studni/rur, zaczynając od ścianki studni 
do ściany wykopu. Celem podłączenia rur 

należy wykonać stosowną podsypkę. Po wy-
konaniu podłączenia hydraulicznego trzeba 
bezwzględnie zrobić próbę ciśnieniową. Na-
stępnie zasypywać aż do zwieńczenia studni. 
W przypadku umieszczenia studni w pasie 
drogi/pod parkingiem należy zastosować 
dedykowane pierścienie odciążające, na 
których umieszcza się korpus z włazem ka-
nałowym (o podwyższonej klasie wytrzyma-
łościowej). Mają one za zadanie przeniesie-
nie obciążenia pionowego. Pierścień zmienia 
położenie wraz z osiadaniem gruntu (pier-
ścień i studnia muszą być oddzielone od sie-
bie, a przestrzeń pomiędzy uszczelniona). 
Spodziewana wielkość przenoszonych obcią-
żeń zewnętrznych i miejsce stosowania stud-
ni, decyduje o odpowiednim doborze ele-
mentów składowych.   
(Materiał graficzny z archiwum firmy  
Aspol-FV)  

Deformacja studni rozdzielaczowej pod wpływem naporu gruntu (A – miejsce 
powstawania naprężeń)

 Czy można porównywać współczynnik 
    COP według starej i nowej normy?

Ciągle na rynku producenci powołują się 
na wie normy do obliczania COP:
- norma PN-EN 14511-2 (aktualnie obowiązu-
jąca),
- norma PN-EN 255 cz. 2 (poprzednia, nieobo-
wiązująca).

Jakie są różnice między COP wg  
normy PN-EN 14511 i PN-EN 255?

W związku z wprowadzeniem normy PN-EN 
14511 w 2005 r., poprzednia norma PN-EN  
255 przestała być jest już normą obowią- 
zującą. Moc grzewcze, moce elektryczne  
i współczynniki efektywności (COP) mierzo-
ne na podstawie obu standardów nie można 
wprost porównywać.
Główna różnica pomiędzy tymi dwoma nor-
mami leży w różnicy temperatur zasilania 
obiegu grzewczego. Badania przeprowadza-
ne wg aktualnej normy PN-EN 14511 są reali-
zowane dla różnicy temperatury (zasilanie-
-powrót c.o.) wynoszącej 5 K, poprzednia 
norma PN-EN 255 zakładała różnicę tempe-
ratury wynoszącą 10 K.
To obniżenie różnicy temperatury ma istotny 
wpływ na efektywność energetyczną. 

Jakie są przyczyny zmniejszenia 
efektywności energetycznej zgodnie  
z normą PN-EN 14511?

Ze względu na wyższe 
średnie wartości tem-
peratury w skraplaczu 
zwiększa się ciśnienie 
kondensacji czynnika ro-
boczego w pompie ciepła o ok. 5%, co w kon-
sekwencji prowadzi do spadku współczynnika 
COP. Ponieważ ciśnienie parowania jest w obu 
wersjach na tym samym poziomie, sprężarka 
musi dostarczyć wyższą wartość ciśnienia.  
To z kolei prowadzi do większego zużycia ener-
gii elektrycznej i do zmniejszenia współczynni-
ka COP. Zatem średnia temperatura konden-
sacji jest zgodnie z normą PN-EN 14511 wynosi 
32,5°C, zgodnie z PN-EN 255 to tylko 30°C. 
Druga różnica to brak uwzględniania w nor-
mie PN-EN 255 w obliczaniu COP zużycia 
energii elektrycznej pompy obiegowej obie-
gu c.o. W normie PN-EN 14511 uwzględnia się 
tylko część zużycia energii elektrycznej pom-
py obiegowej c.o., związaną z pokonaniem 
oporu hydraulicznego skraplacza.
Dla pomp ciepła, które zostały przetestowa-
ne od roku 2005 stosuje się już normę PN-EN 
14511. Porównanie wartości COP według 
normy PN-EN 14 511 i PN-EN 255 nie jest 
dopuszczalne i poprawne.
Więcej informacji w IR nr 7/2012 str. 17-19.

Źródła:
Materiały informacyjne Wärmepumpen-Test-
zentrum WPZ Buchs

Odpowiedzi udzielił:

Paweł Lachman
PORT PC

Punkt 
pracy

COP wg PN 
14511  
(ΔT=5 K)

COP wg PN 
255  
(ΔT=10 K)

Różnica 
COP

A2W35 3,3 3,5 -7,0%
B0W35 4,3 4,6 -6,4%

Tabela Wpływ różnicy temperatury wody 
grzewczej na spadek wartości COP

W e j d ź  n a  I n s t a l K a t a l o g
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wystąpić sytuacja, w której podczas eksplo-
atacji  dojdzie do „niedogrzewania końcó-
wek”, czyli najbardziej oddalone odbiorniki 
będą niedogrzane. Taka sytuacja może mieć 
miejsce w momencie, gdy zostaną otwarte 
odbiorniki (zamknięte podczas napełniania), 
co spowoduje zwiększenie pojemności całe-
go układu, a co za tym idzie zmniejszenie ci-
śnienia w instalacji.

Budownictwo zbiorowe  
z własną kotłownią lub domy jedno-  
lub wielorodzinne
Wówczas odpowiedzialność za całą instala-
cję spoczywa na użytkowniku, konserwato-
rze lub zarządcy obiektu. W takim przypadku, 
oprócz czynności, które trzeba wykonać tak 

samo jak przy dostawach od zewnętrznych 
dostawców, należy również zadbać  
o urządzenia znajdujące się w kotłowni.  
Warto zlecać okresowe przeglądy i konser-
wację serwisom autoryzowanym lub osobom 
posiadającym odpowiednią wiedzę i upraw-
nienia. Odpowiednia eksploatacja pozwa-
la na zminimalizowanie ryzyka kosztownych 
i często czasochłonnych napraw podczas 
okresu grzewczego. Warto również wykonać 
próbne uruchomienie instalacji przed roz-
poczęciem normalnej pracy, aby zawczasu 
zdiagnozować ewentualne usterki. Dotyczy 
to kotłów (uruchomienie w celu sprawdzenia 
automatyki i działania układów), wszelkiego 
rodzaju zaworów (mieszających, zwrotnych 
odcinających), a także pomp. 

 Sprawdzenie pomp 
    przed rozpoczęciem 
    sezonu grzewczego

Lato się skończyło, amplituda temperatury 
zaczyna spadać, wielkimi krokami zaczyna 
zbliżać się zima. Lada moment będzie trzeba 
będzie uruchomić instalację grzewczą. Jest 
to ostatni moment, aby pomyśleć o spraw-
dzeniu instalacji grzewczej, w przeciwnym 
wypadku może się okazać, że temperatu-
ra na zewnątrz spadnie poniżej 10°C, a użyt-
kownik będzie miał niesprawną instalację. 

Warto pomyśleć zawczasu o wykona-
niu czynności przygotowujących instalację 
grzewczą. Oczywiście zakres tych działań 
będzie zależał od kilku czynników, najczę-
ściej uzależnionych od obiektu, w którym 
znajduje się instalacja.

Budownictwo zbiorowe, 
do którego ciepło jest dostarczane  
przez firmę zewnętrzną np. lokalne 
przedsiębiorstwa energetyki cieplnej
W przypadku, gdy kotłownia jest obsługiwa-
na przez taką firmę, użytkownik ma za zada-
nie umożliwić prawidłowe napełnienie insta-
lacji. W tym celu powinny być zakończone 
wszystkie prace eksploatacyjne na instalacji, 

natomiast wszystkie zawo-
ry termostatyczne powinny 
być maksymalnie otwarte. 
W przeciwnym razie może 

Odpowiedzi udzielił:
Olgierd Przybysz
Koordynator ds. serwisu
Wilo Polska Sp. z o.o.

Jeżeli chodzi o pompy, jest to często jedyne 
urządzenie w całym układzie, które przez 
większość okresu jest w ruchu. 

Podczas postoju i odłączenia od  
zasilania może dojść np. do:
• w pompach bezdławnicowych: wytrą-
cenia osadu, powodującego zwiększenie 
oporów toczenia, co może spowodować 
brak możliwości pracy;
• w pompach dławnicowych: sklejenia 
uszczelnienia mechanicznego i w rezultacie 
jego uszkodzenia, podczas długotrwałego 
postoju może dojść, również do „zastania” 
się łożysk w silniku elektrycznym.
W obu przypadkach, gdy podczas przesto-
ju w pomieszczeniu panuje zbyt duża wil-
gotność powietrza, może dochodzić do ko-
rozji elementów lub kondensowania pary 

wodnej (np. w puszkach przyłączeniowych 
lub silnikach).
• w pompach bezdławnicowych/dławni-
cowych elektronicznych może dochodzić, 
również do kondensacji na elementach 
scalonych, co po podaniu napięcia może 
spowodować ich uszkodzenie.

Pomimo zwiększonej liczby czynników mo-
gących uszkodzić urządzenie, większość 
pomp elektronicznych jest również  le-
piej zabezpieczona przed wpływem 
długotrwałego postoju. W przypadku 
elektronicznych pomp Wilo m.in. Wilo- 
Stratos, Wilo-Cronoline IL-E, Wilo-Veroline  
IP-E, Wilo-Cronoblock BL-E, podczas podłą-
czenia ich do sieci zasilającej przez cały rok 
możemy osiągnąć następujące korzyści:
• elektronika „wygrzewa się” dzięki czemu 

nie dochodzi do kondensacji pary wodnej;
• pompa raz na 24 h wykonuje jeden pełny 
obrót wału, dzięki czemu nie dochodzi do 
odkładania się osadu na łożyskach ślizgo-
wych ani uszczelnieniu mechanicznym;
• przez cały czas pompa przeprowadza au-
todiagnostykę, dzięki czemu jeszcze przed 
sezonem możemy zdiagnozować ewentual-
ne zaburzenia w działaniu;
• poza okresem grzewczym (w czasie kiedy 
pompa nie pracuje) zużywa tylko kilka kWh 
energii – elektroniczne pompy Wilo pozwa-
lają na kilka sposobów wyłączenia m.in. za 
pomocą „czerwonego pokrętła”. 
Prawidłowa eksploatacja elementów insta-
lacji, a także wcześniejsze próbne urucho-
mienie pozwala na zapewnienie komfor-
tu cieplnego użytkowników przez cały okres 
sezonu grzewczego. 

Sprawdzenie pomp przed zimą – możliwe uszkodzenia
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stawienia deklaracji zgodności i oznakowa-
nia wyrobu znakiem CE bez podawania przy 
oznakowaniu CE numeru identyfikacyjnego 
jednostki notyfikowanej, która wykonała ba-
danie projektu WE. 
Niezbędne informacje, które powinna zawie-
rać deklaracja zgodności podaje dyrektywa, 
która nie określa wyglądu edytorskiego ani 
formy informacji zawartych w deklaracji. Je-
dyny wymóg do spełnienia przez producen-
ta dotyczy wielkości oznakowania graficzne-
go CE, który nie może być mniejszy niż 5 mm.
W procesie badania projektu WE – moduł 
B1 jednostka notyfikowana:
• bada dokumentację techniczną oraz iden-

…w świetle przepisów i wymagań dotyczących urządzeń ciśnieniowych 

Certyfikacja, projektowanie 
oraz eksploatacja  
kotłów grzewczych na paliwa stałe 

  Marcin Foit, Sławomir Pilarski*

  Jakie urządzenia ciśnieniowe  
objęte są obowiązkową certyfikacją? 

Ustala to rozporządzenie Rady Ministrów  
z dnia 16 lipca 2002 r.[3]
Zgodnie z § 1 pkt.1 ppkt. c rozporządzenia [3]:
„c) kotły cieczowe o pojemności większej niż 
2 dm3, przeznaczone do podgrzewania cie-
czy bez zmiany jej stanu skupienia z użyciem 
ciepła uzyskiwanego z paliwa w wyniku re-
akcji egzotermicznej lub energii elektrycznej,  
z wyjątkiem kotłów cieczowych w instalacjach 
systemu otwartego” podlegają pod UDT.
Z tego zapisu wynika, że kotły grzewcze pra-
cujące w instalacjach systemu otwartego 

nie podlegają pod Dozór Techniczny.  
Natomiast podlegają pod rozporządzenie 
ministra gospodarki [4], które wdraża posta-
nowienia dyrektywy [2]) i tam podane są 
procedury oceny zgodności. Zgodnie z zapi-
sami [4], kotły grzewcze na paliwo stałe  
z ręcznym zasypem jako zespoły urządzeń ci-
śnieniowych podlegają procedurze nazywa-
nej w [4] „Badanie projektu WE-moduł B1”. 
Pozytywny wynik procesu badania projek-
tu WE, zakończonego wydaniem certyfikatu 
zgodności projektu z zasadniczymi wymaga-
niami oraz wykonanie wyrobu przez produ-
centa w sposób zgodny z certyfikowanym 
projektem, upoważniają producenta do wy-

Niniejszy artykuł objaśnia zagadnienia dotyczące certyfikacji, projektowania oraz wymagań wytrzymałościowych, 
które powinny spełniać kotły grzewcze na paliwa stałe. Szczegółowo wyjaśniono w nim, jakim normatywom 
podlegają poszczególne urządzenia, co należy wykonać, by spełnić wymagania prawne oraz w jaki sposób można 
tego dokonać. Dodatkowo omówiono problemy, które mogą być związane z nieprawidłowo wykonaną lub 
dobraną instalacją grzewczą systemu otwartego bądź zamkniętego, a także nieprawidłowym zaprojektowaniem 
części ciśnieniowej kotła. Omówiono również zagrożenia, jakie mogą powodować takie nieprawidłowości. 
Na podstawie przykładu wskazano, jak należy dobierać elementy kotła oraz w jaki sposób należy szacować 
dopuszczalne ciśnienie robocze urządzenia ciśnieniowego. 

tyfikuje elementy zaprojektowane zgodnie  
z odpowiednimi normami zharmonizowany-
mi, a także elementy, które zaprojektowano 
nie stosując tych norm, a w szczególności:
1. ocenia zastosowane materiały, jeżeli nie są 
one zgodne z odpowiednimi normami zhar-
monizowanymi lub z europejskim uznaniem 
materiałów przeznaczonych na urządzenia 
ciśnieniowe;
2. zatwierdza procedury wykonywania połą-
czeń nierozłącznych elementów urządzeń ci-
śnieniowych lub sprawdza, czy procedury te 
zostały uprzednio zatwierdzone zgodnie z wy-
maganiami określonymi w ww. rozporządzeniu;
3. sprawdza, czy pracownicy wykonujący po-
łączenia nierozłączne elementów urządzeń 
ciśnieniowych oraz przeprowadzający bada-
nia nieniszczące tych połączeń są wykwali-
fikowani lub uprawnieni zgodnie z wymaga-
niami określonymi w rozporządzeniu [4].
• przeprowadza odpowiednie badania  
w celu ustalenia, czy rozwiązania projektowe 
przyjęte przez producenta spełniają zasadni-
cze wymagania określone w rozporządzeniu 
[4], w przypadku, gdy producent nie zastoso-
wał norm zharmonizowanych;
• w przypadku, gdy producent zastosował 
normy zharmonizowane, przeprowadza od-
powiednie badania w celu ustalenia, czy 
wybrane przez producenta normy zostały za-
stosowane. 

Czy wymiennik ciepła kotła  
grzewczego małej mocy podlega 
badaniom wytrzymałościowym  
w zakresie naprężeń wywoływanych 
przez ciśnienie?

W drodze wyjątku kotły grzewcze małej 
mocy zasilane ręcznie paliwem stałym, prze-
znaczone do wytwarzania ciepłej wody  

* mgr inż. Sławomir Pilarski, Kierownik Zakładu Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi
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rium niezależne od dostawcy i odbiorcy;
2) sprawdzeniu zgodności z zasadniczymi wy-
maganiami – przez notyfikowaną jednostkę 
kontrolującą;
3) certyfikacji – przez notyfikowaną jednostkę 
certyfikującą.
Reasumując, oceny zgodności kotłów i urzą-
dzeń grzewczych podlegających procedu-
rom oceny zgodności mogą dokonywać:
a) laboratoria notyfikowane,
b) notyfikowane jednostki kontrolujące,
c) notyfikowane jednostki certyfikujące.

Jakie jednostki notyfikowane mogą 
wystawić certyfikat zgodności 
…z dyrektywą ciśnieniową lub rozporzą-
dzeniem dotyczącym kotłów grzewczych 
z ręcznym zasypem paliwa stałego?

Jednostki notyfikowane w zakresie tej dyrek-
tywy tj.:
- Instytut Energetyki (Jednostka Notyfikowana 
Nr 1452), 
- Urząd Dozoru Technicznego (Jednostka No-
tyfikowana Nr 1433), 
- Instytut Nafty i Gazu (Jednostka Notyfikowa-
na Nr 1450).

Zgodnie z rozporządzeniem ministra infra-
struktury [5] zmieniającym rozporządzenie  
w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowa-
nie: „zabrania się stosowania kotła na paliwa 
stałe do zasilania instalacji grzewczej wodnej 
systemu zamkniętego, wyposażonej w prze-
ponowe naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem ko-
tła na paliwa stałe o mocy nominalnej do 
300 kW, wyposażonego w urządzenie do od-
prowadzania nadmiaru ciepła”. Zapis ten 
spowodował, iż zainstalowano wiele kotłów 
w instalacjach systemu zamkniętego wypo-

sażonych w wymaganą armaturę regulacyj-
no-zabezpieczającą.  
Nie oznacza to jednak, że każdy kocioł moż-
na zainstalować w instalacjach systemu za-
mkniętego. Decydujące zdanie ma na ten 
temat producent kotła, które zezwala na 
montaż w takich instalacjach lub też pod ry-
gorem utraty gwarancji dopuszcza mon-
taż tylko i wyłącznie w instalacjach systemu 
otwartego wyposażonych w otwarte naczy-
nie wzbiorcze przelewowe. Zabezpieczenia 
instalacji systemu zamkniętego są opisane  
w normie PN-EN 303-5 Kotły grzewcze. Część 
5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym 
i automatycznym zasypem paliwa o mocy 
nominalnej do 300 kW – Terminologia, wy-
magania, badania i oznakowanie. Norma 
ta przewiduje możliwość stosowania kotłów 
grzewczych w instalacjach systemu zamknię-
tego pod warunkiem stosownego wyposa-
żenia kotła w urządzenia regulacyjno-zabez-
pieczające. Rodzaj tych urządzeń zależy od 
systemu wyłączania spalania paliwa w kotle. 
Wg normy wyróżnia się trzy rodzaje systemów 
wyłączania spalania w palenisku kotła:
• szybko wyłączający;
• częściowo wyłączający;
• niewyłączalny.
Norma PN-EN 303-5 [7] podaje szczegółowe 
informacje dotyczące wymagań wyposaże-
nia kotła dla każdego z rodzaju wyłączania 
procesu spalania w palenisku kotła, co nie 
zostało opisane w niniejszym artykule.
Instalując kocioł w instalacji systemu za-
mkniętego, należy mieć świadomość, że sze-
reg zabezpieczeń, a także poprawny ich 
dobór oraz dobór naczynia wzbiorczego 
przeponowego będą miały wpływ na sto-
pień bezpieczeństwa instalacji, a także sa-
mego kotła. W instalacji systemu otwartego, 
w momencie równoczesnego, niepożądane-

o temperaturze nie większej niż 110oC są ob-
jęte definicją dotyczącą zespołów urządzeń 
ciśnieniowych. Definicję tę uzupełnia iloczyn 
ciśnienia roboczego i objętości wodnej ze-
społu i jeżeli iloczyn ten: 
• jest większy niż 50 barolitrów, to procedu-
ry oceny zgodności kotłów grzewczych obej-
muje Dyrektywa 97/23/EWG – ciśnieniowa 
(PED) [2],
• jest mniejszy niż 50 barolitrów, to procedury 
oceny zgodności takich kotłów grzewczych 
nie obejmują. 
Należy wyjaśnić zapis drugiego akapitu.  
Czy to oznacza, że producent takiego urzą-
dzenia, które nie podlega procedurom oce-
ny zgodności może wprowadzać takie urzą-
dzenie na rynek europejski bez jakichkolwiek 
ograniczeń? Odpowiedź brzmi – nie.
Obowiązkiem producenta jest sporządzenie 
podobnej dokumentacji jak dla kotłów okre-
ślonych w akapicie pierwszym, z tym, że do-
kumentacja techniczna takich kotłów nie 
podlega ocenie strony trzeciej. Krótko mó-
wiąc, producent może oznakować swój wy-
rób znakiem CE bez udziału strony trzeciej,  
a więc bez ponoszenia kosztów na usługi ze-
wnętrzne. 

Według jakich aktów prawnych  
należy dokonywać certyfikacji  
urządzeń ciśnieniowych?

Podstawowym aktem prawnym, który umoż-
liwił wprowadzenie do krajowego prawa 
większości dyrektyw związanych z oznako-
waniem CE jest ustawa o systemie oce-
ny zgodności z 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. 
z 2002 r. nr 166 poz. 1360 ze zmianami, tekst 
jednolity: Dz.U. z 2004 r. nr 204 poz. 2087) 
[1]. Ustawa ta ma charakter ramowy, zawiera 
definicje podstawowych pojęć i najważniej-

sze zasady wspólne dla wyrobów podlega-
jących ocenie zgodności opartej na dyrekty-
wach Nowego Podejścia. 
Natomiast przepisy większości konkretnych 
dyrektyw wprowadzone zostały do polskiego 
prawa rozporządzeniami wykonawczymi do 
tej ustawy, wydanymi przez właściwych mini-
strów. W rozporządzeniach zawarte są różne 
szczegółowe kwestie istotne przy dokonywa-
niu oceny zgodności poszczególnych grup 
wyrobów, takie jak: zakres wyrobów podle-
gających przedmiotowej dyrektywie, zasad-
nicze wymagania dotyczące tych wyrobów, 
konkretne procedury oceny zgodności ma-
jące zastosowanie, zawartość dokumentacji 
technicznej, zawartość deklaracji zgodności, 
wzór oznakowania CE itp. Ustawy o systemie 
zgodności [1] nie stosuje się do wyrobów me-
dycznych, natomiast do wyrobów budowla-
nych ma ona tylko częściowe zastosowanie.

Kto może dokonywać oceny  
zgodności kotłów i urządzeń  
grzewczych podlegających  
procedurom oceny zgodności?
Takimi urządzeniami są na pewno kotły  
na paliwa stałe bez względu na to czy 
pracują w instalacjach systemu otwarte-
go czy zamkniętego.

Art. 7, pkt 1 Ustawy [1] mówi, że podczas do-
konywania oceny zgodności z zasadniczymi 
wymaganiami wyrób (urządzanie, produkt 
itp.) może być poddawany:
1) badaniom przez:
a) producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, jeżeli nie jest wymagane 
przeprowadzenie badań przez laboratorium 
niezależne od dostawcy i odbiorcy,
b) notyfikowane laboratorium, jeżeli jest wy-
magane wykonanie badań przez laborato-
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go wzrostu temperatury i ciśnienia, w chwi-
li, gdy medium robocze (woda) zwiększa 
swoją objętość, następuje naturalne odpro-
wadzenie z układu nadmiaru wody poprzez 
rurę przelewową. Taka sytuacja powoduje, 
iż niepożądane ciśnienie pochodzące mię-
dzy innymi od zbyt wysokiej temperatury, nie 
wzrośnie do niedopuszczalnie wysokiego po-
ziomu. Sytuacja zmienia się wówczas, gdy 
naczynie wzbiorcze jest położone bardzo 
wysoko. Wówczas w instalacji panuje dodat-
kowe ciśnienie wywoływane przez hydrosta-
tyczny słup wody. 
W instalacji systemu zamkniętego wzrasta 
prawdopodobieństwo nadmiernego wzro-
stu ciśnienia na skutek np. doboru zbyt małe-
go naczynia przeponowego, w którym woda 
lub mieszanka wody i pary będą sprężane, 
powodując wzrost ciśnienia roboczego  
w całym układzie. Dlatego instalacje takie 
należy dodatkowo wyposażać w upustowy 
zawór bezpieczeństwa oraz urządzenie do 
odprowadzania nadmiaru energii cieplnej. 

Metoda określania ciśnienia  
dopuszczalnego

Poniżej przedstawiono krótki przykład, któ-
ry pokazuje sposób ustalenia dopuszczalne-
go ciśnienia roboczego korpusu kotła, przy 
którym kocioł może być bezpiecznie eksplo-
atowany. Obliczeń ciśnienia roboczego do-
konano zgodnie ze sztuką inżynierską oraz 
obowiązującymi wzorami oraz tolerancja-
mi, a także naddatkami związanymi z rodza-
jem zastosowanego materiału. Wyznaczo-
ne dopuszczalne ciśnienie robocze oparte 
jest tylko na podstawie obliczeń wytrzyma-
łościowych ścian kotła stalowego. Założe-
nia przyjęte w obliczeniach oparto o warto-
ści najczęściej stosowane przez producentów 

kotłów: rozstaw kotew (zespórek) wewnątrz 
płaszcza kotła, grubość stosowanych blach 
korpusu kotła. W przykładzie dodatkowo 
przyjęto następujące dane: 
- blacha kotłowa P265GH;
- grubość płaszcza wymiennika: zewnętrzny 
g = 3 mm oraz wewnętrzny g = 5 mm,
- temperaturę ścianki podczas pracy kotła: 
zewnętrzna t0 = 100oC, wewnętrzna  
t0 = 150oC;
- granica plastyczności w temperaturze oto-
czenia: Re(20) = 265 MPa 
- granica plastyczności przy temperaturach 
roboczych: Re(100) = 241 MPa, Re(150) =  
223 MPa – technologiczne naddatki grubości 
zależne od grubości zastosowanej blachy  
c1 = 0,24 mm, c1 = 0,28 mm;
- naddatek grubości uwzględniający wystę-
powanie korozji c2 = 0,5 mm;
- naddatek na występowanie dodatkowych 
naprężeń niepochodzących od ciśnienia  
c3 = 0 mm;
- współczynnik bezpieczeństwa x = 1,5;
- rozstaw kotew wymiennika  rozstawionych  
w  układzie prostokątnym a = 150 mm,  
b = 220 mm;
- współczynnik wytrzymałościowy spoiny  
z = 1;
- certyfikat materiałowy stali 3.1B.

Dla powyższych rozstawów kotew dla ściany 
zewnętrznej korpusu, wyznaczono następują-
ce ciśnienie robocze kotła:
- w temperaturze otoczenia – podczas próby 
ciśnieniowej 0,6 bar
- przy temperaturach roboczych – podczas 
normalnej eksploatacji po = 0,57 bar
Dla podanych rozstawów kotew dla ściany 
wewnętrznej korpusu kotła, wyznaczono na-
stępujące ciśnienie robocze kotła:
- w temperaturze otoczenia – podczas próby 

Zgodnie z obowiązującymi normami  
i przepisami wyprodukowany przez pro-
ducenta kocioł grzewczy, powinien być 
należycie oznakowany. Na urządzeniu 
powinien być naniesiony znak CE po-
twierdzający zgodność urządzenia z za-
sadniczymi wymaganiami. 
Dodatkowo na tabliczce znamiono-
wej kotłów powinny być szczegółowo 
opisane dane techniczne, jak np: in-
formacje o producencie, przeznacze-
nie urządzenia, rodzaj paliwa, moc no-
minalna, zakres mocy, sprawność, klasa 
kotła, pojemność wodna kotła, dane 
dotyczące zasilania elektrycznego ko-
tła, w tym pobór mocy przez kocioł, 
maksymalna temperatura pracy, gru-
pa płynów oraz szczegółowo ciśnie-
nie robocze i próbne z podaniem czasu 
przeprowadzania próby ciśnieniowej.
Dwa ostatnie parametry są bardzo istot-
ne. Wartości ciśnienia powinny być po-
dane według odpowiednich przepisów 
prawnych obowiązujących dla dane-
go typu urządzenia, które powinny być 
również podane w wystawianej przez 
producenta deklaracji zgodności.  
Nadmienię również, iż wprowadzenie 
urządzenia na rynek bez wyposażenia 
w deklarację zgodności, lub niewypeł-
nioną w pełni tabliczkę znamionową, 

jest złamaniem przepisów. Dopuszczal-
ne ciśnienie robocze urządzenia oraz 
jego przeznaczenie (montaż w instalacji 
grzewczej systemu otwartego lub  
zamkniętego) świadczy o wytrzyma-
łości konstrukcji urządzenia, musi być 
udokumentowane, o czym wspomnia-
no w pierwszej części artykułu.
Jednym ze sposobów udokumento-
wania poprawności założeń konstruk-
cyjnych dotyczących dopuszczalne-
go ciśnienia roboczego urządzenia 
i budowy kotła jest certyfikat wyda-
ny przez jednostkę notyfikowaną ma-
jącą uprawnienia do wystawiania ww. 
certyfikatów ze szczegółowym poda-
niem wartości dopuszczalnej tempera-
tury oraz dopuszczalnego ciśnienia ro-
boczego. Uprawnienia takie posiadają 
Instytut Energetyki (JN Nr 1452), Urząd 
Dozoru Technicznego (JN Nr 1433) 
oraz Instytut Nafty i Gazu (JN Nr 1450). 
Uzyskanie przez producenta urzą-
dzeń certyfikatu świadczy o gwaran-
cji bezpieczeństwa kotła podczas jego 
eksploatacji, a także o zgodności zało-
żeń konstrukcyjnych z obowiązującymi 
wymaganiami. 
Jednak niezależnie od tego, kto wyda 
certyfikat, pełna odpowiedzialność za 
wyrób spoczywa na producencie kotła.

Oznakowanie kotła

ciśnieniowej 2,11 bar;
- w temperaturze roboczej – podczas nor-
malnej eksploatacji po = 1,84 bar.
Podano jeszcze jeden przykład wyznacze-

nia ciśnienia dopuszczalnego dla ścianek ze-
wnętrznych przy tych samych założeniach, 
lecz przy zagęszczeniu rozstawu kotew mocu-
jących płaszcz zewnętrzny z wewnętrznym. 
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dobrano pozostałe wielkości i grubości sto-
sowanych blach, wielkości i grubości kotew 
mocujących, płomieniówek i opłomek oraz 
połączeń spawanych.
Najczęściej stosowane na rynku grubości 
materiałów oraz rozstawy kotew mogą więc 
nie gwarantować poprawnej pracy kotłów 
przy podawanych na tabliczce znamiono-
wej wartościach ciśnienia roboczego rzędu 
1,5-2,0 bar. Po zapoznaniu się, nawet z grub-
sza, z uwagami zamieszczonymi powyżej  
dotyczącymi grubości stosowanych blach,  
ich rodzaju oraz rozstawu kotew mocujących, 
są Państwo w stanie samodzielnie prawidło-
wo oszacować wytrzymałość wymiennika. 
Zatem występujące na rynku kotłów różni-
ce cenowe między oferowanymi konstrukcja-
mi wynikają na ogół z jakości zastosowanych 
materiałów oraz ich ilości. Jak opisano wcze-
śniej, ma to bezpośredni związek z kosztem 
wykonania wymiennika zapewniającego eks-
ploatację przy prawidłowo ustalonym ciśnie-
niu roboczym kotła. Pozostałe elementy ma-
jące wpływ na zróżnicowanie ceny urządzeń 
to grubość i rodzaj zastosowanej izolacji ciepl-
nej kotła, grubość zastosowanych blach osło-
nowych oraz jakość zastosowanego lakieru, 
rodzaj napędu i przekładni (kotły z automa-
tycznym podawaniem paliwa) oraz estetyka 
wykonania, jak i elementy wyposażenia typu 
klamki, zawiasy, uchwyty itp.
Reasumując powyżej podane argumenty,  
na etapie zakupu kotła warto jest się zasta-
nowić, jakie urządzenie jest potrzebne i w ja-
kiego rodzaju instalacji będzie pracować. 

Dodatkowo w zależności od ukształtowania 
budynku powinniśmy wiedzieć, jakie jest sza-
cowane maksymalne ciśnienie robocze w in-
stalacji. Dopiero wówczas możemy dokonać 
prawidłowego doboru kotła, zapewniające-
go bezpieczeństwo osób obsługujących ko-
cioł oraz przebywających w jego otoczeniu. 

Bibliografia:
1. Ustawa o systemie oceny zgodności z 30 
sierpnia 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 166 poz. 1360 
ze zmianami, tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r.  
nr 204 poz. 2087).
2. Dyrektywa 97/23/EWG – ciśnieniowa (PED)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  
16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urzą-
dzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi 
technicznemu (Dz.U. Nr 120, poz. 1021, z dnia  
29 lipca 2002 r.).
4. Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 
21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wy-
magań dla urządzeń ciśnieniowych i zespo-
łów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. Nr 263, 
poz. 2200, z 2005 r.).
5. Rozporządzenie ministra infrastruktury  
z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie.
6. WUDT/UC/3003 Urządzenia ciśnieniowe
7. PN-EN 303-5 Kotły grzewcze. Część 5:  
Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym  
i automatycznym zasypem paliwa o mocy 
nominalnej do 300 kW – Terminologia, wyma-
gania, badania i oznakowanie.  

Przyjęto następujące rozstawy zespórek:  
150 mm w pionie oraz 150 mm w poziomie. 
Dopuszczalne ciśnienia wynoszą wówczas:
- w temperaturze otoczenia – podczas 0,95 bar,
- w temperaturze roboczej – podczas nor-
malnej eksploatacji po = 0,9 bar.
Przykład wykazuje, że przy zagęszczeniu ko-
tew mocujących płaszcz kotła ciśnienie robo-
cze może być wyższe. Konstrukcja kotła jest 
wówczas mocniejsza, lecz kocioł niestety droż-
szy, ponieważ wymaga nakładu pracy na wy-
konanie dodatkowych kotew mocujących. 
Może okazać się, że zamiast zagęszczania roz-
stawu kotew bardziej ekonomicznym rozwią-
zaniem będzie zwiększenie grubości ścianek 
kotła, co również związane jest ze wzrostem 
kosztu produkcji.

Jak widać z powyższych obliczeń ciśnienia 
roboczego istnieje duża różnica w ciśnieniu 
dopuszczalnym działającym na ścianę ze-
wnętrzną oraz wewnętrzną kotła. Jednym  
z nasuwających się wniosków jest fakt, iż nie 
ma sensu nadmiernie zwiększanie grubości 
ścianek wewnętrznych wymiennika (szcze-
gólnie przy cienkich ściankach zewnętrznych 
wymiennika), gdyż słabszym punktem kotła 
okazuje się i tak ściana zewnętrzna.  
Dodatkowo nieuzasadnione przewymiaro-
wane grubości elementów zwiększa masę 
urządzenia powodując, iż stają się one trud-
niejsze do przetransportowania, szczegól-
nie w przypadku konieczności wniesienia ko-
tła po schodach do kotłowni. O tym najlepiej 
wiedzą instalatorzy oraz serwisanci. Prawi-
dłowo zaprojektowany wymiennik kotła po-
winien być wykonany z materiałów i przy 
zastosowaniu blach o grubości zapewniają-
cych równomierny rozkład sił bez stosowania 
zbędnych naddatków jak opisany powyżej 
przewymiarowana grubość płaszcza kotła. 

Wskazane jest, by w małym stopniu zwięk-
szać grubość blachy wewnętrznej ze wzglę-
du na procesy eksploatacyjne (przecienienia 
ścianek, korozję), wywoływane przez spaliny 
przepływające wewnątrz kotła. W zależno-
ści od jakości spalania oraz ilości substancji 
agresywnych w spalinach, należy dokład-
nie analizować wielkość omawianego nad-
datku. Z praktyki można przyjąć, iż roczne 
zużycie (przecienienie) ścianki wywoły-
wane przez przepływające spaliny nie 
jest większe niż 0,1 mm/rok. Zatem uby-
tek grubości wewnętrznych ścianek wy-
miennika po 10 latach eksploatacji mak-
symalnie będzie wynosił 1 mm. 

Przykład obliczeniowy wykazał, iż przy tem-
peraturze otoczenia podczas wykonywania 
próby ciśnieniowej, wytrzymałość materia-
łu jest większa niż przy temperaturach robo-
czych, czyli podczas normalnej eksploatacji. 
Podczas szacowania przez producenta ci-
śnienia dopuszczalnego wymiennika nie na-
leży więc sugerować się wyłącznie próbą 
ciśnieniową, gdyż materiał traci swoje wła-
ściwości wraz ze wzrostem temperatury. Dla-
tego właśnie ważne jest, by stosować dobrej 
jakości blachy ze stali odpornej na wzrost 
temperatury roboczej, która w jak najmniej-
szym stopniu traci swoje właściwości pod-
czas nagrzewania materiału. Dla zapew-
nienia bezpieczeństwa podczas codziennej 
eksploatacji kotła, w założeniach należy 
uwzględnić również jego pracę przy maksy-
malnie nagrzanych ściankach wymiennika. 
Istotne znaczenie ma też pochodzenie samej 
blachy, czyli producent.
Prawidłowo zaprojektowany wymiennik 
to taki, w którym na etapie projektowa-
nia założono ciśnienie robocze kotła a na-
stępnie, dla założonego rodzaju materiału, 
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boru dolnego źródła ciepła. Norma PN-EN 
14511 przedstawia podstawową klasyfikację 
pomp ciepła ze względu na rodzaj dolnego 
źródła (tabela 1  i 2 ) oraz wymagania doty-
czące współczynnika efektywności. W nor-
mie tej nie ma jednak informacji dotyczą-
cych współczynnika efektywności dla pomp 
ciepła klasy powietrze-woda przy warto-
ściach temperatury powietrza atmosferycz-
nego charakterystycznych dla warunków zi-

EKO-HEAT – pompy ciepła 
wykorzystujące przemiany fazowe wody  
w ogrzewnictwie

  Stefan Reszewski

  W ciągu ostatnich 10 lat obserwuje się 
zdecydowany rozwój ogrzewnictwa z zasto-
sowaniem pomp ciepła. Czy jest to kierunek 
słuszny i ekonomicznie uzasadniony jest spra-
wą otwartą i istnieje wiele opinii wyklucza-
jących się wzajemnie. Pompy ciepła mają 
ogromną konkurencję na rynku źródeł cie-
pła w postaci wszelkiego rodzaju kotłów na 
paliwa stałe, ciekłe i gazowe. Wskazywanie 
ich zalet takich, jak brak zanieczyszczeń  
w postaci spalin emitowanych przy ich eks-
ploatacji oraz brak konieczności stałej obsłu-
gi często okazują się niewystarczające  
w warunkach braku form dofinansowania 
ekologicznych rozwiązań instalacji grzew-

czych z pompami ciepła. Nawet jeżeli pom-
pa ciepła pod względem eksploatacji oraz 
szeroko pojętej ekologii jest bardziej uzasad-
niona ekonomicznie od konwencjonalne-
go źródła ciepła, trudnym do obalenia argu-
mentem jest czas zwrotu inwestycji.  
W większości krajów UE funkcjonują różne for-
my dofinansowania do inwestycji w instalacje 
grzewcze, w których źródłem ciepła są pom-
py ciepła, co znakomicie skraca czas zwrotu 
inwestycji. W Polsce formy dofinansowania do 
inwestycji w pompy ciepła są iluzoryczne, to-
też wysiłek finansowy spada na inwestorów. 
Inwestor przekonany do inwestycji w pom-
pę ciepła stoi również przed problemem wy-

Zaprezentowana poniżej pompa ciepła EKO-HEAT jest alternatywą  
w stosunku do konwencjonalnych źródeł ciepła oraz pomp ciepła 
sklasyfikowanych w normie PN-EN 14511. Gwarantuje nie tylko wysoki 
współczynnik efektywności, ale niższy koszt inwestycji ze względu na brak 
konieczności prowadzenia kosztownych robót ziemnych.  
Zalety pompy EKO-HEAT mają szczególne znaczenie w świetle 
budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska ze względu na 
niskie zużycie energii napędowej oraz brak zanieczyszczenia hałasem. 
Opisana pompa ciepła wykorzystuje naturalny czynnik wpływający na 
wzrost efektu cieplarnianego oraz gwarantujący najwyższy z możliwych  
do uzyskania współczynnik efektywności. 

mowych. Konwencjonalne pompy ciepła 
klasy powietrze-woda przy temperaturze po-
niżej -15oC pracują zwykle ze współczynni-
kiem COP poniżej 1,2, co sprawia, że ich eks-
ploatacja jest dyskusyjna. 
O ile problemy z realizacją samych kon-
strukcji pomp ciepła oraz czynników chłod-
niczych zostały przez producentów lepiej 
lub gorzej rozwiązane, opracowane zosta-
ły sprawne niskotemperaturowe systemy 
grzewcze, to nadal podstawowym proble-
mem, który stoi na przeszkodzie popularyza-
cji pomp ciepła jest pozyskanie ciepła z dol-
nego źródła ciepła. 
Stworzenie powszechnie dostępnego urzą-
dzenia, eksploatującego dostępne i darmo-
we dysponujące dużym potencjałem ener-
getycznym źródła ciepła stało się inspiracją 
do podjęcia tematu przez właścicieli firmy 
EKO-HEAT Sp.j. Dodatkowym kryterium ba-

Standardowe warunki porównawcze  
wg PN-EN 14511-2

Parownik Skraplacz
temperatura powietrza 
napływającego mierzona 
termometrem

temperatura wody

suchym mokrym wlot wylot

obowiązujące 
przed 2011 r.

dolne źródło ciepła 
– powietrze zewnętrz-
ne, górne źródło 
ciepła – woda lub 
solanka w instalacji 
ogrzewania podłogo-
wego

7oC 6oC 30oC 35oC

obowiązujące 
od 2011 r. 2oC 1oC 30oC 35oC

Rodzaj pompy 
ciepła

Graniczny współczynnik 
efektywności przed 2011 r.

Graniczny współczynnik 
efektywności od 2011 r.

Wymagany wzrost współ-
czynnika efektywności

powietrze-woda 3,0 3,10 +3,33%
solanka-woda 4,0 4,30 +7,50%
woda-woda 4,50 5,10 +13,33%

Tabela 1  Standardowe warunki eksploatacji dotyczące współczynników efektywności 
pomp ciepła powietrze-woda

Tabela 2  Wymagania dotyczące minimalnych współczynników efektywności wg PN-EN 
14511
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na sklasyfikować w kategorii powietrze-woda, 
a jej osiągi pozwalają na uznanie jej za od- 
nawialne źródło energii w myśl dyrektywy  
UE 2009/28/WE, ponieważ osiąga współczyn-
nik efektywności wyższy od wymaganego  
w normie PN-EN 14511 dla tej kategorii urządzeń.
W pracach optymalizacyjnych konstrukcji 
zakładano uzyskanie maksymalnej warto-
ści urządzenia w temperaturze otoczenia od 
-5°C do 5°C ze względu na najczęstsze wy-

stępowanie takich wartości w sezonie grzew-
czym. Celem pośrednim było uzyskanie 
wartości współczynnika efektywności COP 

powyżej 1,5 w warunkach zimowych dla tem-
peratury otoczenia -20oC. Warunki przekaza-
nia ciepła przez skraplacz podczas badań 

dawczym było wyprodukować konstruk-
cję która jest w stanie rywalizować zarów-
no pod względem kosztów eksploatacji, jak 
i zapewniającego akceptowalny czas zwro-
tu inwestycji. Firma proponuje innowacyjne 
rozwiązanie, które nie znajduje swojego od-
zwierciedlenia w normie PN-EN 14511. 
Pompy ciepła EKO-HEAT eksploatują ciepło 
utajone przemian fazowych wilgoci zawartej 
w powietrzu atmosferycznym, dzięki czemu 
mogą osiągać wyższe współczynniki efek-
tywności niż inne urządzenia znajdujące się 
na rynku.
Kierunek poszukiwań został ograniczony do 
możliwości pozyskiwania ciepła ze źródła od-
nawialnego powszechnie dostępnego, ja-
kim jest powietrze. W klasycznych pompach 
ciepła typu powietrze-woda zjawisko po-
wstawania szronu na powierzchni wymien-
nika generuje dodatkowy nakład energe-
tyczny na jego usuwanie za pomocą energii 
doprowadzonej z zewnętrz. Prace badawcze 
autorów opisywanego rozwiązania zostały 
ukierunkowane na wykorzystanie ciepła skra-
plania wilgoci zawartej w powietrzu oraz po-
wstawania szronu (tabela 3 ).  

Innowacyjność konstrukcji  
oraz badania eksploatacyjne  
prototypu pompy ciepła 

Obserwacja przemysłowych wymienników 
ciepła do odgazowywania skroplonych ga-
zów technicznych, magazynowanych w du-
żych zbiornikach, doprowadziła do podjęcia 
badań nad adaptacją przemian fazowych 
pary wodnej znajdującej się w powietrzu at-
mosferycznym, jako dolnego źródła ciepła 
i próby wykorzystania podobnej konstrukcji 
jako parowacza w opisywanych pompach 
ciepła (rys. 1 ). Pompę ciepła EKO-HEAT moż-

Ciepło właściwe powietrza 1,05 kJ/kgK
Ciepło właściwe wody 4,19 kJ/kgK
Ciepło zamarzania wody 333 kJ/kg
Ciepło przemiany parowania 
i skraplania wody – wykorzy-
stywane w pompach ciepła 
EKO-HEAT

2500 kJ/kg

Ciepło utajone przemiany 
fazowej resublimacji oraz 
sublimacji dla wody – wykorzy-
stywane w pompach ciepła 
EKO-HEAT

2833 kJ/kg

Tabela 3  Wartości charakterystyczne 
ciepła przemian fazowych oraz ciepła 
właściwego powietrza i wody 

1  Przemysłowy wymiennik do odgazowywania skroplonych gazów oraz prototyp pompy ciepła z parowaczem podobnej konstrukcji 

2  Rezultaty badań prototypu pompy ciepła pozyskującej ciepło resublimacji wilgoci  
z powietrza 
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dobnych przypadków wymienników, dlatego 
dalsza praca naukowa i analityczna auto-
ra opracowania związana będzie z przygoto-
waniem modelu matematycznego przenika-

nia ciepła dla podobnych przypadków. 
Pokazana zależność współczynnika efektyw-
ności od temperatury otoczenia  (rys. 2 ) jest 
rezultatem czterech lat eksperymentów pro-
totypu. 
Proces odbioru ciepła przemian fazowych  
w przedstawionym rozwiązaniu jest realizo-
wany w sposób bezpośredni w rozumieniu 
normy PN EN 378, przy czym nie stosuje się 
żadnych urządzeń intensyfikujących ruch po-
wietrza wokół parowacza (rys. 1 ). 
W konstrukcji pompy ciepła zastosowano uni-
kalny sposób odszraniania parownika bez 
doprowadzania energii zewnętrznej. Rozwią-
zano również problem transportu oleju, dzię-
ki systemowi KOIBER, który jest zastrzeżonym 
rozwiązaniem autorów konstrukcji. 

Badania egzemplarzy  
produkcyjnych  

W czasie trwania eksperymentów wiele razy 
przeprojektowywano konstrukcję pompy cie-
pła, wprowadzając do niej dodatkowe ele-

wynikały z wymagań PN-EN 14511, tempera-
tura wody opuszczającej ten wymiennik  
wynosiła 35°C. Prototypowa konstrukcja,  
w opisanych warunkach porównawczych, 

osiągnęła współczynnik efektywności znacz-
nie wyższy od wymaganego – przedział od 
3,97 do 4,2. W literaturze brak jest zależności 
opisujących proces wnikania ciepła dla po-

3  Badania eksploatacyjne egzemplarzy produkcyjnych 

4  Praca pompy ciepła w warunkach zbliżonych do określonych w PN-EN 14511 5  Praca pompy ciepła w warunkach zimowych, temp. powietrza zewnętrznego poniżej -20oC
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menty zwiększające współczynnik efektyw-
ności znane z techniki chłodniczej.  
Dalsze badania przeniesiono na egzempla-
rze produkcyjne (rys. 3 ). Jeden z nich zain-
stalowano w obiekcie, na którym testowano 
prototyp i eksperymenty prowadzono meto-
dą porównawczą. Drugi z egzemplarzy pro-
dukcyjnych wyposażono w system monito-
ringu i badania trwały przez część sezonu 
grzewczego 2010/2011 oraz przez cały sezon 

W roku 2011 zainstalowano dwufunkcyjną 
pompę ciepła EKO-HEAT 16/81 w domu  
jednorodzinnym o powierzchni 200 m2  
z dobowym zapotrzebowaniem na c.w.u.  
400 l/dobę (rys. 6 ). Pompa ciepła współ-
pracowała z centralą wentylacyjno- klima-
tyzacyjną oraz zasobnikiem c.w.u. 400 l  
(rys. 7 ). Nagrzewnica centrali była zasila-
na wodą o temperaturze 44°C, a na skra-
placz wpływała powracająca woda o tem-
peraturze 34°C. 
Obiekt wyposażony w instalację z pom- 
pą ciepła pozyskującą ciepło resublima- 
cji znajduje się w II strefie klimatycznej  

w Kątach Wrocławskich. Badania dotyczą-
ce konsumpcji energii koniecznej do ogrza-
nia obiektu przeprowadzono w czasie  
88 dni obejmujących okres grzewczy,  
w którym możliwe było wykorzystanie ta- 
ryfy G12. 
Odczyty liczników energii elektrycznej dla 
I i II taryfy obejmują również normalną eks-
ploatację domu, czyli zużycie energii na na-
pęd odbiorników typu pralka, chłodziarka, 
telewizory, komputery itd. Zużycie energii  
w ciągu doby na ich napęd wyniosło śred-
nio 7 kWh. 
Zużycie energii elektrycznej do napędu 

pompy ciepła w trybie pracy c.w.u. wy-
niosło średnio dziennie 7 KWh na produk-
cję 400 l ciepłej wody użytkowej o tempe-
raturze 55oC. Energia ta była konsumowana 
przez pompę ciepła jedynie w okresie wy-
stępowania taryfy nocnej. Koszt produkcji 
c.w.u. w ciągu 88 dni wyniósł:
88 dni x 7 kWh/dobę x 0,2459 zł/kWh (taryfa 
G12) x 1,23 (podatek VAT) = 186,31 zł
Koszt brutto ogrzewania w przedstawionym 
okresie czasu wyniósł 1286 zł. 
Razem koszt przygotowania c.w.u. i c.o. wy-
niósł 1472 zł brutto w ciągu 88 dni (16,7 zł 
dziennie). 

Pierwszy obiekt referencyjny już jest – dane eksploatacyjne z budynku mieszkalnego

Całkowite zużycie energii dla budynku  
(odczyt z licznika en. elektrycznej) Zużycie energii na 

napęd pompy ciepła 
EKO-HEAT 16/81 na 
potrzeby c.o.

Liczba 
dni po-
między 
odczy-
tami 

Ilość zu-
żytej en. 
elektr.
suma 
[kWh]

Koszt 
energii 
netto 
[zł]

Koszt 
energii 
brutto 
[zł]

taryfa 
szczytowa 
(dzienna)

taryfa 
poza- 
szczytowa 
(nocna)

Data I II razem I II razem
22.12.11 4 0 4 - - -
31.12.11 200 250 450 0 8,78 8,78 9 79 19,43
08.01.12 370 537 907 0 16,88 16,88 8 135 33,2
14.01.12 510 751 1261 0,93 16,67 17,6 6 105,6 29,01
21.01.12 693 1023 1716 3,74 19,86 23,6 7 165,2 54,86
29.01.12 896 1356 2252 2,98 22,63 25,6 8 204,8 63,29
04.02.12 1085 1642 2727 9,1 28,67 37,77 6 226,6 85,39
12.02.12 1596 2023 3619 38,68 26,63 65,30 8 522,4 296,56
18.02.12 1937 2301 4238 31,63 25,33 56,97 6 341,8 187,17
25.02.12 2167 2555 4722 10,46 17,29 27,74 7 194,2 87,52
10.03.12 2578 3074 5652 6,96 18,07 25,03 14 350,4 139,08
16.03.12 2698 3270 5968 5,3 15,87 21,17 6 127 48,51
17.03.12 2704,5 3279,5 5984 0 1,5 1,5 1 1,5 0,37
19.03.12 2720 3295 6015 0,75 0 0,75 2 1,5 1,18

2455 1045,55 1286
Tabela 4  Analiza kosztów eksploatacji obiektu wyposażonego w pompę ciepła EKO-HEAT 16/81 

7  Sprzęgło hydrauliczne oraz 
zasobnik c.w.u. w pomieszczeniu 
kotłowni. Wymagana powierzchnia 
do posadowienia przedstawionych 
urządzeń 2x1 m 

6  Obiekt referencyjny o powierzchni 200 m2  
z instalacją ogrzewania nadmuchowego 
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2011/2012 [3]. Uzyskano współczynniki efek-
tywności wyższe niż w prototypie (rys. 3 ).
System monitoringu obejmuje wszystkie cha-
rakterystyczne wielkości dla obiegu pompy 
ciepła oraz parametry powietrza atmosfe-
rycznego (rys. 4 , 5 ). Przedstawiono rezul-
taty osiągane przez badaną pompę ciepła 
w warunkach określonych normą oraz zimo-
wych przy temperaturze powietrza niższej niż 
dla warunków obliczeniowych. 
Dla warunków pracy zbliżonych do wymaga-
nych w normie PN-EN 14511 oraz masowego 
strumienia wody ogrzewanej przez skraplacz 
1,8 m3/h i mocy konsumowanej przez sprężarkę 
3,9 kW pompy ciepła uzyskano COP(pc) = 4,3. 
Uzyskana moc grzewcza: 

 
Rzeczywisty współczynnik efektywności:
 

 
Badania przeprowadzono również w warun-
kach zimowych. Dla temperatury powietrza 
zewnętrznego -21,1oC uzyskano współczynnik 
efektywności – COP(pc) = 3,3.  
Przepływ przez skraplacz pozostał niezmie-
niony 1,8 m3/h; Cp=4,19 kJ/kgK. Pobór mocy 

przez pompę cie-

pła bez uwzględniania silnika pompy skra-
placza 4,2 kW. 
Opisana pompa ciepła przeznaczona jest 
do współpracy ze wszystkimi znanymi nisko-
temperaturowymi instalacjami grzewczymi  
o temperaturze medium na zasilaniu 28-
48°C. Możliwe jest również podgrzewanie 
c.w.u. do temperatury 55°C w przypadku wy-
korzystania pompy dwufunkcyjnej.
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Projektant instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i ogrzewczych, 
adiunkt Politechniki Wrocławskiej, praca doktorska (2002)  
z wykorzystania w technice chłodniczej węglowodorów nasyconych  
oraz ich mieszanin, współwłaściciel firmy EKO-HEAT i zarazem 
współtwórca opisywanej w artykule pompy ciepła, do chwili obecnej 
ma pięć zgłoszeń patentowych, z których jednym jest zgłoszona 
wspólnie z Adamem Kowalskim pompa ciepła EKO-HEAT.

Czym się kierować podczas wyboru? 

Systemy przyłączy 
kominowych  
z blachy czarnej 

  Łukasz Darłak

  Asortyment
Kompleksowa oferta systemu powinna 
umożliwiać wykonanie nawet najbardziej 
skomplikowanych podłączeń (oprócz rur  
i kolan w ofercie musi być więcej elemen-
tów – m.in. wkładki do kominów ceramicz-
nych, wkładki kątowe, kolana stałe, przej-
ścia kwadrat/okrąg). 

Dodatkowo, powinna istnieć możliwość za-
mówienia elementów nietypowych.

Jakość farby
Odpowiednia farba nie dymi przy pierwszym 
paleniu, nie wydziela nieprzyjemnego za-
pachu oraz jest utwardzona po malowaniu 
w komorze termicznej – co powoduje, iż nie 

Firma Darco przygotowała materiał  informacyjny  
zawierający opis kluczowych cech, jakimi powinien się 
                                charakteryzować system przyłączy  
                                kominowych z blachy czarnej 2 mm.
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jest łatwo zadrapać lub zarysować element 
jeszcze w magazynie. Producent zawsze po-
winien podawać, jaką farbą maluje swo-
je wyroby. Warto sprawdzić, czy w ofercie są 
elementy malowane na kolor inny niż czarny.

Jakość wykonania 

Szczelność elementów. Szczelność jest klu-
czowym parametrem decydującym o bez-

pieczeństwie wyrobu. Należy zwrócić uwagę 
na to, jak wykonane są poszczególne wyroby 
pod kątem ich szczelności: czy są uszczelki na 
otworach rewizyjnych – przykręcanie rewizji 
do kolana bez uszczelki wysokotemperaturo-
wej nie zapewnia szczelności połączenia.
 
Wykonanie kolan nastawnych. Kluczowym 
elementem przyłącza jest kolano nastawne, 
powinno ono być szczelne w każdej pozycji. 
Po zdjęciu opaski segmenty muszą idealnie 
do siebie pasować na całym obwodzie, nie 
mogą być eliptyczne, gdyż wtedy połącze-
nie nie będzie szczelne, a samo nastawianie 
kąta utrudnione.

Precyzja wykonania elementów okrą-
głych. Wyrobów z grubej blachy, jak 2,0 mm 
nie da się łatwo dopasować, jeśli nie są okrą-
głe, ręczna poprawa ewentualnej owalno-
ści nie jest możliwa. Dlatego warto zwrócić 
uwagę, czy wyroby są idealnie okrągłe, ina-
czej bardzo prawdopodobne będą trudno-
ści podczas ich montażu, dodatkowo wystą-
pi ryzyko powstania nieszczelności (łączenie 
dwóch elementów eliptycznych).

Szczegóły techniczne wykonania

Opaski kolan nastawnych. Łatwy i precy-
zyjny montaż przyłącza w dużej mierze zależy 

Uszczelki 
otworów 
rewizyjnych

Kolana 
nastawne 
– szczelne, 
gdy idealnie 
okrągłe

Szyber z blokadą 
przepustnicy

Warto zwrócić 
uwagę na liczbę 
spawów na żebrach Wkładki do kominów ceramicznych

od jakości kolan. Nawet z pozoru mało istot-
na sprawa jak jakość śrub, może mieć duży 
wpływ na instalację. Śruby miękkie wyginają 
się podczas skręcania opaski i uniemożliwia-
ją dokładne jej ściśnięcie, ważne jest też, by 
istniała możliwość dokręcenia opaski zarów-
no kluczem, jak i śrubokrętem.

Szyber z blokadą. Jeśli ktoś planuje inten-
sywne użytkowanie kotła lub kominka, istnie-
je ryzyko samoczynnego obracania szybra, 
gdy od wysokiej temperatury zmięknie bloku-
jąca szyber sprężyna. Warto sprawdzić, czy 
w ofercie producenta są szybry wyposażone 
w specjalną blokadę położenia przepustnicy.

Sposób wykonania rur żebrowanych. Rura 
żebrowana ma za zadanie skutecznie odbie-
rać ciepło ze spalin i oddawać je do otocze-
nia. Warto zwrócić uwagę na to, jak pospa-
wane są żebra, im większa liczba spawów na 
jednym żebrze i im lepsze jego przyleganie do 
rury (brak szczelin), tym lepsze przekazywa-
nie ciepła z rury na żebro i bardziej efektywna 
praca radiatora. Liczba spawów powinna wy-
nosić 12 sztuk na żebrze (przy 6 spawach efek-
tywność cieplna jest znacząco niższa).

Wkładki do kominów ceramicznych. Sposób 
wykonania wkładek do komina ceramicznego 
jest bardzo istotny, muszą one zawierać sznur 

izolacyjny na całej szerokości, w przeciwnym 
wypadku przy niedokładnym montażu może 
nastąpić zniszczenie trójnika ceramicznego.

Pakowanie
Warto sprawdzić, czy element jest właściwie 
zabezpieczony przed uszkodzeniem powłoki 
malarskiej (najlepiej gdy każdy element jest 
dostarczany w kartonowym opakowaniu). 
Powłoka malarska jest podatna na uszko-
dzenia, na przykład podczas transportu. Za-
rysowane elementy, zwłaszcza w przypad-
ku podłączania piecyków wolno stojących, 
gdzie elementy przyłącza nie są osłonięte 
obudową, szpecą instalację.

Oznakowanie i zgodność z przepisami 
prawa
Wyroby kominowe podlegają surowym nor-
mom w zakresie bezpieczeństwa, producent 
musi wykonać szereg badań i testów, by móc 
znakować je symbolem CE. Takie oznacze-
nie informuje, iż producent ponosi odpowie-
dzialność za prawidłowe i deklarowane dzia-
łanie produktu. Zawsze należy sprawdzić, jak 
oznaczony jest wyrób, czy zawiera wszystkie 
wymagane prawem certyfikaty i dopuszcze-
nia do stosowania (na każdej rurze musi być 
między innymi: znak CE, nr deklaracji produ-
centa, dane producenta, numer normy, data 
produkcji, numer partii).  
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pracującego zgodnie ze specyfikacją projek-
tową oraz na oszacowanie kosztów zużycia 
energii. Dla wytwórców urządzeń program 
certyfikacji EUROVENT tworzy wspólną platfor-
mę do współzawodnictwa na takich samych 
zasadach opartych na danych technicznych 
urządzeń, które dają się bezpośrednio po-
równać. Ostatecznie, wizerunek i integracja 
całego rynku klimatyzacyjnego staje się ko-
rzystniejsza i wszelkie niejasności pomiędzy 
specyfikacjami technicznymi poszczególnych 
producentów zostają wyjaśnione. 

Certyfikacja EUROVENT została podzielona 
na 17 różnych programów – każdy z nich od-
powiada jednemu typowi (ewentualnie ty-
poszeregowi) urządzeń chłodniczych bądź 
klimatyzacyjnych. Producent, którego pro-
dukty podlegają certyfikacji, nazywany jest 
uczestnikiem. Na aktualnej stronie interneto-

wej (www.eurovent-certyfication.com) lub  
w dostępnych on-line katalogach certyfiko-
wanych produktów można znaleźć szczegó-
łowe informacje dotyczące programów, listę 
uczestników, pisma referencyjne produktów 
oraz parametry techniczne urządzeń. 
Znaczenie i niezawodność europejskiego 
przemysłu klimatyzacyjnego są jasno zdefi-
niowane przez dobrowolne programy cer- 
tyfikacji ustanowione i zarządzane przez  
EUROVENT. Porównanie parametrów osią-
gów urządzeń poszczególnych producentów 
przez trzeciego partnera weryfikującego  
w oparciu o zdefiniowane procedury za-
pewnia zgodne z zasadami fair-play rzetelne 
współzawodnictwo wewnątrz rynku otwarte-
go na wszystkich nowych wytwórców. 

Celem programu certyfikacji EUROVENT jest 
stworzenie wspólnego odniesienia kryteriów 

M.in. o certyfikacji klimatyzatorów

Certyfikaty 
EUROVENT  
– dlaczego warto?

  Arkadiusz Wojciechowski

  Korzyści certyfikacji EUROVENT

Certyfikacja pozwala niezdecydowanemu 
użytkownikowi dokonać wyboru urządzenia 

Program certyfikacji EUROVENT ma na celu standaryzację danych 
technicznych urządzeń przeznaczonych do klimatyzacji i chłodnictwa 
zgodnie z europejskimi i międzynarodowymi normami. Laboratorium 
EUROVENT pozwala producentom uczestniczącym w programie na 
wyrównaną konkurencję oraz 
systematyzację parametrów 
technicznych urządzeń. W artykule 
zamieszczono przegląd programów 
certyfikacji EUROVENT. Z uwagi 

na stosunkowo 
dużą liczbę grup 
certyfikacyjnych  
w pierwszej 
części zawarto 
informacje dot. 
pierwszych  
6 grup.Certyfikat EUROVENT

Stanowiska badawcze do pomiaru hałasu i badania COP
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Klimatyzatory i ich certyfikacja 

Ten program certyfikacji został podzielony na 
trzy grupy zależnie od wydajności chłodni-
czej urządzeń. 
Pierwsza grupa obejmuje urządzenia o wy-
dajności ziębienia do 12 kW, kolejna – zakres 
wydajności urządzeń 12÷45 kW oraz ostatnia 
grupa – od 45 do 100 kW. 
EUROVENT podaje definicję tej grupy 
urządzeń: klimatyzatory komfortu od 12 
do 100 kW (AC1, AC2 i AC3) to fabrycznie 
wykonane urządzenia, których zadaniem 
jest schłodzenie powietrza na potrzeby 
systemu klimatyzacyjnego. 
Produkty te mogą być wykorzystywane za-
równo jako chłodzące, jak i grzewcze (po-
przez zastosowanie odwracalnego układu 
chłodniczego). Firmy muszą dokonać certyfi-
kacji wszystkich produkowanych modeli z za-

kresu programu, w jakim mają uczestniczyć. 
Dotyczy to szczególnie klimatyzatorów typu 
multisplit z dwoma jednostkami wewnętrzny-
mi [1]. W opisie programu certyfikacji moż-
na odszukać również opis budowy klimatyza-
tora. Według definicji zawartej na stronach 
EUROVENT: klimatyzator jest zamkniętą kon-
strukcją zaprojektowaną jako urządzenie do-
starczające uzdatnione powietrze do zam- 
kniętej przestrzeni. 
Zawiera układ chłodniczy zasilany elektrycz-
nie, którego zadaniem jest schłodzenie po-
wietrza i mający dodatkową zaletę, a mia-
nowicie możliwość osuszania powietrza. 
Urządzenie może być stosowane jako grzew-
cze, cyrkulujące, czyszczące i osuszające po-
wietrze. Jeśli wyposażenie jest dostarczone  
w postaci rozdzielonej, oba elementy tworzą 
i traktowane są jako całość [1]. 
Klimatyzator poddawany do badań może 

w zakresie danych technicznych urządzeń. 
Dzięki specyfikacji certyfikowanych produk-
tów zadanie inżyniera projektanta jest znacz-
nie łatwiejsze – nie ma już potrzeby przepro-
wadzania szczegółowych porównań i testów 
potwierdzających parametry techniczne
urządzeń. Konsultanci, projektanci, firmy wy-
konawcze, inwestorzy oraz użytkownicy 
mogą wybrać urządzenia, mając pewność, 
że wszystkie dane techniczne są sprawdzone 
i aktualne. 
Uczestnicy przedstawiają parametry tech-
niczne i dane konstrukcyjne dla wszyst-
kich produktów lub wybranych typoszere-
gów znajdujących się w zakresie programów. 
Dane te są oceniane przez EUROVENT i wy-
bierana jest określona liczba urządzeń do 
przeprowadzenia testów przez niezależne  
laboratoria. 
Jeżeli rezultaty testów są satysfakcjonujące, 
produkty lub typoszeregi urządzeń zostają 
spisane w katalogach EUROVENT. Wszystkie 
produkty podlegają regularnym testom za-
pewniającym zgodność z danymi katalogo-
wymi producentów. 

Certify-all zapewnia przejrzystość 
Cel każdego programu certyfikacji musi być 
jasno zdefiniowany. Wszystkie produkty dane-
go programu certyfikacji wytworzone bądź 
sprzedawane przez uczestnika wewnątrz 

określonego zakresu muszą być certyfiko-
wane. Odnosząc się do procedur, certify-all 
oznacza, że co najmniej wszystkie produk-
ty wewnątrz zdefiniowanego zakresu prezen-
towanych na rynku europejskim są certyfi-
kowane, ale również inne rozwiązania mogą 
zostać przetestowane. W zakres programu 
powinny być włączone tylko te produkty, któ-
re mogą być testowane w niezależnych la-
boratoriach badawczych. 
Dla niektórych produktów oprogramowanie 
wyboru konkretnego urządzenia jest również 
certyfikowane i najmniejsze wielkości urzą-
dzeń z typoszeregu muszą być testowane  
w niezależnych laboratoriach. 
Logo certyfikacji gwarantuje, że produkty 
podlegają niezależnym testom i są dokładnie 
weryfikowane. Symbol ten dla projektanta, 
wykonawcy i użytkownika oznacza, że  
produkty są na bieżąco szczegółowo spraw-
dzane. 
• Karty katalogowe, biuletyny techniczne  
i stosowne ulotki reklamowe uczestników pro-
gramów są oznaczane symbolem certyfikacji 
i statusem.
• Producent uczestniczy w programie certy-
fikacji EUROVENT (oznaczenie odpowiedniej 
rodziny urządzeń).
• Parametry techniczne certyfikowanych 
modeli są umieszczone w katalogach EURO-
VENT. 

21
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wszystkie urządzenia były oklejone naklejką 
w przypadku, gdy są wystawiane na sprze-
daż w sklepach lub centrach handlowych.  
W przypadku urządzeń klimatyzacyjnych  
z przeznaczeniem do użytku domowego 
szczegółowe informacje dotyczące etykiet 
efektywności energetycznej znaleźć moż- 
na w dyrektywie komisji 2002/31/WE  

z dnia 22 marca 2002 r. [5], wykonującej 
dyrektywę Rady 92/75/EWG [4]. Dyrektywa 
ta definiuje dla każdego typu produktu klasę 
energetyczną ropoczynającą się od A (naj-
bardziej efektywne) do G (najmniej efektyw-
ne). Klasa efektywności energetycznej 
jest określona zgodnie z tab. 3  (pobierz 
tabelę)  

być zbudowany jako: 
• urządzenie monoblokowe: fabrycznie 
zmontowane komponenty układu chłodni-
czego w formie pojedynczego urządzenia, 
• urządzenie typu split (rozdzielony): fabrycz-
nie zmontowane komponenty układu chłod-
niczego w postaci dwóch lub większej liczby 
elementów, wspólnie połączone jako funk-
cjonalne urządzenie. 
W tabeli 1  zawarto podział i kodyfikację 
przy wyborze właściwego produktu spo-
śród różnych typów urządzeń wchodzą-
cych w zakres programu certyfikacji dla kli-
matyzatorów AC1, AC2 i AC3. 
Do parametrów, które są weryfikowane pod-
czas testów klimatyzatorów przynależnych 
do grup certyfikacyjnych AC1, AC2 oraz AC3, 
należą: 
• całkowita wydajność chłodnicza; ciepło 
odprowadzone przez klimatyzator od powie-
trza w określonym przedziale czasowym, 
• wydajność grzewcza dla urządzeń z od-
wracalnym obiegiem chłodniczym; ciepło 
doprowadzone poprzez odwracalny obieg 
chłodniczy klimatyzatora do powietrza  
w określonym przedziale czasowym, 
• efektywne zużycie energii; średnie zużycie 
energii elektrycznej doprowadzonej do urzą-
dzenia obejmujące: 
- zużycie energii doprowadzonej podczas 
pracy sprężarki i dodatkowe zużycie energii 
elektrycznej do rozmrożenia wymiennika  
z wyłączeniem dodatkowej nagrzewnicy elek-
trycznej niewykorzystywanej do rozmrożenia, 
- zużycie energii elektrycznej wszystkich ele-
mentów sterujących i zabezpieczających 
urządzenie, 
- proporcjonalne zużycie energii elektrycz-
nej dodatkowych urządzeń (np. wentylatory, 
pompy) służących do transferu ciepła i znaj-
dujących się w obrębie klimatyzatora. 

Dodatkowo weryfikowane są: 
• współczynnik efektywności energetycznej 
(podczas trybu chłodzenia), 
• współczynnik efektywności energetycznej 
(podczas trybu grzania), 
• poziom mocy akustycznej wg krzywej wa-
żonej A po stronie jednostki wewnętrznej 
(urządzenie nieokanałowane),
• poziom mocy akustycznej wg krzywej wa-
żonej A po stronie jednostki zewnętrznej 
(urządzenie nieokanałowane), 
• poziom mocy akustycznej wg krzywej wa-
żonej A emitowanej po stronie kanału (urzą-
dzenie okanałowane). 
Ostatnie trzy parametry związane z głośno-
ścią są obowiązujące dla klimatyzatorów 
o wydajności chłodniczej do 45 kW (grupy 
AC1, AC2). Dla większych wydajności 45÷100 
kW (AC3) są werfikowane pod względem ha-
łasu: 
• poziom mocy akustycznej wg krzywej wa-
żonej A po stronie jednostki wewnętrznej  
(w kanale), 
• poziom mocy akustycznej wg krzywej wa-
żonej A po stronie jednostki zewnętrznej (od 
obudowy), 
• poziom mocy akustycznej wg krzywej wa-
żonej A po stronie jednostki zewnętrznej  
(w kanale). 
Wszystkie badania są przeprowadza-
ne dla standardowych warunków pra-
cy ujętych w tab. 2 . Parametry techniczne 
dla takich warunków pracy są weryfikowane 
poprzez badania przeprowadzane w nieza-
leżnych laboratoriach EUROVENT, zgodnie  
z normami: PN-EN 14511-3 [2] (test parame-
trów technicznych), EN-ISO 3741 [3] (test 
dźwięku) oraz EUROVENT 6/C/006-97. 
Komisja wdrażająca dyrektywę 92/75/EWG 
[4] z odniesieniem do tabel energetycznych 
urządzeń AGD obliguje producentów, by 

W związku z wprowadzanymi w życie 
przepisami mającymi na celu zmniejsze-
nie konsumpcji energii elektrycznej przez 
urządzenia klimatyzacyjne następuje 
masowe wypychanie do lamusa klimaty-
zatorów opartych o sprężarki ON/OFF. 
Dla przytoczenia dyrektywy:
1) DYREKTYWA 2002/91/WE
Wymogi, które stosują się do ogólnego 
przedstawienia budynków i ich narasta-
jącego zapotrzebowania energetycz-
nego. Badanie systemów klimatyzacji
2) DYREKTYWA 2010/31/UE 19 maja 2010 
o przedstawieniu budynków paliwowym
Minimalne wymagania eksploatacyj-
ne zostaną ustalone dla nowych bu-
dynków, wymiana i podniesione jakość 
zapotrzebowania energetycznego za-
montowanych urządzeń w istniejących 
budynkach. Te wymagania mają objąć 
zapotrzebowanie paliwowe, instalację, 
sortowanie według wielkości, wyregulo-
wanie i kontrolę pracy systemu.
Przepisy wchodzą w życie pod koniec 
2012 roku.
Klimatyzatory inverterowe w porówna-
niu do urządzeń ze sprężarkami ON/OFF 

charakteryzują się znacznie mniejszym 
poborem prądu przez samą sprężarkę. 
W chwili obecnej na rynku znajdują się 
urządzenia w wersji full inverter mające 
wszystkie silniki wykonane w tej techno-
logii. W chwili obecnej przy ogólnoświa-
towym trendzie dążącym do zmniej-
szenia emisji CO2 do atmosfery jest to 
jedyny i słuszny kierunek rozwoju syste-
mów klimatyzacji.
Same własności tego typu rozwią-
zań niosą za sobą nie tylko zmniejsze-
nie konsumpcji energii elektrycznej, ale 
również bardziej stabilne utrzymanie 
temperatury w pomieszczeniu w zależ-
ności od chwilowego zapotrzebowa-
nia. Jeżeli chodzi o aspekt samej kultury 
pracy, jest on również o wiele lepszy, co 
odbija się mniejszym hałasem, jaki ge-
nerują te urządzenia.
Kilka lat temu kiedy klimatyzatory inver-
terowe pojawiły się na rynku ich cena 
znacznie różniła się w stosunku do tra-
dycyjnego rozwiązania. W chwili obec-
nej moduły IPM sterujące pracą sprę-
żarki są o wiele tańsze, przez co koszt 
urządzeń znacznie się obniżył.

Klimatyzator z inwerterem czy bez?
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  Oddany do użytku w 1906 roku budynek 
fabryki firmy Junkers & Co. w Dessau dyspono-
wał od początku niskoprężną instalacją paro-
wą zasilaną gazem generatorowym. Podczas 
rozbudowy fabryki w 1911 roku zainstalowano 

kolejny niskoprężny kocioł parowy zasilany ga-
zem generatorowym. W części fabryki działa-
ła także instalacja podgrzewania wody. 
Za swoje osiągnięcia w dziedzinie techni-
ki grzewczej Junkers otrzymał w 1910 roku na 

Pierwszy kocioł gazowy oznaczał przełom w technice grzewczej  

100 lat kotłów gazowych Junkers
W 1912 roku Junkers wprowadził na rynek pierwszy gazowy kocioł 
grzewczy dla domów jednorodzinnych i mieszkań. Była to na tamte czasy 
prawdziwa rewolucja w sposobie ogrzewania. Jego konstruktorem był Hugo 
Junkers, który już w roku 1896 zaprojektował ogrzewanie gazowe i pierwszy 
na świecie wiszący gazowy kocioł łazienkowy, a rok później instalację 
grzewczą dla nowo urządzanego mauzoleum rodziny książęcej w Dessau. 

Pod koniec sierpnia z okazji setnej rocznicy wy-
produkowania pierwszego kotła gazowego 
marki Junkers grupa dziennikarzy pism tech-
nicznych została zaproszona do fabryki Bosch 
Termotechnika w Turcji. Tu mieliśmy okazję za-
poznać się z zakresem produkcji, procesem 
wytwarzania kotłów i pomp ciepła oraz kom-
ponentów do różnych urządzeń grzewczych. 
Była to dla nas też okazja, by przekonać się  
o jakości i reżimie technologicznym utrzymy-
wanym w fabryce w Manisie. 

Turecka fabryka Bosch Termotechnika znajdu-
je się w Manisie niedaleko Izmiru. Manisa jest jed-
nym z głównych miast przemysłowych Turcji, 
uznanym przez Financial Times za jedną z najbar-
dziej korzystnych dla inwestycji lokalizacji. Zalety 
Manisy doceniła także firma Bosch Termotechni-
ka i właśnie tu otworzyła jedną ze swoich fabryk.
Fabryka Bosch Termotechnika działa od 20 lat, 
ceremonia uroczystego otwarcia miała miejsce 
w 1992 roku. Zajmuje powierzchnię 109 000 m2. 
Produkowanych jest w niej ponad 800 typów 

urządzeń zaspokajających potrzeby z zakre-
su ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania 
wody, a także ich komponenty. Główne jed-
nak grupy asortymentowe to kotły wiszące 
oraz od zeszłego roku także pompy ciepła.
46% powstających w Manisie kotłów gazo-
wych to jednostki konwencjonalne, a 54% – 
kondensacyjne. W roku 2011 w fabryce Bosch  
Termotechnika w Manisie wyprodukowano  
524 000. kocioł wiszący, z czego 144 tysiące 
trafiło na rynek turecki. Bosch Termotechni-
ka w Turcji eksportuje 70% swojej produkcji do 
34 różnych państw na całym świecie, a fabry-
ka w Manisie znalazła się na 57. miejscu listy 
głównych tureckich eksporterów. 
Fabryka Bosch Termotechnika w Manisie ma 
jedne z największych wśród fabryk Boscha na-
kładów inwestycyjnch na R&D (badania i roz-
wój). W ciągu ostatnich pięciu lat zainwe-
stowała 3,4 mln euro na rozwój technologii 
przyjaznych środowisku. Uznano ją nawet za naj-
lepszą fabrykę Bosch Termotechnika na świecie. 
Jej obrót w 2011 roku wyniósł 241 mln euro. 

Bosch Termotechnika w Turcji – liczby i fakty
Wizyta polskich dziennikarzy w Manisie
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światowej wystawie w Brukseli złoty medal. 
Pod koniec 1910 roku do firmy Junkers, jako 
wiodącego niemieckiego dostawcy urządzeń 
gazowych, nadeszło ze stolicy Belgii zapytanie 
o kotły dla prywatnych domów i mieszkań. 
Zapotrzebowanie na kotły pojawiło się wśród 
właścicieli kamienic, którym bardzo zależa-
ło na przeniesieniu kosztów eksploatacji cen-
tralnego ogrzewania na najemców.  
Najemcy płacili za cały okres grzewczy zry-
czałtowaną sumę, więc nie byli zaintereso-
wani oszczędzaniem energii. Według właści-
cieli lokatorzy przegrzewali  pomieszczenia  
i często otwierali szeroko okna, mimo że 

grzejniki były włączone. Za uciekające cie-
pło płacić musieli właściciele. Zaczęli sto-
sować kotły grzewcze na koks lub antracyt 
montowane na piętrach, jednak powodowa-
ło to liczne problemy np. każdy z najemców 
domagał się udostępnienia mu osobnej ko-
mórki na węgiel. W Brukseli pojawiło się więc 
zapytanie, czy Junkers byłby w stanie dostar-
czyć małe, gazowe kotły grzewcze.
W styczniu 1911 r. w firmie Junkers zainaugu-
rowano projekt rozwojowy o nazwie „Gazo-
we ogrzewanie centralne“. Zaledwie dwa 
miesiące później dostępne były pierwsze wy-
niki badań. Próby wykazały, że nawet przy 

Bosch Termotechnika w Turcji – liczby i fakty
Wizyta polskich dziennikarzy w Manisie

obciążeniu wynoszącym zaledwie od 20 do 
25% mocy standardowej, urządzenia osiąga-
ły sprawność 90%. Przewyższało to znacznie 
możliwości kotłów opalanych koksem, które 
uzyskiwały zazwyczaj sprawność nie większą 
niż 50%. W przeciwieństwie do kotłów opala-
nych koksem, sprawność kotłów gazowych 
nie zależała od ich obciążenia i metody ob-
sługi. Kocioł gazowy już wkrótce po urucho-

mieniu osiągał pełną moc grzewczą, a po 
wyłączeniu nie pobierał więcej paliwa.  
W ofercie Junkersa były początkowo dwa 
modele, których moc wynosiła 12 000  
i 18 000 jednostek ciepła na godzinę. 
Pierwsza broszura na temat kotłów „Prof.  
Junkers – gazowe ogrzewanie centralne“ 
ukazała się w październiku 1912 r. Uznano  
w niej, że wprowadzenie centralnego ogrze-

Stanowiska do badania 
parametrów pracy kotła 

Ważnym zakresem prokukcji są komponenty do urządzeń 
grzewczych wytwarzanych także w innych zakładach koncernu

Produkcja pomp ciepła

Stanowisko montażu kotłów
Rury miedziane używane są m.in.  
w produkcji wymienników do kotłów
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wania oznacza „znaczący postęp kultury“. 
Jako jego istotną zaletę, ze względu na coraz 
częstszą potrzebę wygospodarowania do-
datkowych pomieszczeń dla służby, wymie-
niano możliwość wyeliminowania pojedyn-
czych pieców i oszczędność miejsca.  
W broszurze stwierdzono także, że: „Central-
ne ogrzewanie zadowalające pod względa-
mi higieny i wygody jest możliwe tylko przy 

zastosowaniu paliw gazowych, a nie sta-
łych”. Ceny gazu były co prawda wyższe niż 
węgla i koksu, jednak gaz nie wymagał aż 
tyle miejsca na składowanie i nie trzeba było 
utrzymywać jego dużych zapasów. Zalety 
nowych kotłów doceniali też eksperci z pism 
branżowych, o czym świadczy chociażby ty-
tuł jednego z artykułów z 1913 roku – „Cen-
tralne ogrzewanie gazowe lekarstwem na 
plagę dymu“.
Junkers od 100 lat pozostaje pionierem inno-
wacyjności w zakresie ogrzewania. Wyzna-
cza kierunek rozwoju ogrzewnictwa. Od po-
koleń pomaga dostarczyć „Ciepło, które 
polubisz “. Słowo „junkers” weszło już nawet 
do języka potocznego i w ten sposób nazy-
wa się często wszystkie gazowe urządzenia 
grzewcze zamontowane na ścianie, niezależ-
nie od ich producenta.  

Gazowy kocioł grzewczy Junkers w korytarzu 
mieszkania

Broszura Junkers już w 1912 roku 
szczegółowo przedstawiała zalety 
gazowego kotła grzewczego 
(Źródło: Archiwum krajowe 
Saksonia-Anhalt, dział Dessau)

JAGA – NIE TYLKO GRZEJNIKI
Grzejniki, w których do funkcji grzewczej dodana jest jakaś 
inna, to swego rodzaju ewenement. W asortymencie firmy 
Jaga znajdziemy kilka takich przypadków.
Strefa podokienna to miejsce zwykle niewykorzystane, po 
wyposażeniu grzejnika stojącego w nadstawkę stanie się on 
funkcjonalną ławeczką. Firma Jaga oferuje opcję ławeczki 
dla modeli stojących Mini oraz Panel Plus. Grzejnik-zabudo-
wa ma różne zastosowania w przestrzeni domu: wstawiony  
w szafkę kuchenną oszczędzi miejsce pod oknem, w łazience 
zaś może służyć na przykład jako zabudowa wanny. 
Grzejnik-zabudowa jest pełnowymiarowym wodnym grzejni-
kiem z oferty firmy Jaga. Oferowany jest z wymiennikiem dzia-
łającym w technologii małej pojemności wodnej (LowH2O). 
Wysokość grzejnika wynosi 55 cm, długość: 170-190 cm.
Grzejnik, który jest jednocześnie barierką schodów, to bar-
dzo wygodne rozwiązanie w domu, w którym jest poddasze.  
W tralkach schodowej barierki zamiast tradycyjnych drewnia-
nych elementów znajduje się konstrukcja grzejna o kształcie 
drabinki. Grzejnik-barierka firmy Jaga oferowany jest na indy-
widualne zamówienie. 
Grzejnik, który jest zabudową kolumny to kolejne rozwiązanie 
dedykowane do zastosowania na poddaszu. Taki typ grzejni-
ków występuje w kolekcji Iguana. Dodatkowym atutem urzą-
dzeń z tej serii jest kolorystyka (blisko 60 barw) i akcesoria do-
datkowe takie, jak półeczki i relingi.
Grzejnik z funkcją chłodzenia, to wygodne rozwiązanie w przy-
padku, gdy potrzebujemy klimatyzatora. Z oferty firmy Jaga 
możemy wybrać dwa rozwiązania łączące funkcję grzewczą i 
klimatyzacyjną : grzejnik kanałowy Clima Canal oraz hybrydo-
wy grzejnik ścienny o nazwie Briza. Oba urządzenia przystoso-
wane są do pracy w instalacji dwu- i czterorurowej. Latem za-
silane są z sieci c.o., zimą z agregatu wody lodowej.
Grzejnik Hight Light firmy Jaga pozostaje póki co w fazie pro-
totypu. Jeżeli jednak wejdzie do seryjnej produkcji będzie fan-
tastyczną ozdobą wnętrza lub też oryginalną lampką nocną.

 JAGA

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


56w r z e s i e ń  2 0 1 2  ( 0 9 )  k r z y ż ó w k a

11 2 3 4 5 6 7 8

9

10 11 12

13

14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24 25 26

27

28 29 3030 31 32 33

34

35 36

14

21

1

11

13

5

9

29

17

6

25

24

8

23

15

27

16

7

20

4

10

2

22

26

28

18

19

3

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

POZIOMO:
1) …charakterystyka umożliwiająca dobór nastawy wkładki termostatycznej do grzejnika. 9) zażądała głowy Jana
Chrzciciela. 10) szybki bieg konia. 12) włoski stygmatyk i święty Kościoła katolickiego. 13) element do łączenia blach.
14) solenizantka z 7 lipca. 15) ... grzejniki dominujące w ofercie Purmo. 17) najdłuższy dopływ Dunaju. 19) państwo we
wschodniej Afryce. 21) kropka w tekście. 23) inaczej rygor lub ... technologiczny w fabryce w Rybniku.  25) terenowy
model Łady. 27) grecka bogini nieszczęścia. 28) część trasy wyścigu. 30) rzeczywistość. 32) np. ... Polecanego Instalatora
w Purmo. 34) polskie włókno poliestrowe. 35) uczestnik przyjęcia, imprezy. 36) narzędzie służące do łączenia rury w
systemie Purmo.
PIONOWO:
1) chusteczki lub rodzaj grzejników dedykowanych do szpitali, klinik, przychodni. 2) konieczna między  polami
grzewczymi w ogrzewaniu podłogowym. 3) rosyjskie miasto, stolica Baszkirii. 4) uchwyt ślusarski zakładany na
obrabiarce. 5) chęć do działania, wigor. 6) inaczej oferta. 7) najczęstsze podłączenia: boczne lub ... 8) dokument
wydawany przez akredytowane lub cieszące się powszechnym zaufaniem instytucje. 11) wyspa na Morzy Egejskim lub
grzejnik dekoracyjny firmy Rettig Heating. 16) arktyczny wieloryb. 18) zespół sprzężonych maszyn. 20) ropucha
olbrzymia. 22) ciepły pantofel domowy. 24) imię Cembrzyńskiej, aktorki. 26) Alessandro, włoski fizyk, skonstruował
pierwsze ogniwo elektryczne.  29) dalszy plan obrazu. 30) spiętrza wodę w rzece. 31) zięć Mahometa. 33) znak zodiaku.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 29 utworzą rozwiązanie.

POZIOMO:
1) …charakterystyka umożliwiająca dobór nastawy wkładki termostatycznej do grzejnika. 9) zażądała głowy Jana 
Chrzciciela. 10) szybki bieg konia. 12) włoski stygmatyk i święty Kościoła katolickiego. 13) element do łączenia 
blach. 14) solenizantka z 7 lipca. 15) ... grzejniki dominujące w ofercie Purmo. 17) najdłuższy dopływ Dunaju.  
19) państwo we wschodniej Afryce. 21) kropka w tekście. 23) inaczej rygor lub ... technologiczny w fabryce  
w Rybniku. 25) terenowy model Łady. 27) grecka bogini nieszczęścia. 28) część trasy wyścigu. 30) rzeczywistość.  
32) np. ... Polecanego Instalatora w Purmo. 34) polskie włókno poliestrowe. 35) uczestnik przyjęcia, imprezy.  
36) narzędzie służące do łączenia rury w systemie Purmo.

PIONOWO:
1) chusteczki lub rodzaj grzejników dedykowanych do szpitali, klinik, przychodni. 2) konieczna między polami grzew-
czymi w ogrzewaniu podłogowym. 3) rosyjskie miasto, stolica Baszkirii. 4) uchwyt ślusarski zakładany na obrabiarce. 
5) chęć do działania, wigor. 6) inaczej oferta, wybór. 7) najczęstsze podłączenia grzejników: boczne lub ... 8) dokument 
wydawany przez akredytowane lub cieszące się powszechnym zaufaniem instytucje. 11) wyspa na Morzy Egejskim 
lub grzejnik dekoracyjny firmy Rettig Heating. 16) arktyczny wieloryb. 18) zespół sprzężonych maszyn. 20) ropucha 
olbrzymia. 22) ciepły pantofel domowy. 24) imię Cembrzyńskiej, aktorki. 26) Alessandro, włoski fizyk, skonstruował 
pierwsze ogniwo elektryczne. 29) dalszy plan obrazu. 30) spiętrza wodę w rzece. 31) zięć Mahometa. 33) znak zodiaku.

Rozwiązanie hasła wraz z imieniem  
i nazwiskiem prosimy przesyłać e-mailem  
na adres: instalreporter@instalreporter.pl
Wśród prenumeratorów, którzy nadeślą  
prawidłowe rozwiązanie krzyżówki, 
rozlosujemy plecako-torbę, kosmetyczkę  
i torbę podróżną, 
Warunkiem uczestnictwa w losowaniu jest 
prenumerowanie bezpłatnego e-czasopisma 
InstalReporter (lub zaprenumerowanie  
od bieżącego wydania).

Pobierz: szczegółowy regulamin krzyżówek 
w InstalReporterze
Informujemy, że termin nadsyłania rozwiązań 
upływa dnia 9 października 2012 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 10/2012 
opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy  
firmie Rettig Heating  
za ufundowanie nagród.

Krzyżówka z firmą Rettig Heating

1 x
kosmetyczka

1 x
plecako-

-torba

1 x
torba

podróżna

http://www.instalreporter.pl
http://www.purmo.com/pl/
http://instalreporter.pl/regulaminy/#nasza_tresc
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ZMIęKCZACZE WODY IMMERSOFT
Firma Immergas rozszerza swoją ofertę o zmiękczacze wody  
IMMERSOFT. Zmiękczacze IMMERSOFT to doskonały sposób na pozby-
cie się problemu kamienia kotłowego w urządzeniach grzewczych  
i instalacjach oraz uciążliwego osadu na armaturze i cerami-
ce powodowanych twardą wodą. Dzięki niewielkim gabarytom  
i nowoczesnemu designowi można je zamontować praktycznie  
w każdym domu czy nawet mieszkaniu. 
Urządzenia zostały wyposażone w funkcję inteligentnej regene-
racji, dzięki czemu samoczynnie rejestrują zużycie dobowe wody  
z ostatnich 14 dni i na tej podstawie przygotowują zapas wody 
miękkiej na następny dzień. Zmiękczacze IMMERSOFT są w zasadzie 
urządzeniami bezobsługowymi. Podczas pierwszego uruchomie-
nia, po napełnieniu stacji solą, programuje się aktualną godzinę 
oraz reguluje twardość wody i urządzenie jest gotowe do pracy. 
Za ich niezawodność odpowiada elektroniczna głowica sterująca.

 IMMERGAS

POZIOMNICA ANODOWANA TOPEX 29C301X
Profil nowej poziomnicy TOPEX wykonany jest z wysokiej jakości aluminium anodowanego. 
Proces elektrolitycznej oksydacji zabezpiecza powierzchnię narzędzia przed korozją i uszko-
dzeniami mechanicznymi, a także zwiększa precyzję pomiaru. Dzięki temu błąd płaskości po-
wierzchni pomiarowej poziomnicy wynosi zaledwie 0,5 mm/m. 
Nowa poziomnica TOPEX wyposażona jest w trzy libelle: poziomą, pionową oraz ułożoną pod 
kątem 45°. Libelle wykonane są z przezroczystego, utwardzanego tworzywa akrylowego od-
pornego na zarysowania, promieniowanie UV oraz duże różnice temperatury. 

 TOPEX

CENTRALA WENTYLACYJNA BERLUF SELEN II
W oparciu o innowacyjne technologie konstruktorzy marki BERLUF stworzyli funkcjonalne cen-
trale wentylacyjne Selen II 500 oraz Selen II 800. Nowe modele urządzeń charakteryzują się 
niższym poziomem hałasu, intuicyjnym modułem sterowania oraz możliwością konfigurowania  
z pracą takich urządzeń, jak: gruntowy wymiennik ciepła, nagrzewnice i czujnik CO. 
Wyższa o 30% wydajność wentylatorów promieniowych z silnikami prądu stałego, które zapew-
niają dodatkową oszczędność energii i dłuższą wydajność jednostki wentylacyjnej. Odzyska-
nie energii cieplnej aż do 95% możliwe jest dzięki zastosowaniu trzech hybrydowych wymienni-
ków krzyżowo-przeciwprądowych.

 BERLUF

Dane  
techniczne 

SELEN II  
500 DC 

SELEN II  
800 DC

Wymiary 84 kg 84 kg
Waga 82 kg 84 kg
Zakres  
wydajności 0 - 680 m³/h 0 - 910 m³/h

Zakres  
sprężu 0 - 650 Pa 0 - 780 Pa

Wydajność  
przy 100 Pa 500 m³/h 800 m³/h

Wentylatory 2x95 W  
48 VDC

2x144 W  
48 VDC

Pobór mocy 
wentylatorów 190 W 288 W

Pobór mocy  
nagrzewnicy 
wstępnej

750 W 750 W

Ciśnienie 
akustyczne < 52 dB < 52 dB

Powierzchnia 
wentylowanych 
pomieszczeń

400 m² 650 m²

Cena  
detaliczna 8856 zł 13 407 zł

http://www.instalreporter.pl
http://www.klimatyzacja.pl
http://www.ogrzewnictwo.pl/
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PRZYCISKI SPŁUKUJąCE 
TECELOOP
Na system TECEloop składają się przyciski 
w 8 oraz płytki w 13 wersjach, co pozwala 
stworzyć 104 warianty, dopasowane do sty-
lizacji łazienki, wyróżniające się na tle ściany 
bądź współgrające z innymi detalami otocze-
nia. Płytki są dostępne w wersji szklanej bądź  
z tworzywa sztucznego. Dzięki dwóm możliwo-
ściom montażu systemu przycisków ze szkła – 
tradycyjnego oraz zlicowanego z płytką ścien-
ną za pomocą ramki montażowej – TECEloop 
wyróżnia się eleganckim płaskim designem, 
jest komfortowy w użytkowaniu oraz łatwy  
w czyszczeniu. 

Bezproblemowy demontaż przycisku TECEloop umożliwia sprawne umieszczenie kostki zapachowej wewnątrz zbiornika spłuku-
jącego oraz łatwy dostęp do mechanizmu spłukującego. System TECEloop stylistyką nawiązuje do oferty rusztów i rynien od-
pływowych TECE, co umożliwia stworzenie spójnej, harmonijnej łazienkowej aranżacji. 

 TECE

EKONOMICZNE ROZDZIELACZE SYSTEMU KAN-THERM  SERII 10 I 20
Firma KAN wprowadziła do oferty systemu KAN-therm nowe rozdzielacze zbudowane 
na profilu stalowym wykonane z wykorzystaniem technologii wiercenia termicznego.  
Rozdzielacze te przeznaczone są do instalacji grzewczych i chłodzących systemu zamknię-
tego wypełnionych wodą lub wodą z dodatkiem glikolu i w zależności od uzbrojenia wy-
stępują w modelach serii 10 (wyjścia gwintami wewnętrznymi) lub serii 20 (wyjścia nyplami  
z gwintami zewnętrznymi). Rozdzielacze wykończone i zabezpieczone są estetyczną powło-
ką lakierniczą (malowanie metodą proszkową) w kolorystyce zbliżonej do mosiądzu. Nowa 
technologia redukuje koszty materiałowe, umożliwiając optymalizację cenową instalacji 
wykonywanych w układach rozdzielaczowych z zachowaniem ich pełnej funkcjonalności.

 KAN

GRZEJNIK DEKORACYJNY  
BERLIN-SPA
Firma VNH poszerzyła ofertę grzejników dekoracyjnych  
COSMO BERLIN o model SPA. Grzejniki COSMO BERLIN to mo-
dele o wielu obliczach. Charakteryzują się prostym, ale funk-
cjonalnym wzornictwem. Ich zaletą jest łatwość czyszczenia. 
Producent oferuje do tych modeli szereg wieszaków o róż-
nych kształtach i wielkościach oraz szklaną półkę. 
Wyposażenie standardowe w cenie grzejnika: 
- niklowany, mosiężny, obrotowy odpowietrznik GZ 1/4”, dwie 
niklowane, mosiężne zaślepki GZ 1/2”,
- kątowy zestaw zaworowy do instalacji dwururowej,
- osłona zestawu w kolorze grzejnika,
- zestaw montażowy w kolorze grzejnika,
- zestaw wspomagający montaż.
Grzejnik dekoracyjny BERLIN-SPA można wyposażyć w grzał-
kę elektryczną i wtedy będzie używany również poza sezo-
nem grzewczym. 

 VOGEL & NOOT

http://www.instalreporter.pl
http://www.instalreporter.pl
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NOWY VITODENS 100-W (TYP WB1C)
Efektywny, trwały i atrakcyjny cenowo – nowy  wiszący gazowy kocioł kondensacyjny  
Vitodens 100-WB1C gwarantuje wysoki komfort ogrzewania i korzystania z ciepłej wody.  
Vitodens 100-WB1C  jest łatwy w instalacji i obsłudze. Wszystkie funkcje kotła można obsłużyć 
jednym ruchem ręki. Dwa pokrętła pozwalają na szybkie ustawienie żądanej temperatury 
ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej. Elektroniczny regulator kotła przystoso-
wany jest do sterowania temperaturą wybranego pomieszczenia i/lub pogodowo. 
Vitodens 100-WB1C  zużywa mało gazu dzięki kondensacji oraz sprawdzonym rozwiązaniom 
technicznym takim, jak palnik MatriX. Palnik pracuje wyjątkowo ekonomicznie, przekazując 
ciepło wodzie grzewczej przez promieniowanie (palnik promiennikowy). Spaliny mają niższą 
temperaturę niż w innych rodzajach palników, a to sprzyja jeszcze lepszemu wykorzystaniu 
ciepła kondensacji. Szeroki zakres modulacji mocy grzewczej (25-100%), sprawia, że kocioł 
załącza się rzadziej, dodatkowo oszczędzając paliwo.
Przegląd zalet: 
- efektywny i zajmujący mało miejsca wiszący, gazowy kocioł kondensacyjny dostępny  
w 3 mocach 19, 26 i 35 kW;
- sprawność znormalizowana do 108%;
- długowieczny i efektywny dzięki wymiennikowi ciepła Inox-Radial z kwasoodpornej sta-
li szlachetnej;
- wysokosprawny i trwały palnik cylindryczny MatriX, o szerokim zakresie modulacji mocy 
grzewczej (1:4) i o specjalnej konstrukcji – odporny na wysokie obciążenia termiczne;
- łatwy w obsłudze regulator kotła, przystosowany do sterowania temperaturą pomieszcze-
nia, pogodowo lub jednoczenie: temp. pomieszczenia 
i pogodowo;
- wyposażenie dodatkowe: radiowy bądź przewodowy 
termostat pomieszczenia lub zdalne sterowanie, z możli-
wością programowania tygodniowego pracy ogrzewa-
nia i podgrzewu c.w.u.;
- lepsze dopasowanie do budynku, dzięki możliwości 
ograniczenia maksymalnej mocy kotła pracującego na 
potrzeby ogrzewania domu;
- możliwość stosowania długich przewodów spalino-
wych dzięki automatycznej adaptacji układu odpro-
wadzania spalin;
- cicha praca przy obciążeniu częściowym: < 37 dB dla 
kotła o mocy do 26 kW.

 VIESSMANN
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